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Abstrak 
 

 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dimana tempat menampung sampah yang 
diproduksi oleh penduduk kota Mataram dan sebagian dari Lombok barat, berlokasi di Desa 
Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Sejalan dengan perjalanan waktu, 
daya 1ampung TPA ini menjadi semakin terbatas. Timbunan sampah TPA termaksud semakin 
menggunung karena masih kurang maksimumnya  pengolahan sampah yang dapat mengurangi 
volume sampah secara signifikan . Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji Potensi Reduksi 
Sampah Padat baik organik maupun an-organik di TPA Kebon Kongok dan alternatif 
pengembangan dan pengelolaan sampah di TPA. 
 
 Karakteristik fisik sampah di TPA Kebon Kongok yang berupa komposisi sampah 
diperoleh sampah organik 65,96 %, plastik 11, 25%, kertas 16,07%, 4,47 %, Logam 2,25%. 
Serta Rata-Rata timbulan sampahnya adalah 184.141,75 Kg/Hari. Dengan menggunakan nilai-
nilai recovery factor, besarnya jumlah sampah kering yang dapat didaur ulang di TPA Kebon 
Kongok adalah sebagai berikut: sampah plastik. 10.357,97 Kg/hari, sampah kertas 11.836,63 
Kg/hari, sampah kaca 5.761,796 Kg/hari, dan Logam 3.314,552 Kg/hari.  Jumlah total reduksi 
aktual jenis-jenis sampah tersebut adalah 31.270,952 Kg/hari. Sedangkan sampah 
basah/organik sebesar 97.167,92 Kg/hari. 

 

 Nilai ekonomi yang diperoleh yakni Apabila diperhitungkan terhadap nilai upah minimum 
sebesar Rp. 1.300.000/bulan, nilai ekonomi sampah kering sebesar Rp. 45.377.113/hari, atau 
Rp. 1,36 Milyar/bulan,. Apabila sampah basah diolah menjadi kompos, dapat diperoleh revenue 
total sebesar Rp. 72.705.608/hari atau Rp. 2,18 Milyar/bulan.  

. 
 

Kata Kunci: Karakteristik Sampah, Potensi Reduksi, Daur ulang, Nilai ekonomi. 
 

 
1. PENDAHULUAN 

 
TPA Kebon Kongok merupakan  

tempat menampung sampah yang diproduksi 
oleh penduduk kota Mataram dan sebagian 
dari Kabupaten Lombok Barat, terdapat di 
Dusun Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, 
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok 
Barat, berada sekitar 15 kilometer dari pusat 
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sejalan 
dengan perjalanan waktu, daya tampung TPA 
ini menjadi semakin terbatas. Timbunan 
sampah TPA termaksud semakin 

menggunung karena kurang maksimumnya 
pengolahan sampah yang dapat mengurangi 
volume sampah secara signifikan.Dengan kata 
lain, kesenjangan antara laju pasokan sampah 
ke lokasi ini dengan laju pelapukan dan 
pengolahan sampah di lokasi termaksud, 
semakin lama semakin besar. 

Sekaitan dengan itulah maka sudah 
sangat mendesak untuk melakukan 
pengolahan sampah di TPA Kebon Kongok. 
Bila sampah tidak ditangani dengan baik maka 
dapat menimbulkan masalah yang besar, 
Sehingga Dalam menentukan strategi 
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pengelolaan sampah diperlukan informasi 
mengenai komposisi, karakteristik dan laju 
penimbulan sampah. Misalnya, sampah yang 
didominasi oleh jenis sampah organik mudah 
membusuk memerlukankegiatan pengumpulan 
dan pembuangan dengan frekuensi yang lebih 
tinggi dari sampah yang terdiri atas sampah 
yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, 
plastik, kaca, dan  Logam. Untuk itu saya 
mengambil penelitian yang berjudul “Studi 
Potensi Reduksi Sampah dengan Analisis 
Komposisi Sistem 3R (Reuse, Reduce, dan 
Recyling) adapun lokasi yang menjadi objek 
penelitian adalah Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Kebon Kongok Kabupaten Lombok 
Barat. 

