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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Karakteristik Sampah 

Berdasarkan komposisi sampah, karakteristik sampah dapat dibedakan sebagai 

berikut (Jaisyullah, 2017) : 

a. Komposisi Fisik 

Informasi dan data komposisi sampah meliputi besarnya presentase 

komponen pembentukan sampah, ukuran partikel, kandungan air, dan 

kepadatan sampah. Komposisi fisik sampah tidak hanya dalam % berat, 

tetapi juga dinyatakan dalam % volume dari komponen oraganik dan 

anorganik. 

b. Komposisi Kimia 

Informasi komposisi kimia sampah sangat penting dalam mengevaluasi 

proses alternatif dan pilihan pemulihan energi. Jika sampah digunakan 

sebagai bahan bakar, komponen yang harus diketahui adalah analisa 

proksimasi (kandungan air, kandungan bahan volatil, kandungan abu, dan 

kandungan karbon tetap), titik abu sampah, analisis ultimasi (presentase C, 

H, O, N, S, dan abu), dan besarnya energi. 

c. Komposisi Biologis 

Komposisi biologis dapat dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai 

berikut: 

1. Kandungan terlarut seperti gula, asam amino, dan berbagai macam 

asam organik; 

2. Hemiselulosa yaitu hasil penguraian gula; 

3. Selulosa yaitu hasil penguraian glukosa; 

4. Lemak, minyak, lilin; 

5. Lignin, material polimer yang terdiri dari cincin aromatik dengan 

gugus methoksil. Biasanya terdapat pada produk kertas seperti 

kertas koran dan fiberbroad; 

6. Ligninselulosa yaitu kombinasi dari lignin dan selulosa; dan 
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7. Protein yang terdiri dari rantai asam amino. 

Klasifikasi sampah berdasarkan jenis sampah di negara industri (Damanhuri dan  

Padmi, 2010) antara lain: 

1. Sampah organik mudah busuk (garbage) : sampah sisa dapur, sisa 

makanan, sampah sisa sayur dan kulit buah buahan; 

2. Sampah organik tak membusuk (rubbish) : mudah terbakar (combustible) 

seperti kertas karton, plastik, dsb dan tidak mudah terbakar (non 

combustible) seperti logam, kaleng, kaca; 

3. Sampah bangkai binatang (dead animal) : Bangkai tikus, ikan, anjing, dan 

binatang ternak; 

4. Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (ashes); 

5. Sampah sapuan jalan (street sweeping) : sisa pembungkus dan sisa 

makanan, kertas, dan daun; dan 

6. Sampah buangan sisa kontruksi (demolition waste). 

Komposisi adalah gambaran komponen secara individual yang membentuk 

sampah dan juga penyebarannya dan dinyatakan dalam satuan persen (%) berat 

(Tchnobanoglous, 1993). Komposisi sampah dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain cuaca, frekuensi pengumpulan, musim, tingkat sosial ekonomi, serta 

pendapatan perkapita (Damanhuri dan  Padmi, 2010).  

 

2.2 Timbulan Sampah 

Menurut SNI 19-2454-2002 definisi dari timbulan sampah adalah banyaknya 

sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun per kapita 

perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Data timbulan sampah 

sangat penting diketahui untuk menentukan fasilitas setiap unit pengelolaan 

sampah dan kapasitasnya misalnya fasilitas peralatan, kendaraan pengangkut, rute 

angkutan, fasilitas daur ulang, luas dan jenis TPA. Menurut (Damanhuri dan  

Padmi, 2010), sumber timbulan sampah dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Sampah yang berasal dari pemukiman (residential) 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil kegiatan rumah tangga, baik 

keluarga kecil atau besar, dari kelas bawah sampai kelas atas. Sampah ini 
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terdiri dari sampah makanan, kertas, tekstil, sampah pekarangan, kayu, 

kaca, kaleng, aluminium, debu atau abu, sampah di jalanan, sampah 

elektronik seperti baterai oli dan ban. 

2. Sampah daerah pusat perdagangan 

Sampah seperti ini terdiri dari sampah-sampah hasil aktivitas di pusat kota 

dengan tipe fasilitas seperti toko, restoran, pasar, bangunan kantor, hotel, 

motel, bengkel, dan sebagainya yang menghasilkan sampah seperti kertas, 

plastik, kayu, sisa makanan, unsur logam, dan limbah seperti limbah 

pemukiman. 

