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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Pertumbuhan penduduk indonesia dari tahun ke tahun menunjukan angka 

yang semakin tinggi. Masalah penduduk indonesia tidak hanya terjadi dari jumlah 

penduduk yang besar, tetapi juga karna pertumbuhan yang tinggi. Adanya 

pertambahan penduduk maka akan berakibat pada meningkatnya jumlah konsumsi 

masyarakat, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah sampah, baik 

sampah rumah tangga, sampah pertokoan, sampah industri maupun sampah besar. 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat (UU No 18/2008 Pasal 1). Timbulan sampah pada 

pemukiman perkotaan berasal dari rumah tangga, warung, bangunan umum, dan 

industri rumah tangga. Pertumbuhan penduduk di kawasan permukiman perkotaan 

menimbulkan permasalahan pengelolaan sampah mulai dari masalah timbulan 

sampah, kebutuhan tempat pemrosesan akhir sampah, serta biaya lingkungan yang 

ditimbulkan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Model pengelolaan sampah yang dikenal saat ini antara lain; penimbulan sampah, 

penanganan di tempat, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan 

akhir (Faizah, 2008; Widyatmoko & Sintorini Moerdjoko,2002). 

Kota akan selalu berhubungan erat dengan perkembangan lahan baik 

dalam kota itu sendiri maupun pada daerah yang berbatasan atau daerah 

sekitarnya. Selalu itu lahan juga berhubungan erat dengan manusia dan 

lingkungan (Setyawati, 2008). Potensi Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste. 

Pengelolaan Sampah Perkotaan adalah mulai dari produksi sampai berakhirnya 

suatu proses produksi dapat dihindari terjadi produksi sampah atau diminimalisir 

terjadinya sampah (Urip Santoso, 2009). 
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Minimalnya jumlah TPA di wilayah Klaten membuat TPA susah untuk 

menampang banyaknya sampah. Sampah di TPA semakin menggunung dan tidak 

dapat terurai dengan baik. Akibatnya, sampah menjadi salah satu faktor terjadinya 

pencemaran lingkungan. Banyaknya sampah yang tidak dapat ditangani dengan 

baik, maka pemerintah Kota Klaten berusaha untuk mengelola sampah supanya 

lebih bermanfaat. Dengan asa 3R yaitu reduce (mengurangi), reuse 

(menggunakan kembali) dan recycle (mendaur ulang) diharapkan mampu menjadi 

konsep yang benar-benar akan mengatasi masalah sampah (Damnhuri, 2007).  

Manusia dalam aktivitasnya tidak terlepas dari kebutuhan terhadap ruang. 

Ruang tempat mereka tinggal dalam upanya meningkatkan status dan kualitas 

hidupnya yaitu dengan mengolah sumber daya, baik itu sumber daya alam atau 

pun sumber daya manusia itu sendiri. Disadari atau tidak dalam proses 

pemanfaatan sumber daya itu manusia menghasilkan sampah, dan sampah 

tersebut akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Seperti rumusan (Menteri 

Negara Lingkungan Hidup, 2003). 

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik 

berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak 

dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke 

lingkungan. Sedangkan pencemaran lingkungan sendiri, masuk atau 

dimasukannya mahkluk hidup, zat, energi, dan komponen lain kedalam 

lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusiaatau 

proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan  lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai 

dengan peruntukannya (Sunu, 2001). 

Proses penanganan sampah dan mulai proses pengumpulan sampai dengan 

tempat pembuangan akhir (TPA) secara umum memerlukan waktu yang cukup 

panjang sehingga diperlukan ruang untuk menampung sampah pada masing-

masing proses tersebut. Padahal perlu kita ketahui bahwa penanganan sampah 

perkotaan mengalami kesulitan dalam hal upanya mendapatkan tempat atau lahan 
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yang benar-benar aman untuk masing-masing tahapan tersebut terutama lahan 

untuk tempat pembuangan akhir (Soeryani et al dalm Lilis Sulistyorini, 2005). 

