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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring bertambahnya populasi manusia mengakibatkan daerah 

permukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia ini 

menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

khususnya terdapat di Kabupaten Temanggung. Jumlah penduduk Kabupaten 

Temanggung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang terlihat 

pada jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dari tahun 2011-2013. Penduduk 

Kabupaten Temanggung tahun 2011 mencapai 719.078 jiwa. Tahun 2012 jumlah 

penduduk Kabupaten temanggung tercatat 724.810 jiwa dengan kepadatan 

penduduk mencapai 840 jiwa/Km². Tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten 

Temanggung tercatat 731.911 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 841 

jiwa/Km² (BPS Kabupaten Temanggung). Meningkatnya jumlah penduduk 

tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan dari 

berbagai kegiatan masyarakat, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 jumlah 

penduduk dan produksi sampah rata-rata per hari (m³) dari tahun 2011-2013 di 

Kabupaten Temanggung di bawah ini.  

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Produksi Sampah rata-rata per hari (m³) dari 

Tahun 2011-2013 di Kabupaten Temanggung 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Produksi Sampah Rata-

rata per Hari (M³) 

1 2011 719.078 1533.95 

2 2012 724.810 1438.160 

3 2013 731.911 1650.190 

Sumber: DPU Kabupaten Temanggung tahun 2013 
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Pemerintah Kabupaten Temanggung melihat permasalahan sampah 

tersebut menggalakkan beberapa program salah satunya yaitu program 3RReduce 

(pengurangan), Reuse (Pemanfaatan kembali), dan Reycle (pendauran ulang). 

Penerapan 3R terus dikembangkan dalam masyarakat pada skala rumah tangga 

dan pada komunitas terkecil yaitu pada tingkat RT dan RW. Sejak tahun 2012 

masyarakat mulai dikenalkan dengan Bank Sampah melalui program peningkatan 

kualitas lingkungan, dimana setiap RT/RW yang mulai mengelola bank sampah 

dapat mengajukan dana stimulan dari APBD. Program pemerintah tersebut 

mampu menyadari masyarakat akan nilai ekonomis sampah, tetapi tetap volume 

sampah tidak terlihat menurun dikarenakan tidak semua RT/RW mengelola bank 

sampah.  

Bertambahnya volume sampah tersebut memerlukan pengelolaan yang 

tepat untuk mengantisipasi berbagai masalah yang akan muncul. Salah satunya 

dengan membangun fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA). Pembangunan 

tempat pembuangan akhir (TPA) ini memerlukan lokasi yang tepat untuk 

mengelola sampah dikarenakan akan berpengaruh terhadap lingkungan masyrakat 

maupun aspek sosial lainnya. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) 

memerlukan lahan yang sesuai agar pengelolaan sampah dapat dikelola dengan 

metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai 

dengan UU nomor 18 tahun 2008. Berikut ini adalah timbunan sampah yang akan 

diangkut oleh dinas kebersihan seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 di bawah 

ini. 

 

Gambar 1.1 Penimbunan sampah di Kabupaten Temanggung 

 



3 

 

Keterbatasan lahan khususnya di suatu kota selalu dijumpai dalam 

membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung pelayanan publik 

seperti tempat pembuangan akhir (TPA) di kabupaten Temanggung. Kurangnya 

infrastruktur khususnya tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten 

Temanggung tidak dapat memenuhi pengelolaan sampah untuk seluruh kacamatan 

yang ada di Kabupaten Temanggung. Tempat pembuangan akhir (TPA) 

Sanggrahan seperti yang terlihat pada Gambar 1.2  yang merupakan satu-satunya 

TPA yang terdapat di Kabupaten Temanggung hanya mampu mengelola sampah 

untuk beberapa kecamatan antara lain yaitu Kecamatan Temanggung, Kecamatan 

Bulu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto, 

Kecamatan Kedu, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Kandangan, Kecamatan 

Tlogomulyo, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Tembarak, dan Kecamatan 

Selompang. Kurangnya tempat pembuangan akhir (TPA) yang mampu mengelola 

sampah untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung memerlukan 

penambahan infrastruktur seperti TPA sehingga perlu diketahui suatu lahan dapat 

atau tidak dimanfaatkan untuk TPA berdasarkan analisis dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi potensi lahan tersebut.  

Pemilihan lokasi TPA yang tepat memerlukan peran serta adanya evaluasi 

kesesuaian lahan, dengan evaluasi kesesuaian lahan dapat diketahui lokasi tempat 

pembuangan akhir sampah saat ini sudah sesuai dengan kondisi dan parameter 

fisik lahan yang ada atau belum, dan juga informasi mengenai lahan mana yang 

sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan tempat pembuangan akhir (TPA) 

(Noviyanti dalam Lutfi, 2013). Berikut ini adalah Gambar 2.1 TPA Sanggrahan 

yang mengelola sampah untuk 8 kecamatan yang dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 1.2 TPA Sanggarahan Kabupaten Temanggung 
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Sampah merupakan limbah dari kehidupan, kegiatan dan usaha manusia 

dipermukaan bumi, maka masalah sampah erat kaitannya dengan jumlah manusia 

yang bertempat tinggal atau berusaha di suatu tempat dan erat kaitannya dengan 

bentuk kegiatan dan usaha manusia tersebut. Khususnya bagi masyarakat yang 

tinggal di daerah perkotaan. Permasalahan yang dihadapi setiap wilayah adalah 

tentang bagaimana cara mendapatkan lokasi pembuangan limbah tersebut secara 

tepat dan aman. Area pembuangan sampah yang baik memiliki beberapa 

karakteristik, untuk mendapatkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang 

sesuai dengan persyaratan teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan 

diperlukan metode yang tepat seperti menempatkan lokasi TPA pada daerah 

dengan formasi geologi yang sesuai, sehingga pencemaran yang timbul dapat 

dicegah atau diperkecil. Kegiatan pemilihan lokasi pembuangan sampah harus 

dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan faktor fisik lahan yang 

berkaitan dengan kondisi alam dan faktor non fisik yang berkaitan dengan sarana 

dan prasarana yang tersedia, termasuk aspek sosial yang meliputi pengaruh lokasi 

tempat pembuangan akhir sampah tersebut terhadap kehidupan sosial penduduk 

sekitarnya. 

