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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Sampah 

2.1.1 Pengertian Sampah 

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuat atau dibuang dari suatu 

sumber hasil aktifitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai 

ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam 

penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya juga memerlukan biaya 

yang cukup besar. (Kadoatie, Robert J. 2005). 

Pengertian sampah secara umum memiliki beberapa modifikasi, dibawah ini merupakan 

pengertian sampah menurut beberapa sumber. 

• Sampah ialah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik 

yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan 

lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. (SK. Men PU Nomor : 

184/KPS/1990) 

• Sampah adalah segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia 

maupun binatang yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, 

tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan lagi. (Eliasen, Rolf : 77).  

• Sampah adalah benda buangan padat hasil samping dari kegiatan manusia atau 

makhluk hidup lainnya maupun produk dari peristiwa alam. (Hartono, 2000:103). 

• Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena 

telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada 

manfaatnya pencemaran atau gangguan kelestarian dan ditinjau dari segi sosial 

ekonomi sudah tidak ada harganya (Soewedo Hadiwiyoto, 1983:12). 

• Suatu bahan yang dibuang dari sumber-sumber aktivitas manusia atau proses alam 

dan mempunyai nilai ekonomi (Djili Murtado, 1988:1) 

• Sampah adalah bahan yang sudah tidak terpakai lagi, tidak berguna lagi, sebagai 

kegiatan manusia yang normal (David Gordon Wilson, 1980:722) 
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• Sampah adalah bahan yang sudah tidak terpakai lagi dari sisa proses kimia atau akibat 

kegiatan manusia (Encyclopedia Americana, 1892:424). 

• Sampah merupakan sisa kegiatan manusia yang dianggap tidak berguna bagi sistem 

bersangkutan (Roekmidjati W.S., 1986:1). 

 

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Secara harfiah, 

pengertian sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Setiap aktfitas 

manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah 

sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan 

sehari-hari. Demikian juga dengan sampah, sangat tergantung dari jenis material yang 

kita konsumsi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bias lepas juga dari 

‘pengelolaan’ gaya hidup masyarakat. 

Sistem TPA open dumping saat ini belum terkontrol dengan baik. Sistem pembuangan 

sampahnya masih sembarangan serta langkah operasional nya terbatas. Sampah yang 

masuk tidak semuanya dicatat dan diperiksa. Operasional TPA mengenai pemeliharaan 

jalan, drainase air hujan, rekayasa penahanan sel dengan tanah liat atau membrane liners, 

operasi rutin dengan pemadatan dan penutup harian, serta pengelolaan lindi dan gas masih 

belum dipraktekkan. Tujuan dari sanitary landfill adalah untuk mengisolasi limbah padat 

dari lingkungan. Hal ini berarti bahwa tidak ada zat-zat berbahaya dari limbah padat yang 

bisa mencapai lingkungan dalam jumlah yang tidak dapat diterima. Isolasi bahan limbah 

dari lingkungan dicapai dengan menyediakan penghalang. Penghalang sebagian dibangun 

di atas tanah dan sebagian di bawah permukaan tanah (subsurface). Hasil dari paket 

tersebut adalah sebagai penahan yang bisa dibangun baik untuk tujuan sel sanitary baru 

TPA atau dalamkasus upaya perbaikan pada TPA yang ada (Kovacic, 1994).  

Lindi adalah cairan dari uap air yang dihasilkan dari TPA selama proses degradasi limbah. 

Ketika lindi yang dihasilkan dan bergerak dalam TPA, larut dan mengangkut logam berat 

terlarut dan asam dari limbah. Lindi memiliki kandungan tinggi zat besi, klorida, nitrogen 

organik, fosfat dan sulfat. Ketika lindi yang sangat terkontaminasi ini keluat dari sel TPA 

dan mencapai sumber daya air, maka akan menyebabkan pencemaran air permukaan dan 

air tanah. (Warith et al., 1999). 