Keterbatasan pengolahan sampah diperburuk dengan cara pandang sebagai orang 

bawah sampah dan limbah rumah tangga atau industri sudah tidak bermanfaat 

lagi. Sehingga dapat dibayangkan jutaan ton benda apa saja yang akhirnya 

bernasib menghuni Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Apalagi tidak diimbangi 

dengan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang saat ini semakin 

terbatas (Diretkur Jendral Kotdes, Dep Kimpraswil: 2004) 

Kota Klaten merupakan sebuah kota kecil dengan perkembangan wilayah 

yang dinamis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah 

penduduk di wilayah kota Klaten mencapai 1.130.047 jiwa dan setiap tahun 

mengalami peningkatan. Semakin meningkat jumlah penduduk akan berdampak 

pula pada kondisi lingkungan sekitar. Salah satunya berdampak pada volume 

sampah dan pencemaran lingkungan. Volume sampah yang semakin meningkat 

juga akan berpengaruh terhadap proses pembuangan pada Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). 

Secara adminitratif, Kecamatan Ngawen masuk dalam wilayah Kabupaten 

Klaten dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Jatinom dan 

Kecamatan Karanganom, sebelah timur dengan Kecamatan Ceper, sebelah selatan 

Kecamatan Klaten Utara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Karangnongko dan Kecamatan Klaten Selatan untuk Kabupaten Klaten Wilayah 

Kecamatan Ngawen terletak pada ketinggian 100-500 M diatas permukaan laut 

dengan suhu 28° C dan suhu maksimum 30° C Rata-rata jumlah hujan 8 hari dan 

banyaknya curah hujan 269 mm, luas wilayahnya Kecamatan Ngawen mencapai 

173 km² dari luas Kabupaten Klaten dengan jumlah luas lahan sekitar 655,56 Ha 

mempunyai lahan sawah sebesar 119,00 Ha dan 53,50 Ha buka lahan sawah.
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  Tabel 1.1 Jumlah Kepadatan Penduduk Menururt Desa 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klaten 2016 

 Dari Tabel 1.1. dapat dilihat rata-rata tingkat kepadatan penduduk di 

Kecamatan Ngawen adalah 30.682 km². Dimana Desa Candirejo murapakan 

daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi dibanding dengan desa 

lainnya, tidak heran mengapa Ngawen bisa dijadikan nama Kecamatan dengan 

luas wilayah yaitu sebesar 2508 km². Dengan adanya kepadatan penduduk yang 

tinggi menyebabkan berbagai masalah seperti penumpukan berbagai jenis 

kegiatan fungsional perkotaan didalam kawasan perkotaan tersebut. Salah satunya 

adalah masalah sampah yang dihasilkan sebagai akibat adanya pertambahan 

penduduk yang pesat dan kepadatan penduduk yang tinggi. 

No. Desa Wilayah (km²) Jumlah 

penduduk 

Kepadatan 

penduduk (km²) 

1. Duwet  93,70 1883 2003 

2. Gatak  106,40 2161 2020 

3. Manjung 129,00 2984 2261 

4. Senden 156,20 3209 2260 

5. Ngawen  172,50 4339 2508 

6. Kahuman 102,20 1973 1916 

7. Kwaren 96,40 2621 2702 

8. Pepe 139,00 3156 2270 

9. Manjungan 109,40 2254 2049 

10. Tempursari 143,30 3113 2147 

11. Mayungan 123,80 4040 3156 

12. Candirejo 178,10 4350 2417 

13. Drono 146,90 4370 2973 

 Jumlah 160,09 40 453 30.682 
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 Pemerintah telah telah melakukan upaya dalam menanggulangi kerusakan 

dan bahanya yang diakibatkan oleh sampah melalui penyediaan. Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Mahyudi (2017: 72) menyatakan Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) merupakan sarana fisik berakhirnya suatu Proses untuk menyimpan 

dan memusnakan sampah dengan cara tertentu sehingga dampak negatif yang di 

timbulkan kepada lingkungan dapat di kurangi. Terlebih dengan meningkatnya 

volume kegiatan penduduk perkotaan, lahan TPA sampah juga semakin terbatas. 