3. Sampah institusional 

Sampah seperti ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas institusi 

seperti sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan dan sebagainya 

yang umumnya menghasilkan sampah seperti pada sampah pemukiman. 

Khusus untuk sampah rumah sakit ditangani dan diproses secara terpisah 

dengan sampah lain. 

4. Sampah konstruksi 

Sampah seperti ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas konstruksi 

seperti sampah dari lokasi pembangunan konstruksi, perbaikan jalan, 

perbaikan bangunan dan sebagainya yang menghasilkan sampah kayu, 

beton dan puing-puing. 

5. Sampah pelayanan umum 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas pelayanan umum 

seperti daerah rekreasi, tempat olahraga, tempat ibadah, pembersihan 

jalan, parkir, pantai dan sebagainya yang umumnya menghasilkan sampah 

organik. 

6. Sampah instalasi pengolahan 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas instalasi pengolahan 

seperti instalasi pengolahan air bersih, air kotor dan limbah industri yang 

biasanya berupa lumpur sisa ataupun limbah buangan yang telah diolah. 
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7. Sampah industri 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas pabrik, konstruksi, 

industri berat dan ringan, instalasi kimia, pusat pembangkit tenaga, dan 

sebagainya. 

8. Sampah yang berasal dari daerah pertanian dan perkebunan 

Biasanya berupa jerami, sisa sayuran, batang pohon, yang bisa di daur 

ulang menjadi pupuk. 

 

2.3 Potensi Produksi Gas 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia masih banyak yang menggunakan 

metode open dimping, dimana pada metode open dumping tersebut dapat terjadi 

proses anaerob dari sampah organik yang dapat menghasilkan gas. Gas yang 

paling besar diemisikan dari kegiatan TPA tersebut yaitu gas metana (CH4), gas 

metana tersebut ketika terlepas ke atmosfer dapat berkonstribusi pada perubahan 

iklim (Kurniasari dkk., 2014). Potensi pembentukan gas yang dihasilkan dari 

kegiatan TPA sangat bergantung terhadap unsur-unsur pembentukan sampah 

seperti karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. 

Proses mikroorganisme dalam melakukan degradasi sampah terbagi kedalam 

empat fase dimana komposisi gas akan menghasilkan perubahan dengan masing-

masing dari empat fase dekomposisi tersebut, berikut penjelasannya (Sari, 2018) : 

 

a. Tahap 1 

Selama tahap pertama dekomposisi, bakteri-bakteri aerobik hanya 

mengkonsumsi oksigen, dan saat oksigen pecah dapat menghasilkan 

turunan molekul yang membentuk rantai panjang yang kompleks dimana 

karbohidrat, protein, dan lipid yang terbentuk menjadi limbah organik dan 

yang merupakan produk utama dari proses ini adalah karbon dioksida. 

Kandungan nitrogen tinggi di awal dari fase ini, Tahap I akan berlanjut 

terus sampai persediaan oksigen habis, tahap 1 dekomposisi bisa bertahan 

dalam hitungan hari atau bulan, tergantung berapa banyak oksigen hadir 
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saat limbah dibuang di TPA. Tingkat oksigen akan bervariasi sesuai 

dengan faktor–faktor pendukungnya seperti bagaimana cara bakteri 

aerobik memproses oksigen. 

b. Tahap 2 

Dekomposisi fase II dimulai setelah oksigen di TPA sudah terpakai. 

Menggunakan proses anaerobik, bakteri mengkonversi senyawa yang 

dibuat oleh bakteri aerobik menjadi asetat, laktat, asam format dan alkohol 

seperti metanol dan etanol. TPA menjadi sangat asam, sebagian asam 

dicampur dengan mois Ture yang hadir di tanah dan di nutrisi untuk larut, 

yang kemudian akan membuat nitrogen dan fosfor tersedia untuk 

menjadikan jenis bakteri semakin beragam di TPA. Gas produk sampingan 

proses ini adalah karbon dioksida dan hidrogen. Jika TPA terganggu atau 

jika oksigen terganggu dalam prosesnya maka proses mikroba akan 

kembali ke fase I. 