Menurut Damanhuri (2005:2), longsornya TPA Leuwigajah disebabkan karena sarana 

TPA tersebut belum dioperasikan sebagaimana layaknya. Pengamatan dan penelitian 
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yang dilakukan khususnya pada tahun 2003/2004, menyimpulkan bahwa TPA 

Leuwigajah sudah berada pada kondisi yang sangat tidak higienis dan rentan terhadap 

permasalahan lingkungan, terutama akibat penimbunan secara open dumping yang antara 

lain dapat menyebabkan longsor. 

Menurut Kamus Istilah Lingkungan 1994, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai 

nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau bercacat 

dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. 

Tiwow mengemukakan definisi yang bernilai ekonomis tentang sampah, yaitu bahan 

yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktifitas manusia maupun proses-

proses alam yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau 

membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. 

 

2.1.2 Jenis Sampah 

Secara umum, sampah dapat dibagi 3 yaitu sampah organic (biasa disebut sebagai sampah 

basah), sampah anorganik (sampah kering) dan sampah berbahaya. Sampah basah adalah 

sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. 

Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Sebaliknya dengan 

sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dll. Sampah jenis ini tidak dapat 

terdegradasi secara alami. Sedangkan contoh sampah berbahaya adalah baterai, botol 

racun nyamuk, jarum suntik bekas dll. 

Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia merupakan sampah 

basah, yaitu mencakup 60-70% dari total volume sampah. Oleh karena itu pengelolaan 

sampah yang terdesentralisasi sangat membantu dalam meminimasi sampah yang harus 

dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah 

dilakukan sedekat mingkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan persampahan, 

terutama di perkotaan tidak berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan 

sampah bersifat terpusat, misalnya saja seluruh sampah dari kota Jakarta harus dibuang 

di Tempat Pembuangan Akhir di daerah Bantar Gebang Bekasi. Dapat dibayangkan 

berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk ini, belum lagi sampah yang dibuang masih 

tercampur antara sampah basah dan sampah kering, padahal dengan mengelola sampah 

besar di tingkat lingkungan terkecil, seperti RT atau RW, dengan membuatnya menjadi 

kompos maka paling tidak volume sampah dapat diturunkan/dikurangi. 
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Bila dilihat dari sumbernya, maka sampah perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota 

di Indonesia Sering dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu: 

a. Sampah dari rumah tinggal, merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau 

lingkungan rumah tangga atau sering disebut dengan istilah sampah domestik, dari 

kelompok sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, 

kertas, karton/dus, kain, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran 

besar seperti dahan pohon. Praktis tidak terdapat sampah yang biasa dijumpai di 

negara industri, seperti mabel, TV bekas, kasur, dan lain-lain. Kelompok ini dapat 

meliputi rumah tinggal yang ditempati oleh sebuah keluarga, atau sekelompok rumah 

yang berada dalam suatu kawasan permukiman, maupun unit rumah tinggal yang 

berupa rumah susun. Dari rumah tinggal juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 

(bahan berbahaya dan racun), seperti baterai, lampu TL, oli bekas, dan lain-lain. 

b. Sampah dari daerah komersial, sumber dari kelompok ini berasa dari pertokoan, 

pusat perdagangan, pasar, hotel perkantoran, dan lain-lain. Dari sumber ini umumnya 

dihasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. 

Khusus dari pasar tradisional banyak dihasilkan sisa sayur, buah, makanan yang 

sudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini mirip dengan sampah 

domestic tetapi dengan komposisi yang berbeda. 

c. Sampah dari perkantoran/institusi, sumber sampah dari kelompok ini meliputi 

perkantoran, sekolah, rumah sakit, Lembaga permasyarakatan, dan lain-lain. Dari 

sumber ini dihasilkan sampah seperti halnya dari daerah komersial non-pasar. 

d. Sampah dari jalan/taman dan tempat umum, sumber sampah ini dapat berupa jalan 

kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dan lain-lain. Dari 

daerah ini umumnya dihasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, 

sampah umum seperti plastic, kertas, dan lain-lain. 

e. Sampah dari industri dan rumah sakit sejenis sampah kota, kegiatan umum kegiatan 

umum dalam lingkungan dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah 

domestik, seperti sisa makanan, kertas, dan lain-lain. Yang perlu mendapat perhatian 

adalah bagaimana agar sampah yang tidak sejenis dengan sampah kota tersebut tidak 

masuk dalam sistem pengelolaan sampah kota. 
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2.1.3 Pengangkutan 

Pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi 

pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan atau 

TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan 

perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang 

diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila: 

a. Terdapat sarana pemindahan dalam skala cukup besar yang harus menangani 

sampah. 

b. Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh. 

c. Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah daru berbagai 

area. 

d. Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti. 

e. Masalah lalu-lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah. 