Adapun Manfaat yang diharapkan  Dari  
penelitian ini yakni   Memberikan masukan 
sebagai bahan pertimbangan dalam 
Pengelolaan TPA yang ada bagi  Dinas 
Kebersihan pemerintah Kota Mataram  
dalam hal ini sebagai pengelola TPA Kebon 
Kongok. Selain itu dijadikan pula penambah 
wawasan bagi masyarakat Bagi Masyarakat, 
Sehingga dapat menjadi motivasi  agar 
peduli terhadap masalah persampahan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sampah 
Sampah adalah limbah yang bersifat 

padat terdiri dari zat organik dan zat an-
organic yang dianggap tidak berguna dan 
harus dikelola agar tidak membahayakan 
lingkungan dan melindungi investasi 
pembangunan. Sampah perkotaan adalah 
sampah yang timbul di kota. (SNI 19-2454-
2002).  Sedangkan menurut A. Tresna 
Sastrawijaya, 1991; sampah padat yang 
bertumpuk banyak tidak dapat terurai oleh 
mikroorganisme pengurai sehingga dalam 
waktu lama akan mencemari tanah. Sampah 
ialah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) 
karena telah diambil bagian utamanya dengan 
pengolahan. Sampah yang merupakan hasil 
sampingan dari aktivitas manusia telah 
menimbulkan permasalahan yang sangat 
kompleks, antara lain (Tchobanoglous, 1993):  

 
1. Masalah estetika dan kenyamanan. 
2. Merupakan sarang atau tempat 

berkumpulnya berbagai binatang yang 
dapat menjadi vektor penyakit. 

3. Menyebabkan terjadinya polusi udara, 
air dan tanah. 

4. Menyebabkan terjadinya penyumbatan 
saluran-saluran air buangan dan 
drainase. 

 
2.2 Komposisi Sampah 
 Komposisi sampah mencakup 
persentase dari komponen pembentuk 
sampah yang secara fisik dapat dibedakan 
antara sampah organik, kertas, plastik, logam 
dan lain-lain. Komposisi sampah ini dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
menentukan pilihan kelayakan pengolahan 
sampah khususnya daur ulang dan 
pembuatan kompos serta kemungkinan 
penggunaan gas landfill sebagai energi 
elternatif (Darmasetiawan, 2004). Komposisi 
sampah juga dipengaruhi oleh beberapa factor 
diantaranya cuaca, musim, frekuwensi 
pengumpulan, tingkat social ekonomi dan 
sebagainya. 
 
2.3 Densitas Sampah 

Kepadatan (densitas) sampah menyatakan 
berat sampah per satuan volume. Data 
kepadatan sampah penting dalam beberapa 
hal seperti pemilahan jenis peralatan 
pengumpulan dan peralatan pemindahan. 
Disamping juga penting untuk perencanaan 
sistem pembuangan akhir, karena rendahnya 
kepadatan (densitas) sampah menyebabkan 
meningkatnya luas areal yang diperlukan 
untuk pembuangan akhir dan penurunan 
permukaan tanah setelah penimbunan. 
 

i l 
2.4 Pembuangan Akhir Sampah 

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang 
teknik operasional pengelolaan sampah 
perkotaan, secara umum teknologi 
pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 
(tiga) metode yaitu: 

 
a. Open Dumping 

 Dilakukan dengan cara sampah 
dibuang begitu saja di tempat pembuangan 
akhir (TPA) dan dibiarkan terbuka sampai 
pada suatu saat TPA penuh dan pembuangan 
sampah dipindahkan ke lokasi lain atau TPA 
yang baru.  
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b. Controlled Landfill 

 Dilakukan dengan cara sampah 
ditimbun, diratakan dan dipadatkan kemudian 
pada kurun waktu memperkecil pengaruh yang 
merugikan terhadap lingkungan. Bila lokasi 
pembuangan akhir telah mencapai akhir usia 
pakai, seluruh timbunan sampah harus ditutup 
dengan lapisan tanah. Diperlukan persediaan 
tanah yang cukup sebagai lapisan tanah 
penutup. 

c. Sanitary Landfill 

Adalah sistem pembuangan akhir 
sampah yang dilakukan dengan cara sampah 
ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup 
dengan tanah sebagai lapisan penutup. Hal ini 
dilakukan terus menerus secara berlapislapis 
sesuai rencana yang telah ditetapkan. 
Pekerjaan pelapisan sampah dengan tanah 
penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam 
operasi. Diperlukan persediaan tanah yang 
cukup untuk menutup timbunan sampah. 