c. Tahap 3 

Dekomposisi fase III dimulai saat beberapa jenis bakteri anaerobik 

mengkonsumsi asam organik yang diproduksi pada fase II dan bentuknya 

asetat serta asam organik. Proses ini menyebabkan TPA menjadi 

lingkungan yang netral dimana bakteri penghasil metana dan asam 

menghasilkan asimbiotik, atau saling menguntungkan, hubungan bakteri 

penghasil asam membuat senyawa untuk bakteri metanogen untuk 

mengkonsumsi. Bakteri methanogenik mengkonsumsi karbon dioksida 

dan asetat juga banyak yang akan mengandung racun bagi bakteri 

penghasil asam. 

d. Tahap 4 

Dekomposisi fase IV dimulai saat komposisi dan produksi tingkat 

penggunaan gas landfill tetap relatif konstan. Tahap IV di TPA, gas 

biasanya mengandung sekitar 45% sampai 60% metana dengan satuan 

volume, 40% sampai 60% karbon dioksida, dan 2% sampai 9% gas 

lainnya, semacamnya sebagai sulfida. Gas diproduksi pada tingkat yang 

stabil di Tahap IV. Gas produksi bisa bertahan lebih lama, misalnya, jika 
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jumlah sampah organik lebih besar hadir di TPA, seperti di tempat terbuka 

yang lebih tinggi dari jumlah rata-rata hewan domestik limbah. 

Adanya potensi pembentukan gas dari operasional TPA tersebut dapat 

memungkinkan adanya pergerakan gas di dalam timbunan sampah. Pergerakan 

gas bisa terjadi secara vertikal dan horisontal, jika tekanan diluar (barometrik) 

lebih kecil dibandingkan tekanan di dalam maka gas akan cenderung bergerak ke 

arah vertikal dan keluar, sedangkan jika tekanan diluar lebih besar maka gas 

cenderung bertahan di dalam timbunan sampah, sampai mencapai keseimbangan 

tekanan. 

Selain menghasilkan gas metana (CH4), kegiatan operasional TPA ini juga dapat 

menghasilkan gas karbondioksida (CO2). Tetapi konsentrasi dari gas 

karbondioksida (CO2) tersebut jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan gas 

metana (CH4) sehingga yang lebih diperhitungkan adalah gas metana (CH4) 

karena termasuk kedalam gas rumah kaca dan memiliki potensi kekuatan 21 kali 

lebih kuat dibandingkan dengan karbondioksida (CO2) (Marten dan Newbold 

dalam (Jaisyullah, 2017). 

 

2.4 Karakteristik Gas Metana (CH4) 

Metan adalah molekul sederhana yang terdiri dari suatu karbon dikelilingi oleh 4 

atom hidrogen dan dibentuk dengan hampir sebagian besar bakteri yang memakan 

material organik. Dalam kondisi kering, banyak terdapat oksigen dan bakteri 

aerob yang menghasilkan karbon dioksida. Di daerah yang basah seperti rawa, 

tanah basah dan lautan tidak ada oksigen yang cukup dan juga hidrokarbon akan 

hancur menjadi metan dengan bantuan bakteri anaerob. Beberapa dari gas metan 

ini akan terperangkap sebagai gas, padatan, terlarut, termakan, dan beberapa akan 

menuju atmosfer dimana akan pecah menjadi CO2 dan uap air dalam serangkaian 

reaksi kimia (Jaisyullah, 2017). 

Gas metana yang terbentuk dari proses anaerob sampah organik tersebut pada 

umumnya memiliki karakteristik mudah terbakar (flammable), tidak berwarna, 

dan tidak berbau serta rentan saat bercampur dengan udara dengan konsentrasi 

diatas 5%. Sedangkan metana dalam bentuk cair (liquid methane) dapat dibakar 
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pada tekanan tinggi sekitar 4-5 atmosfer. Setiap kilogram sampah dapat 

memproduksi 0,5 m
3
 gas metan dan sumbangannya terhadap pemanasan global 

sebesar 15% (Sudarman, 2010 dalam (Jaisyullah, 2017)). 

Dalam kondisi anaerob, materi organik umumnya akan terurai melalui beberapa 

tahapan (Modul Landfill Gas, 2018) (Gambar 2.1):  

1. Likuifaksi/hidrolisa  

Pada tahap hidrolisis, air bereaksi dengan polimer organik rantai panjang 

seperti polisakarida, lemak dan protein untuk membentuk polimer rantai 

pendek yang terlarut, seperti gula, asam lemak ratai panjang dan asam 

amino. Proses ini dilakukan oleh selulosa, amilase, lipase atau protease 

(enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme).  