 

2.2 Kriteria Penentuan Lokasi TPA (SNI No. 03-3241-1994) 

Penentuan lokasi TPA sampah berdasarkan SNI No. 03-3241-1994 tentang kriteria 

pemilihan lokasi TPA sampah dengan melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. TPA sampah tidak boleh berlokasi di sekitar danau, sungai dan laut, 

2. Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu : pertama, tahap regional yang merupakan tahap 

paling awal untuk menghasilkan peta yang berisi dareah atau tempat wilayah tersebut 

yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan. Kedua, tahap penyisih yang 

merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara 

beberapa lokasi yang terpilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional. Ketiga, 

tahap penentuan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih dengan metode 

Euclidean Distance.  

 

A. Kriteria regional, yaitu kriteria utama yang digunakan untuk menentukan 

zona layak atau zona tidak layak sebagai berikut :  

1) Kondisi geologi.  

• Tidak berlokasi di zona Holocene fault. 

• Tidak boleh di zona bahaya geologi. 
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2) Kondisi hidrogeologi.  

• Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter.  

• Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6cm/det. 

• Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter 

dihilir   aliran.  

• Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di 

atas, maka harus diadakan masukan teknologi. 

3) Kemiringan zona harus kurang dari 20%.  

4) Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dai 3.000 meter unutk 

penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dri 1.500 meter untuk jenis 

lain.  

5) Tidak berlokasi pada daerah lindung. 

6) Tidak berlokasi pada daerah rawan bencana alam. 

 

B. Kriteria penyisih yaitu kriteria pendukung yang digunakan untuk memilih 

lokasi terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria 

berikut :    

1) Iklim :  

• Hujan : Intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik.  

• Angin : Arah angina dominant tidak menuju kepemukiman dinilai 

makin baik.  

2) Utilitas : Tersedia lebih lengkap dinilai makin baik.  

3) Lingkungan biologis :   

• Habitat : Kurang bervariasi, dinilai makin baik.  

• Daya dukung : Kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai 

makin baik. 

4) Kondisi tanah : 

• Produktifitas tanah : Tidak produktif dinilai lebih tinggi.  

• Kapasitas dan umur : Dapat menampung bahan lebih banyak dan lebih 

lama dinilai lebih baik.  

• Ketersediaan tanah penutup : Mempunyai tanah penutup yang cukup, 

dinilai lebih baik. 

• Status tanah : Makin bervariasi dinilai tidak baik.  
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5) Demografi : Kepadatan penduduk rendah, dinilai makin baik.  

6) Batas adminisrasi : Dalam batas administrasi dinilai semakin baik. 

7) Kebisingan : Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik.  

8) Bau : Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. 

9) Estetika : Semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik.  

10) Ekonomi : Semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3/ton) 

dinilai semakin baik. 

 

Di kota-kota besar masalah sampah seringkali dikaitkan dengan Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) sampah yang merupakan tempat terakhir untuk menimbun sampah. 

Keberadaan TPA ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah persampahan, 

mengingat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah domestiknya 

sendiri. (Pedoman Pemanfaatan Kawasan TPA Sampah, 2000). 

Laju pertumbuhan penduduk selalu berbanding lurus dengan tingkat konsumsi dan 

aktivitas masyarakat. Jumlah sampah yang semakin pesat menjadi suatu masalah yang 

berkembang di dunia akibat meningkatnya kegiatan manusia yang memproduksi sampah. 