2.5  Standarisasi Pengelolaan 
Persampahan.  

        Standar yang berhubungan dengan 
pengelolaan persampahan telah diterbitkan 
oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Badan 
Standarisasi Nasional (Anonim ,2003), yaitu: 

 
1. SK-SNI. S-04-1991-03, tentang spesifikasi 
timbulan sampah untuk kota kecil dan kota 
sedang di indonesia, standar ini mengatur 
tentang jenis sumber sampah, besaran 
timbulan sampah berdasarkan komponen 
sumber sampah serta besaran timbulan 
sampah berdasarkan klasifikasi kota. 

 
2.  SNI 19-2454-1991, tentang tata cara 
pengelolaan teknik sampah perkotaan. 
Standar ini mengatur tentang persyaratan 
teknis yang meliputi : 

3. SNI 03-3241-1994, tentang cara pemilihan 
lokasi tempat pembuangan akhir sampah. 
Standar ini mengatur tentang ketentuan 
pemilihan lokasi TPA, kriteria pemilihan lokasi 
yang meliputi kriteria regional dan kriteria 
penyisih. 
 
4. SNI 19-3964-1994, tentang metode 
pengambilan dan pengukuran contoh timbulan 

dan komposisi sampah perkotaan. standar ini 
mengatur tentang tata cara pengambilan dan 
pengukuran contoh timbulan sampah yang 
meliputi lokasi, cara pengambilan, jumlah 
contoh, frekuensi pengambilan selama 8 
(delapan) hari serta pengukuran dan 
perhitungan. 
 
2.6 Daur Ulang Sampah 
 

Pengolahan sampah adalah suatu 
upaya untuk mengurangi volume sampah atau 
merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat. 
Sampah yang telah terkumpul dapat diolah 
lebih lanjut, baik di lokasi sumber sampah 
mapun setelah sampai di TPA. Tujuannya 
agar sampah dapat dimanfaatkan kembali, 
sehingga dapat mengurangi tumpukan 
sampah serta memperoleh nilai ekonomi dari 
sampah. 

 
 
2.7 Pengolahan Sampah Organik 
 

Sampah organik dapat dimanfaatkan 
secara langsung, tanpa melalui proses 
tertentu, untuk pakan ternak, khususnya sapi. 
Sampah organik juga dapat diproses untuk 
berbagai keperluan diantaranya adalah pakan 
ternak dan kompos. 

 
a. Sampah organik untuk pakan ternak 
 Sampah organik, khususnya sisa 
makanan, dapat diolah lebih lanjut menjadi 
pakan ternak. Sampah yang telah dipilah, 
kemudian dijadikan pakan ternak sapi. Dari 
sampah organik yang kebanyakan merupakan 
sisa makanan merupakan pakan ternak sapi. 
 
 
b. Kompos 
 
 Kompos adalah hasil penguraian 
parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-
bahan organik yang dapat dipercepat secara 
artifisial oleh populasi berbagai macam 
mikroba dalam kondisi lingkungan yang 
hangat, lembap, dan aerobik atau anaerobik 
Sementara itu, pengomposan adalah proses 
dimana bahan organik mengalami penguraian 
secara biologis, khususnya oleh 
mikrobamikroba yang memanfaatkan bahan 
organik sebagai sumber energi. Jadi, pada 
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prinsipnya semua bahan-bahan organik padat 
dapat dikomposkan, misalnya: limbah organik 
rumah tangga, sampah-sampah organik 
pasar/kota, kertas, kotoran/limbah peternakan, 
limbah-limbah pertanian, limbah-limbah 
agroindustri, limbah pabrik kertas, limbah 
pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dll. 
 