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa salah satu kebutuhan yang 

mendesak untuk meningkatkan kualitas lingkungan adalah TPA sampah yang 

memenuhi persyaratan lingkungan, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang 

seimbang baik dari segi ketersediaan lahannya maupun faktor lain, yang pada 

akhirnya dapat menunjang upaya pemerintah dalam menyediakan tempat 

pembuangan akhir sampah yang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, 

untuk mengatasinya digunakan cara pengolahan secara digital yaitu dengan SIG 

(Sistem Informasi Geografis) yang dapat memberikan masukan terhadap lokasi 

TPA sampah secara lebih bijaksana. Sistem yang berbasis komputer ini 

memberikan kemudahan dalam pengolahan data, manipulasi dan analisis data 

hasil interpretasi foto udara dan dari sumber lainnya. Selain itu SIG mempunyai 

fasilitas yang sangat baik dalam penyajian akhir. SIG mempunyai keunggulan 

dalam penyimpanan dan pengolahan data yang lebih cepat. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Bertambahnya penduduk yang relatif cepat di Kabupaten Temanggung ini 

akan menghasilkan volume sampah yang besar dan harus ditanggulangi, baik 

pembinaan kesehatan maupun untuk keberhasilan dan pelestarian lingkungan 

hidup. Kurangnya prasarana dan infrastruktur untuk TPA di Kabupaten 

Temanggung tidak dapat memenuhi penaggulangan sampah untuk semua 

kecamatan di Kabupaten Temanggung. Susahnya menentukan dan mendapatkan 

lokasi TPA sampah menjadi permasalahan yang rumit. Kegiatan pemilihan lokasi 

TPA sampah pada saat ini masih menitkberatkan perencanaannya pada aspek 

ketersediaan lahannya saja dan belum memiliki suatu kesamaan pandangan atau 

kriteria dalam menentukan lokasi TPA sampah yang berwawasan lingkungan 

secara utuh. Sehingga diperlukan suatu perencanaan yang seimbang baik dari segi 

ketersediaan lahan maupun kualitas lingkungan yang pada akhirnya dapat 

menunjang upaya pemerintah dalam menyediakan tempat TPA sampah yang tidak 

menggangu keseimbangan lingkungan. Adapun perumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Dimana kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) 

sampah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah? 

2. Bagaimana perbandingan hasil analisis kesesuaian lokasi TPA dengan 

pendapat/opini masyarakat terhadap keberadaan lokasi TPA? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) di 

Kabupaten Temanggung 

2. Membandingkan hasil analisis kesesuaian lokasi TPA dengan 

opini/pendapat masyarakat terhadap lokasi TPA 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Menambah pengetahuan pemanfaatan aplikasi SIG dalam penentu TPA di 

Temanggung 
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2. Sebagai persyaratan kelulusan dalam menyelasaikan program sarjana di 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya 

 

1.5  Telaah Pustaka 

1.5.1.Tempat Pembuangan Akhir  

Tempat pembuangan akhir (TPA) atau tempat pembuangan sampah (TPS) 

ialah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan 

sampah.TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam (di mana pembuang 

sampah membawa sampah di tempat produksi) begitupun tempat yang digunakan 

oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan 

terorganisir dan tetap begitu disejumlah tempat di dunia. Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak 

menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga diperlukan 

penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat 

dicapai dengan baik (Lutfi Gita, 2013).  

Pembuangan sampah mengenal beberapa metode dalam pelaksanaan, yaitu :  

1. Open  Dumping  

Open Dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan 

sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan 

terbuka tanpa pengaman dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. 

2. Control Landfill 

Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara 

periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanh untuk 

mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam 

operasionalnya juga dilakukan peralatan dan pemadatan sampah untuk 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. 

3. Sanitary Landfill 

Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional 

dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan 
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yang timbul dapat diminimalkan. Namun demikian diperlukan penyediaan 

prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini sehingga 

sampai saat ini baru diajukan untuk kota-kota besar dan metropolitan. 

 

Menurut PERDA Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 adapun 

penghasil atau sumber sampah terdiri dari permukiman perdesaan, permukiman 

perkotaan, kawasan perdagangan/perkotaan, pasar, perusahaan/industri, 

perkantoran, lembaga pendidikan, kawasan terminal/sub terminal, fasilitas umum, 

dan fasilitas sosial. Penghasil atau sumber sampah terbanyak terdapat di pasar 

tradisional dan industri.  

 

1.5.2 Sampah 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 

berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut 

derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep 

sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama 

proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia 

didefinisikan konsep lingkungan maka Sampah dapat dibagi menurut jenis-

jenisnya. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, 

baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan dan sudah 

tidak ada manfaatnya bila ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, 

sedangkan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan 

lingkungan. Klasifikasi sampah padat menurut sumbernya secara umum dapat 

dibagi menjadi 4 kelompok (Wibowo dalam Lutfi Gita, 2013) yaitu: 

1. Sampah domestik (Domestic Waste) 

Sampah domestik yaitu sampah padat dari permukiman penduduk. Pada 

umumnya berupa sampah dapur, kaleng atau kertas pembungkus, dedaunan dan 

sebagainya. Jenis limbah yang berasal dari permukiman kota berbeda dengan yang 

berasal dari permukiman desa. Sampah permukiman kota lebih didominasi oleh 

bahan-bahan sintetis seperti plastik, kertas, dan sedikit dedaunan. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Material
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_fisik_dan_kimia_di_alam&action=edit&redlink=1
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2. Sampah komersial (Commercial Waste) 

 Sampah komersial merupakan sampah padat yang berasal dari lingkungan 

perdagangan/jasa komersial, seperti warung, toko, maupun pasar. Limbah ini juga 

beragam sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan.  