Peningkatan kuantitas sampah tersebut memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam 

manajemen penanganan sampah (Bilgili et al.,2007). 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 (Tiga) Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah 

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada BAB 1 mengenai 

ketentuan umum dalam poin 6 (Enam) disebutkan “Penyelenggaraan Prasarana Dan 

Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut 

penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan 

memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga.” 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 (Tiga) Tahun 2013 pasal 2 

menyebutkan:  

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang 

berkepentingan dalam penyelenggaraan PSP. 
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2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan 

berwawasan lingkungan; 

b. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah; 

c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas 

lingkungan; 

d. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran 

serta mitigasi perubahan iklim; dan 

e. menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 (Tiga) tahun 2013 dalam Pasal 35 

menyebutkan: 

1. Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c meliputi 

penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi 

fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial. 

2. Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memenuhi kriteria aspek: 

a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, 

tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, 

tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan 

dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung; 

b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak 

kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-

6 /detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100m 

(seratus meter) dihilir aliran. 

c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua 

puluh perseratus). 

d. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu 

meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan 

berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan 

terbang yang didarati pesawat jenis lain; 

e. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan 

mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vector 

penyakit, dan aspek sosial; 
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f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau 

g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun. 

 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 (Tiga) tahun 2013 dalam Pasal 38 

menyebutkan: 

1. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah kabupaten/kota wajib 

menyediakan dan mengoperasikan TPA. 

2. Dalam hal kondisi khusus atau terdapat kerjasama penanganan sampah lintas 

kabupaten/kota pemerintah provinsi dapat menyediakan dan mengoperasikan 

TPA. 

3. Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah 

kabupaten/kota: 

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota; 

b. mengacu pada SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah; 

c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan 

d. menyusun rancangan teknis. 

 

2.3  Teori Lokasi  

Metode Jarak - Muatan yaitu suatu model matematik yang digunakan untuk mengevaluasi 

berdasarkan faktor-faktor yang menentukan. Tujuannya adalah untuk memilih suatu 

lokasi yang dapat meminimalkan biaya angkut dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Pada metode ini ada dua cara untuk mengukur antara dua lokasi, yaitu: 

 

A. Euclidean Distance : jarak yang diperoleh dengan cara menarik garis lurus atau 

mencari jarak terpendek antara dua lokasi tersebut. Untuk menghitung jarak kedua 

tempat dapat dilakukan dengan membuat gambarnya, kemudian mengukur 

koordinat masing-masing lokasi dari sumbu X dan Y, maka untuk menentukan 

jarak terpendeknya, dapat digunakan persamaan  2.1  

𝑑𝐴𝐵 = √(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 − (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)2  ............................................................. (2.1) 

dimana: 

dAB= Jarak anatara kota A dan B 

XA= Koordinat kota A terhadap sumbu X 
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XB= Koordinat kota B terhadap sumbu X 

YA= Koordinat kota A terhadap sumbu Y 

YB= Koordinat kota B terhadap sumbu Y 

 

B. Rectilinear distance : jarak antara dua titik dengan bentuk sudut 90˚. Jarak diukur 

dengan menghitung jumlah selisih absolut koordinat dari masing masing kota 

(titik), dihitung dengan persamaan 2.2  

𝑑𝐴𝐵 = |𝑥𝐴 − 𝑥𝐵| + |𝑦𝐴 − 𝑦𝐵|  .....................................................................  (2.2) 

 

Pada penelitian ini, peneliti mencari lokasi terpendek menggunakan metode jarak-muatan 

dengan cara eculidean distance. Penggunaan Metode ini didapat dari studi terdahulu yang 

berjudul “Aplikasi Pencarian Rute Terpendek Lokasi Kuliner Khas Palembang 

Menggunakan Algoritma Euclidean Distance dan A*(Star)” (Dona Marcelina[1], Evi 

Yulianti[2] Program Studi Manajemen Informatika[1], Program Studi Sistem 

Informasi[2] Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia).  
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2.4 Studi Terdahulu 

Tabel 2.1 Studi  Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Bentuk 

Penelitian 
Judul Penelitian Tujuan Penelitian Variabel Hasil Institusi 

Andy Mizwar Jurnal Penentuan Lokasi 

Tempat Pengolahan 

Akhir (TPA) Sampah 

Kota Banjarbaru 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis 

(SIG) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan lokasi 

Tempat Pengolahan Akhir 

(TPA) Sampah Kota 

Banjarbaru di wilayah 

Kecamatan Cempaka 

menggunakan Sistem 

Informasi Geografis (SIG). 