2.8 Pengolahan Sampah An-organic 

Sampah an-organic biasanya berupa 
botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas 
alat-alat elektronik dan lainlain. Sampah ini 
sering kita jumpai di beberapa tempat seperti 
sungai, halaman rumah, lahan pertanian dan 
di jalan-jalan. Sifatnya sukar diurai oleh 
mikroorganisma, sehingga akan bertahan 
lama menjadi sampah. Sampah plastik bisa 
bertahan sampai ratusan tahun, sehingga 
dampaknya akan sangat lama. Untuk 
mengatasi masalah sampah anorganik, dapat 
dilakukan cara-cara berikut ini: 
 

a. Reduce (Mengurangi penggunaan) 
 

Penanganan sampah anorganik dapat 
dilakukan dengan tiga cara, yaitu reduce, 
reuse, dan recycle (daur ulang). Mengurangi 
sampah bisa dilakukan, yaitu dengan 
menerapkan pola hidup sederhana dimana 
selalu memperhatikan hal-hal berikut: 

 Menentukan prioritas sebelum membeli 
barang. 

 Mengurangi atau menghindari 
konsumsi/penggunaan barang yang 
tidak dapat didaur ulang oleh alam. 

 Membeli produk yang tahan lama. 

 Menggunakan produk selama mungkin, 
tidak terlalu menganut mode. 
 

b. Reuse (Menggunakan ulang) 
 

Banyak sekali barang-barang yang 
setelah digunakan bisa digunakan ulang 
dengan fungsi yang sama dengan fungsi 
awalnya tanpa melalui proses pengolahan. 
Sebagai contoh, jika kalian membeli botol 
minuman ukuran besar dan botol tersebut 
digunakan kembali sebagai tempat minuman, 
maka itu termasuk mengurangi jumlah sampah 
yang dibuang ke lingkungan. Walaupun 
kelihatannya nampak sepele namun 
bayangkanlah jika hal tersebut dilakukan oleh 

hampir semua orang, maka akan banyak 
sekali sampah yang dibuang ke lingkungan. 
 

c. Recycle (Daur ulang) 
 

Daur ulang adalah salah satu strategi 
pengelolaan sampah padat yang terdiri atas 
kegiatan pemilahan, pengumpulan, 
pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan 
produk/material bekas pakai. Upaya 
pengolahan sampah tersebut bertujuan untuk 
memanfaatkan material yang masih berguna 
untuk digunakan kembali, dan secara tidak 
langsung dapat memperpanjang umur pakai 
TPA. Manfaat kegiatan daur ulang, yaitu: 
 

 Menghemat penggunaan energi, 
mengurangi hujan asam, peningkatan 
suhu bumi, dan polusi udara akibat 
proses pembakaran sampah. 

 Dapat menyelamatkan sumber daya 
alam. 

 Mengurangi polusi air, udara dan 
tanah. 

 Menghemat penggunaan lahan untuk 
TPA atau memperpanjang umur pakai 
TPA. 
 

2.9 Pengomposan (Composting) 
  
 Pengomposan merupakan teknik 
pengolahan sampah organik yang 
biodegradable, sampah tersebut dapat diurai 
oleh mikroorganisme atau cacing 
(vermicomposting) sehingga terjadi proses 
pembusukan, kompos yang dihasilkan sangat 
baik untuk memperbaiki struktur tanah karena 
kandungan unsur hara dan kemampuannya 
menahan air (Damanhuri 2003). 
Pengomposan bertujuan untuk: 
 

1) Mengubah bahan organik yang 
biodegradable menjadi bahan yang 
bersifat stabil sehingga dapat 
mengurangi volume massanya. 

2) Bila proses secara aerob, maka akan 
dapat membunuh bakteri patogen, telur 
serangga dan mikroorganisme lain 
yang tidak tahan pada temperatur 
tinggi. 

3) Memanfaatkan nutrien dalam sampah 
secara maksimal seperti nitrogen, 
phospor, potasium. 
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4) Menghasilkan produk yang dapat 
digunakan untuk memperbaiki sifat 
tanah. 

 
2.10 Pengolahan sampah Terpadu 
 Tujuan pendirian unit-unit reaktor 
sampah terpadu adalah untuk 
mensosialisasikan dan mengkondisikan 
lingkungan masyarakat dalam penanganan 
dan pengolahan sampah yang tepat-guna, 
higienis, dan ramah lingkungan, dimulai dari 
proses penyortiran sampah di rumah-tangga, 
proses komposisasi bahan organik dan 
pendaur-ulangan bahan non-organik sampai 
ke pemasaran kompos untuk digunakan 
sebagai pupuk, melalui suatu sistem dan 
konstruksi reaktor sampah. 
Pengelolaan sampah secara terpadu di suatu 
lingkungan masyarakat tertentu diharapkan 
akan memberikan beberapa manfaat, antara 
lain: 
 

1. Mengurangi pencemaran lingkungan. 
2. Membuka peluang lapangan kerja 

baru. 
3. Dapat menjadi contoh kepada 

masyarakat akan pentingnya 
kebersihan lingkungan. 

