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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Sampah 

Sampah merupakan suatu barang yang tidak dapat dipakai, tidak dapat 

digunakan atau tidak disenangi, yang sering dibuang manusia dan merupakan 

kegiatan manusia. Sampah tidak memiliki nilai atau tidak berharga. Sampah juga 

dapa didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak terpakai sama sekali yang 

bersumber dari aktivitas manusua dan proses alami baik berisifat zat organik 

maupun non-organik yang dianggap tidak dapat digunakan sama sekali dan harus 

di manfaatin supaya tidak dapat membahayakan pada lingkungan sekitarnya. 

 

2.2 Sumber Sampah 

Sumber sampah dapat bersasal dari : 

- Daerah pemukiman/rumah tangga 

- Daerah industrial 

- Daerah institusional 

- Daerah terbuka 

- Daerah pembangunan dan pembongkaran 
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2.3 Jenis Sampah 

Jenis – jenis ampah dapat diagikan menjadi 2, yakni : 

a. Sampah Organik 

Sampah organik merupakan sampah - sampah yang dapat dihasilkan bahan 

hayati dimana dapat dengan mudah terurai melalu proses alami. Sampah rumah 

pada umumnya merupakan sampah organik. Misalnya seperti sisa makanan, 

pembungkus, tepung, sayuran. 

b. Sampah anorganik 

Sampah anoranik merupakah sampah yang dapat dihasilkan bahan non-

hayati. Baik merupakan hasil proses teknologi atauaun sintetik. Sampah 

anorganik ini tidak dapat terurai sama sekali oleh alam secara keselurahan atau 

sebagian lainnya dalam proses yang sangat lama. Contoh sampah anorganik, 

seperti botol, plastic, tas plastik, kaleng dan lain- lain. 

 

2.4 Komposisi Sampah 

Komposisi sampai meliputi kain, sisa makanan dan lain – lain  yang 

merupakan komponen fisik sampah dan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk 

bentuk persen berat dan persen volume terhadap komposisinya. Disisi lain sampah 

pada rumah tangga sendiri mengandung bau paling kurang mengenakan yakni 75-

80%, kadar air airnya juga bisa mencapai sampai 70%. 

Komponen Sampah dapat terdiri dari : 

1. Organik 
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a. Sisa pada makanan  

b. Karbon  

c. Karet  

d. Kayu 

e. Kertas 

 

2. Anorganik 

a. Kaca  

b. Alumunium  

c. Abu 

d.  Plastik 

e. Logam   

 

2.5 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat 

ditangani sampah sejak dari awal sampai ke tahap pembuangan akhir. Pada 

umumnya,  dalam pengelolaan sampah melibatkan pengendalian timbulan sampah, 

pengumpulan sampah, pengakutan, transfer, pengolahan dan pembuangan akhir. 

 

2.6 Penanganan Sampah Dengan Metode Sanitary Landfill 

Metode sanitary landfill merupakan alternative atau cara pengisian lahan 

TPA sesuai dengan kondisi lahan yang terdiri dari Metode Area, Metode Trench, 
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dan Metode Slope. 

a. Metode Area (Area Method) 

Metode ini  pada umumnya dapat dipakai pada lahan yang tidak rata dan 

luas. Di sini timbulan sampah dapat diratakan dan dipadatkan dengan 

menggunakan bulldozer. Tanah penutup sehari - hari dapat didapat dari hasil 

penggalian bagian dasar lahan (dengan catatan hasil kualitas tanahnya mencapai 

ketentuannya). 

b. Metode Slope (Ram Method) 

Di sini sampah diletakan secara menyebar dan dipadakan sehingga dapat 

membentuk kemiringan (slope) tertentu sesuai yang diingikan. Tanah penutup 

dapat diperoleh dari hasil penggalian bagian dasar dari slope tersebut. 

c. Metode Trench (Trench Method) 

Metode Trench pada umumnya dilakukan untuk tanah yang datar dan luas 

relatif kecil serta tersedia tanah penutup yang cukup. Metode ini biasanya sampah 

dibuang ke dalam lubang sehingga kemudian di tutup lagi menggunakan tanah tiap 

akkhir operasi. Tanah penutup diperoleh dari hasil penggalian lubang yang 

diletakkan di tepi galian lubang dan digunakan setelah parit terisi sampah.  

Berikut merupakan langkah dalam pengoperasian metode sanitary landfill : 

- Penimbangan sampah. yang dibawa dari sumber. 

- Pembongkaran sampah terhadap yang diambil 

- Penyebaran sampah 
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- Pemadatan sampah 

- Penutupan tanah 

 

2.7 Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

Pemilihan lokasi TPA dapat dipertimbangkan beberapa hal, adalah : 

a. Kebutuhan lokasi 

1. Luas lokasi 

2. Volume tampungan, pada dasarnya selalu disebakan oleh kepadatan 

penduduk dan tingkat pemadatannya. 

b. Pertimbangan hidrologi dan klimatologi 

 1. Curah hujan. 

 2. Karakteristik aliran air. 

 3. Evaporasi/ penguapan. 

 4. Gerakan air tanah. 

 5. Karakteristik angin. 

c. Pertimbangan geologi 

 1. Bentang alam. 

2. Jenis tanah dan batuan, mempengaruhi  pemanfaatan  sebagai  tanah 

penutup. 

d. Pertimbangan lingkungan 
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 Suatu Tempat Pembuangan Akhir berdampak terhadap lingkungan sekitar, 

baik dalam sisi positif maupun negatifnya. Jadi kita seagai manuasia harus 

mengurangi negatifnya dan cara untuk mempertahakan atau menambahkan sisi 

positifnya. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) harus dilaksanakan 

guna untuk dapat mengenai volume sampah yang ditampung pada telmpat 

pembuangan akhir tersebut  sebagai keperluan perlindungan. 

e. Pertimbangan reklamasi 

Dalam lokasi TPA setelah habis masa pemakaiannya dapat di lakukan 

pemanfaatan lain – lainnya. 

f. Pertimbangan umum lokasi yang ideal 

1. Lokasi pemungkinan dana lokasi TPA jarak umunya berjarak sekitar 10km 

agar bisa mencegah dampak negatifnya terhadao masyarakat. 

2. Jarak TPA ke sumber timbunan sampah tidak jauh agar bisa menghemat biaya 

angkutan 

3. Tanah dalam lokasi TPA harus kedap terhadap air. 

4. Pemilihan lokasi TPA harus bebas banjir karena bisa menimbulkan bau yang 

tidak sedap 

5. Dalam pemilihan lokasi TPA harus mempertimbangkan pengembangan ke 

masa depan kota tersebut. 

6. Volume tampungan TPA minimal 5 sampai 10 tahun. 
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