3. Sampah industri (Industrial Waste) 

Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari buangan hasil 

proses industri. Jenis dan komposisi sampah padat yang dihasilkan sesuai dengan 

kegiatan/jenis industrinya, sedangkan volume sampah yang dihasilkan sesuai 

dengan besar kecilnya industri.  

4. Sampah alami dan sampah lainnya 

Sampah alami dan sampah lainnya yang dimaksud adalah sampah padat 

yang berupa dedaunan, sisa bencana alam, sampah yang dihasilkan oleh taman, 

tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, jalan raya, peternakan dan lain-lain.  

Berdasarkan tingkat penguraian, sampah pada umumnya dibagi menjadi 2 

macam (Rochyati dalam Lutfi Gita, 2013): 

1. Sampah organik yaitu  sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, 

karena tersusun dari unsur-unsur kimia dan umumnya dapat terurai secara 

alami oleh mikroorganisme. 

2. Sampah Anorganik yaitu sampah yang bahan kandungannya bersifat 

anorganik umumnya sulit terurai oleh organisme. Sampah Anorganik berasal 

dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau 

dari proses industri.  

 

1.5.3 Pemilihan Lokasi TPA Sampah 

Pemerintah kabupaten dankota di Indonesia, selain diharapkan mampu 

mengoptimalisasi fungsi Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) melalui 

partisipasi atau melibatkan langsung masyarakat khususnya yang berada di sekitar 

areal TPS (basis komunal), diharapkan dalam penentuan lokasi TPA sampah, 

berdasarkan SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah 

dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain;   

1. TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut 
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2. Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu: pertama, tahap regional yang 

merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat 

dalam 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 dipilih dari zona-zona 

kelayakan pada tahap regional.  Ketiga, Tahap penetapan yang merupakan 

tahap penentuan lokasi terpilih oleh Instansi yang berwenang. 

3. Dalam hal suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan 

lokasi TPA Sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA 

sampah ini dengan kriteria pemilihan lokasi TPA sampah dibagi menjadi 

tiga bagian : 

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

layak atau tidak layaknya suatu lokasi tertentu untuk dijadikan lokasi TPA 

Sampah, uraiannya adalah sebagai berikut : 

1) Kondisi geologi  

Tidak berada dalam zona rawan bahaya geologi, seperti gempa bumi, tanah 

longsor, dan sebagainya. 

2) Kondisi hidrogeologi  

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

b. Permeabilitas tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/det  

c. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di 

hilir aliran yang menunjukkan bahwa tanah kedap air. 

d. Kemiringan hidrologis yang akan menentukan arah aliran air, sistem 

aliran air tanah dan potensi air tanah di lokasi tersebut. Mencakup 

analisis adanya sumber air permukaan yang terdapat pada sekitar lokasi 

dari TPA direncanakan untuk memperkecil terjadinya pencemaran air. 

3) Kemiringan zona harus kurang dari 20 %  

4) Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk 

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

lain.  
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5) Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan 

periode ulang 25 tahun. 

B. Kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi TPA 

terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut : 

1) Iklim  

a. Hujan : intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik sebagai 

kandidat lokasi TPA Sampah. 

b. Angin : arah angin dominan tidak menuju kepermukiman maka 

dinilai makin baik untuk dijadikan lokasi TPA Sampah. 

2) Utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai lebih baik. 

3) Lingkungan biologis  

a. Habitat : kurang bervariasi dinilai makin baik  

b. Daya dukung :apabila daya dukung kurang untuk menunjang 

kehidupan flora dan fauna, maka dinilai makin baik. 

4) Ketersediaan tanah  

a. Produktifitas tanah : tidak produktif dinilai lebih tinggi  

b. Kapasitas dan umur : dapat menampung lahan lebih banyak dan 

lebih lama dinilai lebih baik. Kapasitas lahan 10 – 20 tahun dengan 

status tanah yang bervariasi. 

c. Ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang 

cukup, dinilai lebih baik  

5) Demografi : kepadatan penduduk makin rendah dinilai makin baik. 

6) Batas administrasi : dalam batas administrasi dinilai semakin baik. 

7) Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik sehingga akan dapat 

mengatasi masalah kebisingan dan bau. 

8) Estetika : semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik. 

9) Ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3/ton) 

dinilai semakin baik. 

C. Kriteria Penetapan yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi/ pengambil 

keputusan setempat yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan 
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lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan instansi setempat yang 

berwenang dan dengan ketentuan yang berlaku. 

Pemilihan lokasi perlu juga mempertimbangkan aspek-aspek penataan ruang 

sebagai berikut : 

1. Lokasi TPA sampah diharapkan berlawanan arah dengan arah 

perkembangan daerah perkotaan (Urbanized Area).  

2. Lokasi TPA sampah harus berada di luar dari daerah perkotaan yang 

didorong pengembangannya (Urban Promotion Area)  

3. Diupayakan transportasi menuju TPA sampah tidak melalui jalan utama 

menuju perkotaan/daerah padat. 

Penentuan lokasi TPA pada penelitian ini berdasarkan aplikasi SIG untuk lokasi 

TPA yang mengacu pada kriteria regional.  Kriteria yang menentukan layak atau 

tidak suatu lahan untuk dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan 

mempertimbangkan parameter yang digunakan seperti kemiringan lereng, 

drainase permukaan, dan penggunaan lahan. 