4. Mengurangi ketergantungan pada 
Impor bahan baku industri, sehingga 
dapat menghemat devisa. 

 
Limbah organik dan non organik akan lebih 
bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi karena 
mampu menguraikan sampah organik secara 
alami dan ramah lingkungan, menjadi pupuk 
kompos dan bahan kondisioner tanah yang 
memiliki nilai tambah dan nilai jual yang 
diharapkan. Disamping itu limbah non organik 
dapat didaur ulang sebagai bahan baku 
industri. Dengan demikian para pelaku 
kegiatan ini, memperoleh peluang untuk 
meningkatkan pendapatan perkapitanya dan 
sekaligus merefleksikan adanya peningkatan 
pemberdayaan masyarakatdan sosialisasi 
kelompok melalui pelatihan dan pendidikan 
mengenai kebersihan lingkungan kepada 
masyarakat. Untuk mengimplementasikan. 
Sosialisasi sistem pengelolaan sampah 
terpadu ini diperlukan beberapa kegiatan 
pendukung seperti : Pengorganisasian unit 
kegiatan, Pelatihan dan penyuluhan yang 

terpadu sebagai bagian dari manajemen 
pengelolaan sampah terpadu. 

 
3. METODE PENELITIAN 
 

Metode penulisan yang digunakan yaitu 
dengan melakukan riset analisis kemudian 
ditunjang dengan berbagai literatur yang erat 
hubungannya dengan pokok masalah. 
Prosedur penelitian sebagai berikut: 
1. Pengambilan sampel sampah dan 

pengukuran timbulan dan komposisi 
sampah di TPA didasarkan pada SNI 19-
3964-1994. 

2. Pemilihan Komponen Sampah bertempat 
di Bangunan Serba Guna TPA Kebon 
Kongok. 

3. Menganalisis potensi Reduksi dari daur 
ulang sampah di TPA. 

4. Rekomendasi dan kesimpulan. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Karakteristik Timbulan Sampah di TPA 
Kebon Kongok 
 

Karakteristik timbulan sampah dan 
komposisi sampah yang masuk ke TPA Kebon 
Kongok dari hasil analisis data dapat dilihat 
dalam tabel 4.1 

 
Tabel 4.1. Hubungan Antara Komposisi dan 

Timbulan 

Komponen 
Sampah 

Komposisi 
Sampah 

(%) 

Timbulan 
Sampah 
(Kg/Hari) 

Organik 65,96 121.459,9 

Kertas 16,07 29.591,58 

Plastik 11,25 20.715,95 

Kaca 4,47 8.231,136 

Logam 2,25 4.143,189 

Jumlah 100 184.141,8 

  Sumber : hasil olahan 
Berdasarkan hasil analisis data 

maupun analisis sampling komponen 
karakteristik sampah organik yang mudah 
membusuk, seperti sisa sayuran/buah-
buahan,sisa makanan adalah yang paling 
banyak dihasilkan. Pada analisis sampling 
untuk berat sampah organik mencapai 
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65,96%. Kehadiran sampah organik dalam 
jumlah yang besar dapat menimbulkan 
dampak estetika, bau serta mengundang 
adanya lalat, sehingga sampah organik 
memerlukan penanganan yang segera. 
Komponen sampah Kertas menempati urutan 
kedua, dimana pada analisis sampling 
mencapai 16,07%. dan urutan ketiga 
Komponen sampah Plastik mencapai 11,25% 
Keberadaan sampah plastik ini dapat 
menimbulkan pencemaran lingkungan, dimana 
plastik merupakan sampah yang sulit untuk 
didegradasi secara alami.  

