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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan aktivitas seperti 

makan, belanja, memasak, bekerja dan sebagainya. Aktivitas tersebut dapat 

dikatakan berkaitan erat dengan sampah karena pada setiap kegiatan dapat 

menghasilkan berbagai macam sampah seperti sampah plastik, makanan, 

kertas dan lain lainnya. Sampah dapat didefinisikan juga sebagai suatu sisa 

dari proses kegiatan manusia ataupun alam yang tidak memiliki nilai jual 

ekonomi (Apsari, dkk, 2016). Sampah di Indonesia merupakan masalah 

penanganan darurat. Menurut berita yang dimuat dalam buletin Cipta Karya, 

negara Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua 

yang dibuang di laut. Masalah sampah di Indonesia semakin komplek 

dengan pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan 

semakin banyaknya keragaman sampah. Selain itu, permasalahan sampah 

juga diakibatkan oleh ketidakpedulian masyarakat dalam membuang 

sampah pada tempatnya. Keragaman sampah juga didukung oleh maraknya 

industri makanan yang membuat perilaku masyarakat menjadi konsumtif .  

Tercatat pada tahun 2016 bahwa dalam satu hari masyarakat Indonesia 

perorangan menghasilkan sampah sebesar 0,45 kg. Sebesar 38,5 juta ton 

sampah yang dihasilkan di Indonesia per tahunnya, yang dapat dilayani 

hanya sebesar 21,72 juta ton. Begitu juga pada pulau Jawa menghasilkan 

sampah per tahunnya sebesar 21,2 juta ton dan yang dapat dilayani sebesar 

12,49 juta ton. Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk 

yang cukup tinggi, sehingga ikut andil dalam menyumbang permasalahan 

sampah nasional. Begitupun dengan Kabupaten Klaten yang termasuk 

wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Klaten mempunyai jumlah penduduk 

sebesar 1.480.271  jiwa (2016) yang merupakan kota terbanyak jumlah 

penduduknya sekarisidenan Surakarta. Kota Klaten terdiri dari 26 
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kecamatan dengan total luas wilayah yaitu 655,56 km
3
. Berdasarkan letak 

geografis dan tingginya jumlah penduduk, pemerintah Kab. Klaten memiliki 

tantangan dalam pengelolaan sampah di kotanya agar tercipta lingkungan 

yang bersih dan nyaman. Pengelolaan sampah yang baik merupakan cara 

efektif dalam menekan laju permasalahan sampah di Kab. Klaten. 

Secara garis besar pengelolaan sampah di Kab. Klaten dilakukan 

dengan mengambil sampah dari sumber sampah yaitu pemukiman warga 

untuk dipindahkan ke TPS dan selanjutnya diangkut ke TPA. Pihak 

pemerintah yang menangani persampahan (DPU Kab. Klaten) akan 

mengambil sampah dari TPS menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Berdasarkan pengelolaan yang telah dilakukan di Kab. Klaten, pihak DPU 

akan memberikan pelayanan pengangkutan sampah hanya kepada warga 

yang telah mendaftarkan wilayahnya untuk didaftarkan menjadi TPS resmi. 

Jumlah TPS resmi di Kab. Klaten sebanyak 161 TPS yang terdapat di 26 

Kecamatan.  

Lokasi dan jumlah TPS resmi di Kab. Klaten saat ini hanya 

berdasarkan pada pengajuan dari warga setempat. Maka dari itu, penentuan 

lokasi TPS resmi yang tepat dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam 

pengelolaan sampah di Kab. Klaten menjadi lebih baik. Dengan menentukan 

lokasi TPS resmi akan membantu jalannya pengangkutan sampah lebih 

efesien dan dapat mengontrol jumlah TPS resmi sehingga pengeluaran biaya 

transportasi pengangkutan dapat ditekan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Putra (2017) yaitu Penerapan 

Metode P-median dalam Penentuan Lokasi Optimal Tempat Penampungan 

Sementara (TPS) Sampah di Kabupatan Klaten, metode P-median hanya 

meminimumkan waktu rata-rata sumber sampah menuju TPS. Oleh sebab 

itu pada penelitian ini menggunakan metode P-center. Karena P-center 

dapat meminimumkan nilai maksimal waktu tempuh antar sumber sampah 

dan TPS.      
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka didapatkan perumusan masalah 

yaitu penentuan lokasi TPS menggunakan metode P-center dengan 

mempertimbangkan waktu tempuh dan lokasi TPS yang ada.  

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan agar memfokuskan masalah 

pada penelitian sekaligus guna mencapai tepat sasaran, sebagai berikut: 

1. Wilayah penelitian untuk penentuan lokasi yaitu Kab. Klaten 

2. Menggunakan data lokasi TPS, lokasi sumber sampah, waktu tempuh, 

volume sampah dari penelitian sebelumnya yaitu penentuan lokasi TPS 

menggunakan metode P-median. 

3. Tidak mempertimbangkan aspek biaya 

4. Penelitian berfokus pada jenis sampah rumah tangga 

5. Alokasi tidak membahas persoalan penjadwalan routing melainkan 

hanya dalam bentuk strategis. 

1.4 Asumsi Masalah 

Pada penelitian ini memiliki asumsi terhadap masalah yaitu: 

1. Pengangkutan sampah dilakukan oleh pihak DPU Kab. Klaten 

2. Data waktu tempuh telah memenuhi syarat validitas  

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menentukan alternatif lokasi 

TPS di Kab. Klaten dengan menggunakan metode P-center, kemudian 

membandingkannya dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya yaitu penentuan lokasi TPS di Kab. Klaten menggunakan 

metode P-median. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu menghasilkan alternatif 

lokasi TPS pada Kab. Klaten menggunakan metode P-center dan 

mengetahui hasil perbandingan penelitian dengan metode P-median. 

 

 



4 

 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang, rumusan 

penelitian, batasan dan asumsi masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian. 

1.7.2 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II memuat tentang literatur-literatur dalam mendukung 

penelitian. Landasan teori pada penelitian ini meliputi wilayah 

geografis Kab. Klaten, pengertian sampah, sumber sampah, TPS dan 

TPA di Kab. Klaten, sistem dan kondisi persampahan di Kab. 

Klaten, kondisi persampahan di Kab. Klaten, metode P-center.  

1.7.3 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab III memuat mengenai tahapan ataupun alur dalam 

melakukan penelitian dan melakukan pengolahan data dari awal 

sampai akhir menggunakan flowchart. 

1.7.4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab IV  dilakukan analisis terhadap hasil dari tahap 

sebelumnya dan dilakukan pembahasan terhadap hasil pengolahan. 

1.7.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan tujuan 

yang ada dan menyertakan beberapa saran yang berguna untuk 

penelitian berikutnya. 

 