Berdasarkan surat keputusan Kepala Bapedal No.Kep.04/Bapedal/09/1995, 

Persyaratan pengelolaan sampah atau limbah meliputi:  

a. Daerah bebas banjir 100 tahun 

b. Daerah berupa batuan dasar berupa batuan sedimen berbutir sangat halus, 

batuan beku batuan malihan kedap air (permeabilitas <10-7 cm/detik), tidak 

berubah, tidak bercelah, dan tidak mempunyai kekar intensif. 

c. Bukan merupakan daerah  resapan bagi air tanah tidak tertekan atau dapat 

dikatakan daerah yang mempunyai potensi air tanah yang rendah. 

d. Dihindari lokasi yang dibawahnya terdapat lapisan pembawa air tanah. 

e. Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air dan berjarak 

minimal 500m dari aliran sungai yang permanen, danau atau waduk. 

f.  Merupakan daerah yang secara geologi dinyatakan stabil, bebas dari 

bencana alam seperti longsor lahan, bahaya gunung api, gempa bumi dan 

sesar aktif. 
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1.5.4 Sistem Pengelolaan Sampah 

Menurut UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan 

Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 ayat 5). Pengelolaan 

sampah telah lama berkembang, sekalipun terdapat beberapa perbedaan dalam 

penerapannya namun pada dasarnya terdapat persamaan prinsip dasar dan metode. 

Perbedaan penerapan tersebut lebih dipengaruhi oleh penggunaan fasilitas sesuai 

dengan penemuan teknologi pada jamannya (Rochyati dalam Lutfi Gita, 2013). 

1. Sistem Pengumpulan Sampah  

Tindakan mengumpulkan dan menempatkan sampah ke tempat 

pengumpulan sampah, sehingga memudahkan proses dan penanganan 

selanjutnya. (Rochyatidalam Lutfi Gita, 2013) komponen sistem utama 

yang berhubungan dengan hal ini adalah :  

1. Tempat dan penyimpanan sampah di rumah, toko maupun pasar. 

2. Gerobak tangan 

3. Tempat penampungan sampah 

4. Truk pengangkut sampah tanpa atau dengan kompaktor 

2. Sistem Pengangkutan Sampah 

Segala pekerjaan pengangkutan sampah dari tempat-tempat pengumpulan 

sampah sementara ke tempat pembuangan akhir sampah untuk 

mendapatkan biaya operasi serendah-rendahnya dengan pendayagunaan 

perlatan yang seefisien dan sefektif mungkin, sebagaimana dikemukakan 

oleh Chatib (1986) (Rochyatidalam Lutfi Gita, 2013) maka hendaklah 

diusahakan hal-hal sebagai berikut :  

1. Hendaklah dipilih rute yang sependek mungkin dan paling sedikit 

hambatannya.  

2. Menggunakan truk dengan daya tampung semaksimal mungkin 

3. Menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar 

4. Jumlah trip pengangkutan sebanyak mungkin dalam waktu kerja 

yang diijinkan.  
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3. Sistem Penampungan Sementara 

Sistem penampungan sampah sementara dapat berupa :  

a. Stasiun pemindahan I (transfer depo), yang terdiri dari, bangunan 

(ruang/kantor/pengawasan), bangunan tempat penampungan/pemuatan 

sampah, pelataran parkir, tempat penyimpanan peralatan, dan pemagaran 

halaman. 

b. Untuk lokasi pemindahan I ini, diperlukan areal tanah minimal 200 m².  

c. Stasiun pemindahan II, hanya berupa pelataran  yang diperkirakan dengan 

luas 50 m², sebaiknya sampah yang dikumpulkan di tempat ini dimasukkan 

dalm kantong-kantong 

d. Kontainer besar dengan volume 6-10 m³ yang ditempatkan  di pinggir 

jalan dan diusahakan tidak mengganggu lalulintas. 

e. Bangunan bak beton/bata yang bagian atasnya terbuka, dilengkapi dengan 

lubang pintu dan terkadang ada pintunya. Pada umumnya dapat 

menampung lebih dari 3 m³. 

4. Sistem Pembuangan Akhir 

Untuk mendapat hasil yang baik dalam program persampahan selain 

dilakukan pengumpulan dan pengangkutan yang baik, diperlukan juga 

sistem pembuangan akhir yang dapat memenuhi syarat-syarat sanitasi 

sehingga tidak membahayakan terhadap kesehatan. Tujuan pembangunan 

akhir sampah  adalah untuk memusnahkan sampah padat atau yang 

diklasifikasikan sejenis ke suatu tempat pembuangan terakhir untuk 

dimusnahkan yang jauh dari permukiman serta tidak menimbulkan 

gangguan terhadap lingkungan.  

 

1.5.5 Sistem Informasi Geografis 

SIG merupakan suatu model alternatif dari kegiatan dan proses dalam 

lingkungan dimana dapat dilakukan aktivitas pemetaan (mapping), pengukuran 

(measurement), monitoring (monitoring) dan pemodelan (modeling). SIG 

membantu dalam mengolah data keruangan dengan menu geoprosesing dan 

memiliki banyak fungsi tools. Salah satu kemampuan SIG yang dimanfaatkan 
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dalam penelitian ini yaitu kemampuan mapping (pemetaan) untuk kesesuaian 

lahan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Temanggung. Data-

data keruangan akan diproses yang selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah 

peta yang memuat informasi baru terhadap kesesuaian suatu lahan sesuai dengan 

tujuan yang diperuntukkan. Secara umum SIG berfungsi melakukan perhitungan 

terhadap sejumlah operasi, display (layer peta-warna, ukuran, bentuk, dan lain-

lain), kompilasi data base non-spasial, overlay, buffering, memperbaiki dan 

memperbaharui data atau tayangan tabel (SQL), membuat hubungan-hubungan 

keruangan dan membuat peta tematik dan peta arahan yang berguna untuk 

perencanaan pembangunan wilayah dan daerah.SIG mempunyai keunggulan 

dalam penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih cepat sehingga dapat 

mengefisienkan waktu tanpa harus langsung ke lapangan.  