Umumnya masalah TPA sampah yang utama di antara produksi sampah yang 

terus meningkat adalah keterbatsan lahan TPA. Teknologi proses yang tidak 

efisien, sampah yang tidak mengalami proses pengolahan dan pengolahan TPA 

dengan sistem yang tidak tetap tetapi hanya berfokus pada lahan urug dan tidak 

ramah lingkungan. 

 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Candirejo didirikan sejak tahun 2015 

sebab di karenakan TPA Jomboran dan TPA Joho mulai awal tahun 2015 sudah 

ditutup dan tidak beroperasi lagi digunakan untuk pembuangan sampah. Mulailah 

proses pengolahan sampah (TPA) Candirejo, dimana seluruh sisa hasil kegiatan 

masyarakat Ngawen yang berupa sampah beradaa, tempat pembuangan akhir 

(TPA) tersebut mempunyai luas lahan 700 m² dan disinilah tempat pemusnahan 

sampah dari 14 unit armada truk yang beroperasi ditiap harinya, tiap armada 

membawa 6 ton/hari, jika dihitung jumlah volume sampah yang dibawahnya tiap 

hari mencapai 175 ton/hari, dan disinilah pula kantor pengolahan berada. Dari 

jumlah sampah itu 65% merupakan sampah organik dan selebihnya sampah 

anorganik antara lain plastik 10%. Dimana perincian jumlah sampah yang 

terdapat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan kami tampilkan dalam 

bentuk tabel yang akan memberi penjelasan lebih efektif  di bawah ini sebagai 

berikut: 

   

Tabel 1.2 Jumlah Sampah di TPA Candirejo  

 

  

       

 

       Tahun 2016 

   No. Bulan  Volume (Ton) Jumlah 

1. Januari 683,55 15,2 5,177 107,5452 107,5452 86,08173 1.005,10 
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2. Februari 617,4 14 4,676 97,1376 971376 77,7512 908,102 

3. Maret 595,35 13,5 4,509 93,6684 93,6684 74,97441 875,67021 

4. april 661,5 15 5,01 104,076 104,076 83,3049 972,9669 

5. Mei 639,45 14,5 4,843 100,607 100,607 80,5281 940,535 

6. Juni 573,3 13 4,342 90,1992 90,1992 72,1976 843,238 

7. Juli 683,55 15,2 5,177 107,5452 107,5452 86,08173 1005,099 

8. Agustus 617,4 14 4,676 97,1376 97,1376 77,75124 908,1024 

9. September 551,25 12,5 4,175 86,73 86,73 69,42075 810,80575 

10. Oktober 661,5 15 5,01 104,076 104,076 83,3049 972,967 

11. November 595,35 13,5 4,509 93,6684 93,6684 74,97441 800,6958 

12. Desember 683,55 15,2 5,177 107,5452 107,5452 86,08173 1005,0991 

 

Sumber :  DPU dan ESDM (Bidang Kedersihan Pertamanan) 

  

Tabel 1.2 diatas menunjukan pada bulan januari hingga desember diangkut 

ke TPA Jomboran sumber sampah masyarakat dan penyapuan jalan kota sampah 

dari masyarakat arah untuk penyapuan jalan kota yaitu, Jl. Protokol dan JL. 

Kolektor dan lokasi terlanyani sedangkan jumlah semua tenaga kerja kebersihan 

jalan dan lingkungan 250 orang terdiri dari jumlah administrasi 7 orang, jumlah 

tenaga penyapu 125 orang. Jumlah tenaga pengangkut 98 orang, sopir 18 orang, 

petugas IPLT dan TPA 2 orang. Dengan adanya keberadaan tempat pembuangan 

akhir (TPA) Candirejo tersebut maka terdapat berbagai aktifitas kegiatan 

didalamnya kegiatan dari adanya tempat pembuangan akhir (TPA) tersebut antara 

lain terdapat pemulung dan penadah barang bekas menjadikan tempat 

pembuangan akhir (TPA) Candirejo sebagai tempat untuk dijadikan sebagai mata 

pencarian.  