 Secara umum komposisi sampah dari 
sampel yang diambil menunjukkan bahwa 
persentase tertinggi adalah sampah organik, 
sedangkan sisanya adalah sampah an-organic 
yang terdiri atas sampah plastik, kertas, dan 
Logam. Tingginya sampah organik di TPA 
Kebon Kongok disebabkan karena sumber 
sampah utama berasal dari pemukiman 
dengan kandungan: sisa-sisa makanan, 
sampah dapur, sampah halaman dan lain-lain 
serta sampah pasar. 

 

 
 

Gambar 4.1 Komposisi Sampah di TPA Kebon 
Kongok 

 
4.2 Kajian Pengolahan Sampah di TPA 
Kebon Kongok 
 

Berdasarkan hasil volume timbulan dan 
komposisi, sampah di TPA Kebon Kongok 
maka dilakukan analisis pengolahan sampah 
yang kemungkinan dapat dilakukan untuk 
mengurangi volume sampah antara lain: 
 

a. Daur Ulang (Recycle) 
Proses recycling merupakan upaya untuk 

memanfaatkan material yang masih berguna 
untuk digunakan kembali dan secara tidak 

langsung proses ini dapat memperpanjang 
umur pakai TPA. Berdasarkan hasil penelitian 
BPPT (1990), sampah yang bisa di daur ulang 
adalah sampah kertas, plastik, logam, dan 
kaca. Dari hasil penelitian komposisi di TPA 
Kebon Kongok, komponen sampah kertas dan 
plastik bisa didaur ulang karena jumlahnya 
relatif besar yaitu 16.07% dan 11.25%. 
Sedangkan sampah kaca dan logam belum 
bisa di daur ulang karena jumlahnya sedikit 
dan jika diolah dalam skala kecil kurang 
ekonomis. Cara kerja para pemulung yang 
beroperasi di TPA Kebon Kongok adalah 
dengan menggaruk-garuk tumpukan sampah 
memakai “penggaet” dan mengumpulkan hasil 
kerjanya ke dalam keranjang. Rata-rata 
pemulung tidak mengenakan masker penutup 
hidung dan mulut serta sarung tangan. 
Pemulung yang beroperasi di TPA Kebon 
Kongok bekerja 5 sampai 8 jam perhari, mulai 
pukul 8 pagi sampai 4 sore. Faktor yang cukup 
berpengaruh terhadap pendapatan pemulung 
sampah adalah besar kecilnya waktu yang 
dipergunakan untuk melakukan kegiatan 
pengumpulan bahan daur ulang sampah. 
Semakin lama waktu kerja maka akan 
semakin besar penghasilan yang diperoleh. 

 
Dalam kegiatan daur ulang ini dibutuhkan 

kerjasama antara pemulung, lapak dan 
bandar. Para penampung (lapak) dalam bisnis 
bahan daur ulang sampah berperan sebagai 
perantara yang membeli barang bekas dari 
para pemulung dan menjualnya kepada 
bandar atau pedagang besar untuk dijual lagi 
kepada pabrik/industri daur ulang. Lapak 
membeli hampir semua jenis barang bekas 
yang sudah dipilah-pilah oleh para pemulung 
berdasarkan jenisnya. 

 
 
 
b. Pembuatan Kompos (Composting) 

 
Komposisi sampah yang dapat dilakukan 

proses pengomposan di TPA Kebon Kongok 
yang sangat besar sekitar 65,96% dari total 
sampah. Composting bertujuan untuk 
mengurangi timbulan sampah di TPA. 
Composting hanya dilakukan terhadap 
sampah yang dapat terdekomposisi yaitu 
sampah organik, kertas, sampah halaman, 
kayu, kain, sedangkan plastik, karet, kulit tidak 

65,96% 

16,07% 

11,25% 

4,47% 2,25% 

Komposisi Sampah 

Organik 

Kertas 

Plastik 

Kaca 

Logam 
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terdekomposisi. Berdasarkan hasil penelitian 
sampah dekomposisi sekitar 82,03% dan 
17,97% merupakan sampah non dekomposisi. 
Dari sampah yang terdekomposisi, sampah 
yang bisa dijadikan sebagai bahan baku 
kompos adalah 82,03. Agar proses 
komposting dapat terlaksana dengan baik 
maka perlu dilakukan pemisahan sampah di 
sumber. 