2. Asidogenes  

Pada fase asidogenesis, monomer yang terbentuk dalam fase hidrolisis 

terdegradasi menjadi asam organik rantai pendek, molekul C1-C5 (seperti 

asam butirat, asam propionat, asetat, asam asetat), alkohol, nitrogen 

oksida, hidrogen sulfida, hidrogen, dan karbon dioksida.. Berbagai bakteri 

yang berbeda melakukan asidogenesis. Karbohidrat diurai oleh 

lactobacillus, asam lemak oleh acetobacer, dan asam amino oleh 

clostridium botulinum Konsentrasi ion hidrogen yang terbentuk 

mempengaruhi jenis produk fermentasi.  

3. Asetogenes  

Pada tahap ini, bakteri asetogenik yang memproduksi hidrogen 

mengkonversi asam lemak dan etanol/alkohol menjadi asetat, 

karbondioksida dan hidrogen. Konversi lanjutan ini sangat penting bagi 

keberhasilan produksi biogas, karena metanogen tidak bisa menggunakan 

senyawa asam lemak dan etanol secara langsung.  

4. Metanogenes  

Pembentukan metana terjadi pada kondisi anaerobik yang ketat (respirasi 

karbon). Dengan demikian, karbon pada biomassa dikonversi ke 20 

karbondioksida (terlarut sebagai HCO3 + H2) dan metana. Metana 

dibentuk melalui dua rute utama, pada rute primer fermentasi produk 
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utama yang berasal dari tahap pembentukan asam yaitu asam asetat diubah 

menjadi metana dan karbon dioksida. Bakteri yang mengubah asam asetat 

adalah bakteri asetoklastik atau asetofilik. Rute sekunder menggunakan 

hidrogen untuk mengurangi CO2 dan untuk menghasilkan CH4 dengan 

metanogen hidrogenofilik. Hanya sejumlah senyawa dalam jumlah 

terbatas yang dapat digunakan sebagai substrat dalam metanogenesis yaitu 

asetat, H2, CO2, metanol, dan format. Sekitar 70% dari metana dihasilkan 

dari asetat (Winrock, 2015). Dengan reaksi sebagai berikut: 

CH3COO- + H2O  CH4 +HCO3- + Energi 

Sedangkan sisanya didegradasi oleh bakteri yang mengoksidasi H2 dan 

mereduksi bikarbonat, sesuai reaksi berikut: 

4H2 + HCO3
-
 +H+  CH4 + 3H2O + Energi 

Sebagian besar bakteri metanogen menggunakan H2 dan CO2 untuk 

pertumbuhunnya, reaksi yang terjadi: 

4H2+CO2  CH4 + 2H2O 

 

Gambar 2.1. Tahapan proses degradasi materi organik secara anaerobik 

(Sumber: Demeyer, 1995 dalam Damanhuri, 2010) 
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Gambar 2.2. Tahapan proses biodegradasi materi organik dalam landfill 

(Sumber: Modul Teknologi Landfill Gas) 

 

2.5 Perhitungan Emisi Gas Metana (CH4) 

Terbentuknya gas metana dari hasil degradasi anaerob dari materi organik tersebut 

dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui estimasi emisi dari gas metana 

tersebut, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan: 

a. Metode IPCC 

Pendekatan IPCC menggunakan pendekatan default yaitu persamaan yang 

menghubungkan antara data-data tentang volume sampah, kandungan 

organik sampah yang dapat terdegradasi, kondisi TPA, dan jumlah metana 

yang dihasilkan. 

b. Pengukuran fluks metana di lapangan dengan chamber tertutup 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengukur fluks metana di lapangan yang 

teremisikan di dalam sebuah chamber tertutup. 

c. Penggunaan model emisi. 

Dengan menggunakan model matematis yang menghubungkan kandungan 

organik dan volume sampah yang dapat terdegradasi, kondisi TPA dan 

usianya serta kinetika reaksi orde 1 pembentukan metana untuk 

memprediksi emisi metana dalam jangka waktu yang panjang. 



15 
 

                                                                                                                Institut Teknologi Nasional 
 

Salah satu jenis model yang banyak digunakan untuk menghitung emisi jangka 

panjang metana dari TPA adalah the Landfill Gas Emission Model (LandGEM) 

yang dikembangkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Amerika 

Serikat (USEPA). Dimana penggunaan model LandGEM ini akan diikuti dengan 

perhitungan dengan menggunakan metode IPCC Guideline 2006 untuk dilakukan 

sebagai perbandingan (Chart Chiemchaisri dan  Visvanathan, 2008). 