 

1.6  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang mengkaji tentang penentuan lokasi TPA telah dilakukan 

oleh beberapa orang yaitu Fajar Rochman (2014), Dimas Sustanugraha (2013), 

Lutfi Gita Iriani (2013) dengan berbagai perbedaan baik dari segi judul, tujuan, 

dan metode. Penelitian Fajar Rochman (2014) menganalisis kesesuaian lahan 

untuk TPA di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dengan menggunakan metode 

skoring dan teknik overlay pendekatan deskriftif kualitatif berdasarkan data 

primer dan data sekunder. Dimas Sustanugraha dan Lutfi Gita Iriani melakukan 

sama-sama melakukan penelitian di Yogyakarta, tapi yang membedakan kedua 

penelitian tersebut terletak pada metode yang digunakan. Dimas Sustanugraha 

melakukan penelitian dengan metode skoring dan analisis AND dengan 

pendekatan kuantitatif sedangkan, Lutfi Gita melakukan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif menggunakan model builder. Perbedaaan penelitian ini 

dengan penelitian lainnya yaitu terletak pada daerah penelitian yang dilakukan di 

Kabupaten Temanggung. Tujuan pada point kedua yaitu membandingkan hasil 

analisis kesesuaian lokasi TPA dengan pendapat masyarakat. Metode yang 

digunakan yaitu dengan metode survei dan wawancara. Analisis data yang 

digunakan berdasarkan hasil overlay pendekatan kuantitatif binary. Berikut ini 

adalah Tabel 1.2 ringkasan penelitian sebelumnya yang membedakan penelitian 

penulis dengan penelitian sebelumnya.  
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Tabel 1.2Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Fajar 

Rochman 

(2014) 

Analisis Kesesuaian Lahan 

Untuk Penentuan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) di 

Kecamatan Pleret Kabupaten 

Bantul 

1. Memetakan agihan yang 

sesuai untuk tempat 

pembuangan akhir. 

 

2.Menganalisis kesesuaian lahan 

TPA dengan faktor-faktor 

wilayah 

Mengguakan 

metode skoring dan 

teknik overlay 

dengan pendekatan 

deskriftif kualitatif 

berdasarkan data 

primer dan 

sekunder. 

Peta 

Kesesuaian 

lahan Untuk 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

Kecamatan 

Pleret 

Kabupaten 

Bantul. 

Dimas 

Sustanugra

ha (2013) 

Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Untuk 

Penentuan Lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) 

Sampah di Wilayah Kota 

Yogyakarta, Kabupaten 

Sleman, dan Kabupaten 

Bantul (Kartamantul) 

5. 1.Mengetahui timbulan sampah 

pada wilayah Kartamantul 

6.  

7. 2. Mengetahui lokasi yang 

mempunyai potensi untuk 

tempat pembuangan Akhir 

(TPA) di wilayah Kartamantul 

yang sesuai dengan SNI nomor 

19-3241:1994, sehingga setelah 

dibangun TPA tersebut dapat 

berperan secara optimal dan 

tidak merusak lingkungan. 

Mengguakan 

metode skoring dan 

analisis AND  

dengan pendekatan 

deskriftif kuantitatif 

melalui teknink SIG 

yaitu overlay 

dan,buffer 

Peta Tingkat 

Kesesuaian 

Lahan untuk 

Lokasi TPA di 

Wilayah 

Kartamantul 

Lutfi Gita 

Iriani 

(2013) 

Aplikasi Penginderaan Jauh 

dan SIG untuk Evaluasi 

Kesesuaian Lahan Lokasi 

TPA Sampah Menggunakan 

Model Builder di Kecamatan 

Naggulan, Kabupaten Kulon 

Progo, Yogyakarta 

Membuat kesesuaian lahan 

untuk lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) 

Sampah yang berwawasan 

lingkungan berdasarkan hasil 

evaluasi kesesuaian lahan yang 

ada di Kecamatan Nanggulan.  

Metode yang 

digunakan yaitu 

pengharkatan 

berjenjang 

tertimbang dengan 

memberikan bobot 

pada masing-

masing parameter 

sesuai dengan 

tingkat 

pengaruhnya 

terhadap kesesuaian 

lahan lokasi TPA 

Sampah 

Peta 

Kesesuaian 

lahan Lokasi 

TPA Sampah di 

Kecamatan 

Nanggulan. 

Nina 

Rainda 

(2016) 

Analisis Penentuan Lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) di Kabupaten 

Temanggung menggunakan 

Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis  

1. Memetakan kesesuaian untuk 

tempat pembuangan akhir 

(TPA) di  Kabupaten 

Temanggung 

2.Membandingkan hasil analisis 

kesesuain lokasi TPA dengan 

pendapat/opini masyarakat 

terhadapkeberadaan  lokasi 

TPA? 

Metode yang 

digunakan yaitu 

metode survey dan 

metode kuantitatif 

binary yaitu 

peberian skor untuk 

parameter yang 

sesuai dan tidak 

sesuai (Sesuai 

untuk skor 1) dan 

(tidak sesuai untuk 

skor 0).  

Peta 

Kesesuaian 

Lokasi Tempat 

Pembuangan 

Akhir 

Kabupaten 

Temanggung 

Sumber: Penulis, 2016 
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1.7 Kerangka Penelitian 

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sangat seringkali 

dihadapi oleh masyarakat yang dalam kegiatan sehari-hari tidak lepas dari limbah 

rumah tangga, industri besar maupun industri kecil. TPA merupakan salah satu 

sarana dalam sistem pengelolaan sampah yang sangat penting keberadaanya. 

Kurangnya lahan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) 

menjadi salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Temanggung. Adapun 

faktor-faktor penentu lokasi TPA yang menjadi parameter dalam penelitian ini 

antara lain yaitu drainase permukaan, kemiringan lereng, penggunaan lahan. 

Ketiga parameter tersebut sangat berpengaruh terhadapat penentuan lokasi tempat 

pembuangan akhir (TPA) karena akan berpengaruh terhadap lingkungan, kurun 

waktu yang telah ditetapkan untuk TPA tersebut dan aspek sosial lainnya. 