Fisik 

Lingkungan 

Rekomendasi Lokasi TPA Yang Diperoleh 

Dari Proses Overlay Peta Zona Layak TPA 

Dengan Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota 

Banjarbaru 2000-2010 (Peraturan Daerah Kota 

Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001). 

Universitas 

Lambung 

Mangkurat 

Nina Rainda Jurnal Analisis Penentuan 

Lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir 

(TPA) di Kabupaten 

Temanggung 

Menggunakan 

Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

Menganalisis  kesesuaian  

lahan  untuk  lokasi  TPA  

di Kabupaten Temanggung 

 

Fisik 

Lingkungan 

 

Kesesuaian  alternatif  TPA  di  Kabupaten 

Temanggung  terletak  di sebagian   

Kecamatan   Kranggan,   Kecamatan Kaloran,   

Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Ngadirejo, 

dan Kecamatan Tlogomulyo. 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Agus 

Bambang 

Irawan dan 

Andi Renata 

Ade Yudono  

Jurnal  Studi  Kelayakan 

Penentuan Tempat 

Pemrosesan Akhir 

Sampah (TPA) di  

Pulau Bintan Propinsi 

Kepulauan Riau 

Mengkaji kelayakan lokasi 

TPA tingkat regional dan 

tahap penyisih di Pulau 

Bintan. 

Fisik 

Lingkungan 

 

Hasil penentuan calon lokasi TPA Sampah 

tingkat regional diperoleh zona layak berada di 

Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. 

Zona layak tersebut dievaluasi lagi sehingga 

diperoleh tiga lokasi calon TPA tahap penyisih 

yang lokasinya berada di Kecamatan Bintan 

Timur dan Kecamatan Gunungkijang. Ketiga 

lokasi ini tidak berada pada daerah faktor-

faktor pembatas baik pada tahap regional dan 

penyisih. 

Kebutuhan lahan TPA sampai dengan tahun 

2033 ada 2 skenario, yaitu pertama, kebutuhan 

lokasi TPA tanpa 3R sebesar 49,7 Ha, dan 

kedua, kebutuhan lokasi TPA dengan 

teknologi reusable sanitary landfill sebesar 30 

UPN ‘Veteran’ 

Yogyakarta 
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Peneliti 
Bentuk 
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Judul Penelitian Tujuan Penelitian Variabel Hasil Institusi 

Ha. Berdasarkan kapasitas luas lahan TPA, 

lokasi 3 yang berada di Kecamatan Gunung 

Kijang dengan luas lahan 40 Ha layak untuk 

Pembangunan TPA Pulau Bintan skala 

regional yang dilengkapi teknologi reusable 

sanatary landfill. Pada lokasi TPA terpilih 

perlu dilakukan zonasi penataan ruang berupa 

kawasan penyangga, kawasan budidaya 

terbatas dan kawasan budidaya seperti yang 

terdapat pada Permen PU RI NOMOR 

19/PRT/M/201. 

Andy Mizwar Jurnal Penentuan Lokasi 

Tempat Pengolahan 

Akhir (TPA) Sampah 

Kota Banjarbaru 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis 

(SIG) 

Menentukan lokasi Tempat 

Pengolahan Akhir (TPA) 

Sampah Kota Banjarbaru 

di wilayah Kecamatan 

Cempaka menggunakan 

Sistem Informasi Geografis 

(SIG). 
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Dengan memanfaatkan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dapat ditentukan lokasi 

rekomendasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 

sampah Kota Banjarbaru. Lokasi yang 

direkomendasikan tersebut berada di 

Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka 

dengan luas ± 33.124 ha dan daya tampung 

lebih dari 10 tahun. 
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