 
4.3 Potensi Reduksi di TPA Kebon Kongok 

Potensi reduksi sampah kota dapat 
ditetapkan berdasarkan material balance, 
dengan memperhitungkan recovery factor 
setiap komponen sampah. Yang dimaksudkan 
dengan recovery factor adalah prosentasi 
setiap komponen sampah yang dapat 
dimanfaatkan kembali, di-recovery atau didaur 
ulang. Selebihnya merupakan residu yang 
memerlukan pembuangan akhir atau 
pemusnahan.. 
 

Tabel 4.2  Recovery factor sampah di TPA 
Kebon Kongok 

 

Jenis Sampah 

Recovery 
Factor 

(%) 

 
Sampah organic 

mudah urai** 
80 

Sampah plastik* 50 

Sampah kertas* 40 

Sampah logam* 80 

Sampah kaca* 70 

Sumber : * Trihadiningrum dkk, 2006 
      ** Tchobanoglous, Theisen dan 

Vigil, 1993 
 
 
Dengan menggunakan nilai-nilai 

recovery factor aktual yang dihitung dari 
pengaruh aktivitas sektor informal 
sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2 
besarnya jumlah sampah kering yang dapat 
didaur ulang di TPA Kebon Kongok adalah 
sebagai berikut: sampah plastik 10.357,97 

Kg/hari, sampah kertas 11.836,63 Kg/hari, 
sampah kaca 5.761,796 Kg/hari, dan Logam 
3.314,552  Kg/Hari (Tabel 4.3). Jumlah total 
reduksi aktual jenis-jenis sampah tersebut 
adalah 31.270,9480 Kg/hari. Sedangkan 
sampah basah/organik sebesar 97.167,92 
Kg/hari yang dapat digunakan sebagai bahan 
baku kompos atau 2.915.037,600 Kg/bulan 
(dengan asumsi 1 bulan = 30 hari).  

 
Tabel 4.3 Material balance sampah di TPA Kebon 

Kongok dengan memperhitungkan potensi 
reduksinya 

 
Sumber: Hasil olahan 
 

4.4 Nilai Ekonomi Sampah di TPA Kebon 
Kongok 

 
Dengan menggunakan harga 

komponen sampah kering yang dapat didaur 
ulang yang berlaku di TPA Kebon Kongok, 
nilai ekonomi sampah di TPA Kebon Kongok 
dapat diperkirakan. Estimasi nilai jual jenis 
sampah kering, yang terdiri atas plastik, 
kertas, kaca/gelas, dan logam sebesar Rp. 
45.337.113 /hari, menunjukkan bahwa sampah 
merupakan sumber daya yang tidak dapat 
diabaikan perannya dalam ekonomi kota.  

 
 
Dari 121.454.90 Kg sampah basah 

Rata-Rata Timbulan Sampah Organik per 
harinya. Diperkirakan dapat dihasilkan sekitar 
30% kompos atau 36.437.97 Kg/hari. Dengan 
menggunakan asumsi pendapatan minimum 
dari penjualan kompos Rp. 750/kg, dapat 
dihasilkan gross revenue sebesar Rp. 
27.328.878  /hari. 

 

 

Recovery 

factor 

Laju 

Reduksi

Jumlah 

residu 

sampah

% (%) (Kg/Hari) (Kg/Hari)

Organik 65,96 121.459,9 80 97.167,92 24.291,98

Kertas 16,07 29.591,58 40 11.836,63 17.754,95

Plastik 11,25 20.715,95 50 10.357,97 10.357,97

Kaca 4,47 8.231,136 70 5.761,796 2.469,341

Logam 2,25 4.143,189 80 3.314,552 8,286,379

184.141.8

Persentasi 

(% ) 69,75 30,25

128.438,87 55.702,88

Komponen 

Sampah
Kg/Hari

Jumlah total 100,0
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Tabel 4.4. Estimasi nilai jual komponen 
sampah di TPA Kebon Kongok 

 

Sumber: Hasil olahan 
 

Apabila diperhitungkan terhadap nilai upah 
minimum sebesar Rp. 1.300.000/bulan, nilai 
ekonomi sampah kering sebesar Rp. 
45.377.113/hari, atau Rp. 1,36  Milyar /bulan,. 
Apabila sampah basah diolah menjadi 
kompos, dapat diperoleh revenue total 
sebesar Rp. 72.705.608/hari atau Rp. 2.18 
Milyar/bulan.  