Analisis penggunaaan lahan perlu dipertimbangkan dengan seksama sebab 

lahan yang sudah digunakan sebagai lahan permukiman tidak sesuai untuk TPA 

karena tidak mungkin mengalihkan permukiman yang sudah ada atau eksisting 

ketempat lain, sehingga akan timbul pertentangan antara masyarakat yang telah 

menetap dengan pemerintah terkait dengan kebijakan penempatan lokasi baru 

TPA.Drainase permukaan pada daerah yang akan digunakan untuk TPA harus 

baik dan dapat mengering dengan cepat pada saat air hujan turun. Turunnya air 

hujan dapat mengakibatkan timbunan sampah yang ada runtuh dan membawa air 

lindian ketempat yang lebih rendah sehingga dapat masuk pada area permukiman 

serta agar tidak tergenang di TPA. Kemiringan lereng juga merupakan penentu 

kesesuaian lahan untuk TPA yang memiliki peran penting dikarenakan 

kemiringan lereng sangat mempengaruhi letak dan posisi TPA. Lokasi TPA yang 

kemiringan lerengnya landai, maka akansangat mudah tergenang air hujan 

dikarenakan drainasenya tidak cukup baik. TPA yang berada pada kemiringan 

lereng yang curam akan mengakibatkan material sampah akan mudah terbawa ke 

bawah dan air lindian akan mencemari daerah yang dibawahnya. Berikut adalah 

kerangka pemikiran penelitian yang tertuang pada Gambar 1.3 di bawah ini.  
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Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran 

 

1.8   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei 

untuk menentukan kesesuaian penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan 

salah satu parameter yang mempengaruhi penentuan loksi TPA yang 

berkemungkinan mengalami perubahan.Survei penggunaan lahan didasarkan pada 

satuan lahan sebagai unit analisis yang akan dijadikan sampeldi lapangan. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan tingkat kelas produktifitas penggunaan lahan. 

Semakin rendah tingkat produktifitas lahan untuk dimanfaatkan maka, semakin 

Sampah 

Sistem Pengelolaan Sampah 

Kurangnya Lahan Untuk TPA 

Pemilihan Lokasi TPA 

Parameter Lokasi TPA 

1. Penggunaan Lahan 

2. Kelerengan  

3. Drainase Permukaan 

 

Peta Kesesuaian Lokasi TPA 

Opini Masyarakat terhadap 

Lokasi TPA  
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sesuai untuk dijadikan sebagai alternatif lokasi TPA. Pengambilan sampel 

penggunaan lahan dilakukan pada dua kelas penggunaan lahan. Penggunaan lahan 

dengan kelas sesuai terdiri dari penggunaan lahan yang memiliki produktifitas 

rendah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat seperti lahan tegalan, semak 

belukar,dan kebun campur. Penggunaan lahan kelas tidak sesuai terdiri dari 

penggunaan lahan yang memiliki produktivitas tinggi untuk dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Kategori kelas penggunaan lahan yang tidak sesuai terdiri dari hutan 

sekunder, perkebunan, permukiman, sawah, dan tubuh air. Masing-masing kelas 

penggunaan lahan dicek sebagai bahan pertimbangan lokasi alternatif TPA. 

Data yang diperoleh dari BAPPEDA akan dianalisis dengan metode 

pendekatan kuantitatif binary. Kuantitatif binary menekankan terhadap skala 

dimana pada penelitian ini menggunakan cakupan wilayah pada tingkat kabupaten 

dengan skala kecil. Metode kuantitatif binary menekankan lahan diasumsikan 

sesuai atau tidak untuk suatu peruntukan jika tidak ada faktor pembatasnya. Setiap 

variabel parameter diberi harkat 1 (sesuai) dan 0 (tidak sesuai).  

Parameter-parameter yang sekaligus menjadi faktor penentu kesesuaian 

lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) seperti data penggunaan lahan, drainase 

permukaan, kemiringan lereng dan jenis tanah akan ditumpangsusunkan (overlay) 

sehingga menjadi data baru yang menghasilkan informasi baru yaitu peta 

kesesuaian lahan untuk lokasi tempat pembuangan akhir (TPA). Hasil dari peta 

kesesuaian lahan untuk lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) menggambarkan 

dua kelas saja yaitu kelas sesuai untuk TPA dan tidak sesuai untuk TPA.  

1.8.1  Populasi/Objek Penelitian  

Populasi penelitian analisis penentuan alternatif lokasi TPA di Kabupaten 

Temanggung menggunakan aplikasi sistem informasi geografi meliputi 

penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung. Penggunaan lahan tersebut 

digunakan untuk menganalisis kelas kesesuaian lahan untuk alternatif lokasi TPA. 

Masyarakat yang berada pada kelas kesesuaian lahan untuk alternatif lokasi TPA 

juga dijadikan sebagai populasi penelitian. Masyarakat yang berada pada kelas 

sesuai dan tidak sesuai untuk alternatif lokasi TPA dijadikan sebagai responden 
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untuk mendapatkan pendapat terkait lokasi alternatif TPA. Masyarakat sebagai 

responden ini tergolong menjadi tiga kelompok yaitu masyarakat yang berperan 

sebagai aparatur desa, masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah dan 

masyarakat umumnya.  

1.8.2  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data-data tersebut digunakan sebagai bahan maupun sebagai data 

pendukung penelitian. Data primer dikumpulkan melalui pengecekan kelas 

penggunaan lahan di lapangan berdasarkan titik sampel yang telah ditentukan. 

Pengumpulan data primer juga dilakukan dengan tehnik wawancara untuk 

memperoleh data pendapat masyarakat terkait alternatif lokasi TPA. Wawancara 

dilakukan dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat 

berdasarkan kelas kesesuaian alternatif lokasi TPA. Jumlah sampel untuk 

narasumber sebanyak 30 orang. Di kelas sesuai terdapat 20 narasumber. 

Keduapuluh narasumber tersebut tersebar di sebagian Kecamatan Tlogomulyo, 

dan Kecamatan Selopampang. Di kelas tidak sesuai terdapat 10 narasumber yang 

tersebar di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Kranggan. 