Metode perhitungan dengan menggunakan IPCC Guideline 2006 menggunakan 

pendekatan default yaitu persamaan yang menghubungkan antara data-data 

tentang volume sampah, kandungan organik sampah yang dapat terdegradasi, 

kondisi TPA, dan jumlah metana yang dihasilkan. Selain itu, metode IPCC 

Guideline 2006 ini dapat diaplikasikan untuk semua negara sebab pada metode 

tersebut terdapat nilai default, perkiraan dan metode perhitungan untuk mengatasi 

kurangnya data dengan menggunaan faktor emisi yang sudah ditetapkan oleh 

IPCC (Sari, 2018).  

Berikut data-data default yang telah disediakan oleh IPCC Guideline 2006 dalam 

melakukan perhitungan pada Gambar 2.3. dan Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.3. Nilai Default Dalam IPCC Guideline 2006 

(Sumber: IPCC Guideline 2006) 
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Gambar 2.4. Nilai Default DOC dan Fraksi (CH4) Dalam IPCC Guideline 2006 

(Sumber: IPCC Guideline 2006) 

Ketika gas metana (CH4) teremisikan dari TPA maka kemudian akan terdispersi 

di udara ambien dikarenakan pengaruh meteorologi setempat seperti kecepatan 

dan arah angin tergantung dari stabilitas meteorologi. Adanya dispersi gas metana 

tersebut dapat dilakukan estimasi dengan menggunakan persamaan Gaussian 

untuk mengetahui jarak dari sebaran gas metana tersebut dan berapa 

konsentrasinya pada jarak tertentu. Untuk mengetahui sebaran tersebut dapat 

menggunakan model dispersi kualitas udara yaitu model Aermic Model 

(AERMOD). Data-data yang dibutuhkan adalah fluks emisi gas metana dari TPA 

(gr/detik), topografi lahan di dalam studi area, data meteorologi permukaan dan 

udara atas (upperair) seperti kecepatan angin, arah angin, temperature, 

kelembaban, tutupan awan dan stabilitas atmosfir. Hasil dari model ini adalah 

konsentrasi gas metana yang tersebar dari TPA pada setiap ukuran grid yang 

direncanakan dan dapat mencakup jarak lebih dari 5 km (Permadi dan  Oanh, 

2008). 

 

2.6 Ozon Permukaan (O3) 

Ozon Permukaan (O3) merupakan salah satu polutan sekunder yang terbentuk dari 

hasil reaksi fotokimia. Ozon ini merupakan polutan udara yang berdampak negatif 

bagi lingkungan, alam maupun manusia. Fotokimia merupakan reaksi-reaksi 

kimia yang diinduksi oleh sinar secara langsung maupun tidak langsung. Reaksi 

fotokimia menerima energi pengaktifan dari penyerapan foton cahaya oleh 

molekul-molekulnya (Rahmi Susmiati, 2013 dalam (Hartanto dkk., 2019).  



17 
 

                                                                                                                Institut Teknologi Nasional 
 

Banyaknya ozon troposfer disuatu lokasi tergantung pada proses fotokimia dan 

fisika, termasuk produksi dan destruksi ozon, transportasi dari sumber-sumber dan 

sirkulasi angin lapisan atas (Hartanto dkk., 2019). Konsentrasi O3 permukaan 

menjadi latar belakang pemanasan global secara kasar telah dua kali lipat sejak 

masa pra-industri, terutama karena peningkatan emisi antropogenik nitrogen 

oksida (NOx) dan metana (CH4), dan diproyeksikan akan terus meningkat. 

Troposfer O3 terbentuk dari reaksi fotokimia yang melibatkan NOx dan senyawa 

organik volatil (VOCs). Meskipun VOC nonmetana adalah VOC antropogenik 

dominan yang berkontribusi pada pembentukan O3 di wilayah yang tercemar, CH4 

adalah VOC antropogenik utama di troposfer global. Gas CH4 yang terlepas ke 

udara akan bereaksi lambat (masa hidup 8–9 tahun), ini mempengaruhi 

konsentrasi latar belakang O3 global (West dkk., 2006). 