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di TPA 
Kebon Kongok dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 

 
1. Karakteristik fisik sampah di TPA 

Kebon Kongok yang berupa komposisi 
sampah diperoleh sampah organik 65,96%, 
plastik 11,25%, kertas 16,07%, kaca 4,47%, 
Dan Logam 2,25%. Serta Rata-Rata Timbulan 
Sampah 184.141,75 Kg/Hari   
 

2. Dengan menggunakan nilai-nilai 
recovery factor, besarnya jumlah sampah 
kering yang dapat didaur ulang di TPA Kebon 
Kongok adalah sebagai berikut: sampah 
plastik  10357,97 Kg/hari, sampah kertas 
11836,63Kg/hari, sampah kaca 5761,796 
Kg/hari, dan Logam 3.314,552 Kg/hari. Jumlah 
total reduksi aktual jenis-jenis sampah tersebut 
adalah 31270,952 Kg/hari. Sedangkan 

sampah basah/organik sebesar 97167,92 
Kg/hari. 
 

3. Nilai ekonomi yang diperoleh yakni 
Apabila diperhitungkan terhadap nilai upah 
minimum sebesar Rp. 1.300.000/bulan, nilai 
ekonomi sampah kering sebesar Rp. 
45.377.113/hari, atau Rp. 1,36 Milyar/bulan. 
Apabila sampah basah diolah menjadi 
kompos, dapat diperoleh revenue total 
sebesar Rp. 72.705.608/hari atau Rp. 2,18 
Milyar/bulan.  

 
5.2 Saran 
 
 Dengan Melihat hasil penelitian, terkait 
dengan timbulan Sampah Organik yang 
persentasinya yang cukup besar yakni 
65,96%. Maka perlu ada nya kerja sama 
antara pihak pengelola TPA Yakni Dinas 
Kebersihan Kota Mataram dengan Instansi-
Instansi baik pemerintah maupun swasta 
mengenai pemanfaatan Sampah Organik 
sebagai Kompos. Kegiatan ini dapat 
mengurangi volume sampah yang akan diurug 
sehingga dapat memperpanjang masa pakai 
TPA Kebon Kongok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuantitas Harga rata-rata
Potensi 

Nilai Jual

(Kg/Hari) (Rp/Kg) (Rp/hari)

Sampah 

Anorganik 

(Kering)

-Kertas 11.836,632 1000 11.836.632

-Plastik 10.357,973 2000 20.715.947

-Kaca 5.761,7954 500 2.880.898

-Logam 3.314,5515 3000 9.943.655

Jumlah 31.270,952 45.377.113

Produk 

kompos

(Potensial)

Total 72.705.608

Komponen 

Sampah

36.437,97 750 27.328.878



12 
 

 
DAFTAR PUSTAKA

 
Anonim, 1995, Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah 

perkotaan (SNI 19-3964-1995), Badan Standar Nasional, Jakarta. 

Anonim, 1991, Tata cara pengolahan teknik sampah perkotaan, (SNI T-131- 1990-F), 

Departemen Pekerjaan Umum, Yayasan LPMB, Bandung. 

Berata, Gede., 2015, Selayang Pandang TPA Kebon Kongok, Dinas Kebersihan Kota Mataram, 

Mataram. 

Damanhuri, E. & Tri, P. 2004, Diktat Kuliah Teknik Lingkungan Pengelolaan Sampah, 

Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi , Bandung. 

Darmasetiawan, M, 2004 a, Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompos, Ekamitra 

Engineering, Jakarta. 

Fahrurrozi, Reza., 2015, Kajian Pengangkutan Sampah Kota Mataram, Fakultas  Teknik Sipil 

dan Perencanaan ITS, Surabaya. 

Tchobanoglous, G. Theisen, H & Vigil, S.A. 1993. Integrated Solid Waste Management 

Engineering Principles and Management Issues. Singapore. Mc Graw-Hill 

Yuwono D, 2006. Kompos Cara Aerob dan Anaerob Menghasilkan Kompos Berkualitas, Seri 

Agritekno, Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