Data sekunder dikumpulkan melalui instansi terkait yang menyediakan data 

terkait tema penelitian. Selain itu data-data juga diperoleh secara online melalui 

internet terutama data statistik Kabupaten Temanggung. Berikut rincian data 

primer dan data sekunder yang dimuat pada Tabel 1.3 di bawah ini. 
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Tabel 1.3 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian. 

Jenis Data Sumber Data Kegunaan Data 

Data Primer 

Wawancara  Survei Lapangan  Untuk mengetahui pendapat 

masyarakat terkait alternatif 

lokasi TPA 

Data Sekunder 

Peta Rupa Bumi Indonesia 

Tahun 1999 Skala 

1:25000 

Bappeda Kabupaten 

Temanggung 

sebagai penentuan batas 

administrasi antar 

kecamatan di Kabupaten 

Temanggung 

Data Vektor (*shp) 

Penggunaan lahan 

Kabupaten Temanggung 

2011-2031 

Bappeda Kabupaten 

Temanggung 

sebagai analisis kesesuaian 

lahan untuk lokasi alternatif 

TPA 

Data Vektor (*shp) 

Kemiringan Lereng 

Kabupaten Temanggung 

Bappeda Kabupaten 

Temanggung 

Sebagai analisis kondisi 

kemiringan lereng terkait 

alternatif lokasi TPA 

Data Vektor (*shp) 

Resapan Air Kabupaten 

Temanggung 

Bappeda Kabupaten 

Temanggung 

untuk mengetahui 

kemampuan tanah 

meloloskan air terkait 

alternatif lokasi TPA 

Kabupaten Temanggung 

Dalam Angka 2015 

BPS Kabupaten 

Temanggung  

Untuk mengetahui kondisi 

demografi dan kondisi 

sosial 

Data Curah Hujan 

Kabupaten Temanggung 

DPU Kabupaten 

Temanggung 

Untuk mengetahui jenis 

iklim daerah penelitian 

Data Volume Sampah 

Kabupaten Temanggung 

2011-2013 

DPU Kabupaten 

Temanggung 

Untuk mengetahui 

peningkatan jumlah sampah 

Sumber: Penulis, 2016 

1.8.3  Instrumen Penelitian 

1.8.3.1 Alat 

1.Seperangkat laptop dengan spesifikasi programyang dapat menjalankan 

software ArcGIS Versi 10 

2. GPS 
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3. Kamera  

4. Software ArcGIS Versi 10 

5. Software Microsoft Word 

 

1.8.3.2 Bahan 

1. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 

2. Peta Digital Drainase Permukaan Kabupaten Temanggung Skala 

1:250.000 

3. Peta DigitalKelerenganKabupaten Temanggung Skala 1:250.000 

4. Peta DigitalPenggunaan LahanKabupaten Temanggung Skala 

1:250.000 

5. Peta Digital Geologi Kabupaten Temanggung Skala 1:250.000 

1.8.4  Metode Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data dimulai dari pengumpulan semua data yang 

digunakan untuk penelitian yang selanjutnya dilakukan pengolahan data seperti 

Georeferencingatau koreksi geometrik, digitasi, pengharkatan untuk setiap 

parameter yang digunakan dalam penelitian, dan overlay (tumpang susun) layer. 

a. Koreksi Geometrik atau Georeferencing  

Koreksi geometrik atau georeferencing merupakan tahap awal dalam 

preoses pengolahan data, tujuan dilakukan georeferencing supaya koordinat 

dalam peta sama dengan koordinat aslinya, disamping itu juga untuk 

mempermudah proses pengolahan data pada tahap berikutnya. 

b. Digitasi 

Proses digitasi dilakukan karena data yang diperoleh dalam bentuk data 

raster, proses digitasi dilakukan terhadap semua parameter yang digunakan 

seperti data kemiringan lereng, drainase, dan penggunaan lahan. 

c. Pengharkatan dan Skoring 

Tahap skoring dan pengharkatan merupakan tahap pemberian bobot 

terhadap setiap parameter sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan 
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yang nantinya akan menjadi penentu sesuai atau tidaknya suatu lahan 

dijadikan sebagai lokasi TPA. 

d. Overlay 

Proses overlay merupakan proses akhir dari pengolahan data dimana setiap 

layer parameter dijadikan satu (ditumpangsusunkan) yang kemudian hasil 

dari proses overlay tersebut memberikan informasi baru dari kumpulan 

parameter-parameter sebelumnya. Hasil overlay ini menjadi bahan untuk 

menganalisis sesuai atau tidak sesuai suatu lahan dijadikan sebagai lokasi 

TPA.  

1.8.5  Metode Analisis Data 

1.8.5.1. Pengharkatan dan Scoring. 

Pengharkatan merupakan proses pemberian nilai pada masing-masing 

variabel yang terdapat pada parameter untuk kesesuaian lahan. Penentuan nilai 

untuk setiap parameter dilakukan berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan, 

untuk parameter variabel yang dikategorikan sesuai diberi nilai 1 dan untuk 

parameter variabel yang dikategorikan tidak sesuai diberi nilai 0.Penerapan 

aplikasi sistem informasi geografis untuk penentuan lokasi TPA dengan 

pendekatan kuantitatif binary ini berdasarkan ketentuan Karen S Hardjo, (2014) 

dengan modifikasi pada kemiringan lereng menggunakan ketentuan Van Zuidam 

dalam Lutfi Gita, (2013). Berikut tabel nilai pengharkatan setiap parameter.  

1. Drainase Permukaan  

Drainase permukaan mencerminkan suatu lahan dalam kondisi selalu lembab 

atau tergenang oleh air. Berikut harkat dari setiap variabel penentu untuk 

parameter drainase permukaan yang tertuang pada Tabel 4.1 di bawah ini.  

Tabel 1.4 Parameter Drainase Permukaan dan Harkat 

No. Drainase Permukaan Kelas Harkat 

1. Pengatusan Cepat Jelek 0 

2. Pengatusan Lambat Baik 1 

  Sumber: Karen S Hardjo, 2014 
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2. Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng berkaitan erat dengankemudahan pekerjaan konstruksi 

danoperasional TPA sampah. Semakin terjal suatu daerah semakin sulit 

pekerjaan konstruksi dan pengoperasiannya. Daerah dengan kemiringan 

lereng lebih dari 20 % dianggap tidak layak untuk menjadi TPA sampah. 

Harkat dari setiap paramater kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 1.5 

di bawah ini. 

Tabel 1.5 Parameter Kemiringan Lereng dan Harkat 

No. Relief  
Kemiringan 

lereng (%) 
Kelas Harkat 

1. Datar  0-3 Sesuai 1 

2. Landai  3-8 Sesuai 1 

3. Berombak – bergelombang 8-15 Sesuai 1 

4. 
Berbukit dengan kemiringan 

sedang 
15-30 Tidak 0 

5. Berbukit dengan lereng terjal >30 Tidak 0 

Sumber: Van Zuidam dalam Lutfi Gita, 2013 

3. Penggunaan Lahan  

Penggunaan Lahan (Land Use) dan Penutup Lahan (Land Cover) sering 

digunakan bersama-sama. kedua terminology tersebut berbeda. Mengutip 

“Lillesand dan Kiefer pada tulisan mereka tahun 1979” kurang lebih 

berkata penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di 

permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan 

manusia pada objek tersebut. Berikut harkat dari setiap paramater 

penggunaan lahan yang dirincikan pada Tabel 1.6 di bawah ini.  

Tabel 1.6. Parameter Penggunaan Lahan dan Harkat 

No. Penggunaan Lahan Kriteria Harkat 

1. 
Lahan Kosong (bebatuan, 

rerumputan, tanah terbuka) 
Sesuai 1 

2. Semak Sesuai 1 

3. Tegalan Sesuai 1 

4. 

Vegetasi Produktif, Kerapatan sedang 

– tinggi (Hutan,Perkebunan,Kebun 

Campuran, dll) 

Tidak 0 

5. 
Lahan terbangun (Permukiman, 

industry, makam, dll) 
Tidak 0 

Sumber: Karen S Hardjo, 2014 
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1.8.5.2 Klasifikasi Kesesuaian Lahan  

Analisis pengharkatan kesesuaian lahan untuk TPA dilihat dari hasil 

kalkulasi dari nilai parameter kemiringan lerengan, drainase dan penggunaan 

lahan, hasil dari kalkulasi tersebut dikatakan sesuai jika nilai akhir dari ketiga 

parameter itu berjumlah 3 dantidak sesuai jika nilai kurang dari 3. Analisis 

kesesuaian lahan untuk menganalisis ketiga faktor tersebut menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan formula sebagai berikut : 

Analisis pengharkatan TPA= R+P+D 

Keterangan  : 

R  : Kemiringan Lereng 

P  : Penggunaan Lahan 

D  : Drainase Permukaan 

Analisis kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) dengan tehnik 

overlay (tumpangsusun) antara data penggunaan lahan, drainase permukaan, dan 

kemiringan lerengyang telah diharkatkan sesuai dengan variabel parameternya. 

Hasil dari overlay tersebut menghasilkan peta kesesuaian lahan untuk tempat 

pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Temanggung.Analisis dimulai dengan 

menjelaskan karakteristik lahan yang dihasilkan peta kesesuaian lahan dari proses 

overlayparameter yangdigunakan. 
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1.3.5 Diagram Alir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Diagram Alir Penelitian

Input 

Proses 

Output 

Peta RBI 

Peta Penggunaan Lahan Skla 

1:250.000 

Peta Kemiringan Lereng 

1:250.000 

 

Peta Drainase Permukaan 

1:250.000 

 

Overlay 

Cek Lapangan 

Pengharkatan 

Peta Satuan Lahan 

Peta Kesesuaian Lokasi TPA Wawancara 

Opini masyarakat terhadap hasil 

analisis lokasi TPA  

 

Analisis hasil kesesuain lokasi 

TPA dengan pendapat masyarakat 



26 

 

 

 

1.9  Batasan Operasional 

Sampah merupakan semua benda atau segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak 

dipakai, tidak disenangi dan harus dibuang yang pada umumnya berasal 

dari kegiatan industri, tapi yang bukan biologis dan umumnya bersifat 

padat (Azwar, 1986 dalam Joko Pramono, 2000) 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat atau lahan untuk 

membuang sampah yang berasal dari tempat pembuangan sementara atau 

tempat lain (YUDP, 1992 dalam Joko Pranomo) 

Kesesuaian Lahan merupakan tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk suatu 

penggunaan tertentu. (FAO, 1976) 

Drainase Permukaan merupakan kecepatan proses berpindahnya air sebidang 

tanah, baik berupa limpasan permukaan maupun peresapan air kedalam 

tanah (Fajar Rochman, 2014) 

Kemiringan Lereng merupakan pencerminan kondisi bentuk lahan yang 

dinyatakan dalam ukuran-ukuran seperti lereng, beda tinggi, tingkat 

pengikisan dan pola aliran yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas 

lahan (Fajar Rochman, 2014) 

Penggunaan Lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen 

atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, 

baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya 

(Malingreau, 1979). 

Overlay merupakan menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk 

memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. (Eko 

Budiyanto, 2010) 

Dissolve merupakan proses penyatuan feature yang memiliki satu atau beberapa 

nilai attributal sama , dengan posisi berdampingan, dan dibatasi oleh 

sebuah garis dalam sebuah peta. (Eko Budiyanto, 2010) 

Harkat merupakan nilai yang diberikan terhadap poligon peta untuk 

mempresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya dampak 

tertentu pada suatu fenomena secara spasial. (Eko Budiyanto, 2010) 