Adanya TPA Candirejo di Kecamatan Ngawen menyebabkan sebagian 

masyarakat menjadikan sebagai tempat nafkah atau untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Adapun indikator kesehatan lingkungan di Kabupaten Klaten dapat dilihat 

dari jumlah Rumah Sehat, Sarana Ibadah Sehat serta Sekolah Sehat yang terdiri 

dari komponen fisik, sarana sanitasi dan perilaku penghuninya yang secara umum 

masih relatif rendah sehingga masih perlu peningkatan. Misalkan pada kasus 
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Pencemaran sampah dengan volume yang besar dalam lokasi pengolahan 

berpotensi menimbulkan gangguan bau. Disamping itu juga sangat mungkin 

terjadi pencemaran berupa asap bila sampah dibakar pada instalasi yang tidak 

memenuhi syarat teknis. Seperti halnya perkembangan populasi lalat, bau tak 

sedap di TPA juga timbul akibat penutupan sampah yang tidak dilaksanakan 

dengan baik. Asap juga seringkali timbul di TPA akibat terbakarnya tumpukan 

sampah baik secara sengaja maupun tidak.Maka menyebabkan hubungan 

keterkaitan antara limbah sampah dengan penanganan sampah berbasis 

masyarakat, diperlukanya perubahan pemahaman tanpa ada peran aktif 

masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai. 

Waktoe.com – KLATEN, Sorotan Gubernur Jawa Tengah saat melakukan sidak 

di Klaten pada persoalan sampah dan penambangan liar di lereng Gunung Merapi 

yang sudah merusak lingkungan. Dalam persoalan sampah,  muncul pernyataan 

Asisten 2  bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwanto 

Anggono Cipto, Klaten masih mampu dalam menguarai persoalan sampah, namun 

pernyataan yang lain dalam kesempatan yang sama itu pembuangan sampah ke 

tempat pembuangan akhir (TPA) sementara di Candirejo dilakukan dengan 

meminimalisir dampak. Bak truk pengangkut sampah dalam kondisi tertutup 

mulai dari pengangkutan dari TPS sampai di TPA (http://waktoe.com/pernyataan-

purwanto-ac-soal-pewangi-dan-pembasmi-mikroba-sampah-jadi-perbincangan/ 

diambil pada tanggal 10 maret 2017 jam 14.53 ). 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penelitian tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “EVALUASI POTENSI TEMPAT 

PEMBUANGAN AKHIR (TPA) CANDIREJO KECAMATAN NGAWEN 

KABUPATEN KLATEN”.    

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Dari uraian diatas dapat di rumuskan beberapa masalah yang mendorong 

dilakukan penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Bagamaina potensi kesesuaian  TPA Candirejo dan hubungan dengan 

kompleksitas keruangan? 

2. Sejauh mana jangkauan potensi sosial lingkungan pembuangan 

sampah di TPA Candirejo? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah di ungkapan di atas,maka 

tujuan penelitian ini adalah ; 

1. Mengetahui potensi TPA Candirejo dan hubungannya dengan 

kompleksitas keruangan.   

2. Mengetahui karakteristik sosial, lingkungan di sekitar TPA Candirejo.  

. 

1.4  Kegunan penelitian  

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Ingin menerapkan ilmu geografi yang di peroleh selama dalam 

perkuliahan di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Ingin memberi sumbang dan sarana kepada Pemerintah Kota Klaten 

dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya dalam 

pengadaan TPA Candirejo di kota Klaten. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

1.5  Telah pustaka dan Penelitian sebelumnya  

1.5.1 Telah pustaka  

 Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah 

adalah sesuatu yang tidak digunakan tidak dipakai tidak disengaja atau yang 
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dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya (Chandra, 2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 

tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisah kegiatan sehari-hari manusia 

dan atau proses alam yang berbentuk padat. 

 Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu 

yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat Azwar (1990) 

mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu 

yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang 

umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan 

industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human wate) tidak 

termaksuk kedalamnya. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu 

benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang 

dihasilkan oleh kegiatan manusia. 

 Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah 

(waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan tidak dipakai, tidak disenangi, 

atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak 

terjadi dengan sendirinya. Dari batas ini jelas bahwa sampah adalah hasil 

kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan 

demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut : 

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat 

2. Adanya hubungan langsung/ tidak langsung dengan kegiatan manusia. 

3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003) 

 

 Menurut Chandra, Budiman (2006) pengelolaan sampah di suatu 

daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah 

itu sendiri. Pengaruhnya tentu saja ada yang positif dan juga ada yang negatif. 

Pengaruh positif dari pengolaan sampah ini terdapat masyarakat dan 

lingkungan, antara lain : 

a. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa 

dan dataran rendah  
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b. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk 

c. Sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses 

pengolahan 

d. Pengolahan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk 

berkembang baik serangga atau binatang pengerat  

e. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya 

dengan sampah 

f. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup 

masyarakat 

g. Keadaan lingkungan yang baik akan menghemat pengeluaran dana 

kesehatan suatu Negara sehingga dana itu dapat digunakan untuk 

keperluan lain 

 Sedangkan pengaruh negatif dari sampah terhadap kesehatan, 

lingkungan maupun sosial ekonomi dan budaya masyarakat, antara lain : 

a. Pengaruh terhadap kesehatan  

- Pengolahan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai 

tempat perkembang biakan sektor penyakit seperti lalat atau tikus 

- Insidensi penyakit Demam Berdarah dengue akan meningkat karena 

vector penyakit hidup dan berkembang biak dalam sampah kaleng 

maupun bau bekas yang berisi air hujan  

- Terjadi kecelakaan akibat pembuangan sampah secara sembarangan 

misalnya luka akibat benda tajam seperti besi, kaca dan sebagainya 

- Gangguan psikosomatis, misalnya sesak nafas, insomia, stres dan lain-

lain 

b. Pengaruh terhadap lingkungan  

- Estetika lingkungan menjadi kurangn sedap dipandang mata 

- Proses pembusukan sampah oleh mikrooganisme akan menghasilkan gas-

gas tertentu yang menimbulkan bau busuk 

- Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahanya 

kebakaran yang lebih luas 
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- Pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan 

menyebabkan aliran air tergantung dan saluran air akan menjadi dangkal  

- Apabila musim hujan datang sampah yang menumpuk dapat 

menyebabkan  banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air 

permukaan atau sumur dangkal  

- Air banjir datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir 

dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur 

dangkal 

- Air banjir dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat 

seperti jalan, jembatan dan saluran air  

c. Pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat 

- Pengolahan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial 

budanya  

- Keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan 

minat dan hasrat orang lain (turis) untuk datang berkunjung ke daerah 

tersebut 

- Angka kasus kesakitan meningkat dan mengurangi hari kerja dan 

produktifitas masyarakat menurun 

- Kegiatan perbaikan lingkungan yang rusak memerlukan dana yang besar 

sehingga dana untuk sektor lain berkurang  

 Menurut Cunningham (2004) tahap pengolahan sampah modern 

terdiri dari 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebelum akhirnya dimusnakan atau 

dihancurkan 

  

  

 

 

 

 

   Digunakan     Dibuang     Sampah     Produk  

Pengolahan tahap akhir: 

- Sanitary landfill 

(penimbunan berlapis) 

- Incenaration 

(pembakaran) 

- Open dumping 

Pengolahan tahap awal: 

- Reduce (mengurangi) 

- Reuse (menggunakan 

kembali) 

- Recycle (mendaur 

ulang) 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

  Danang  Wahyu Lisnawan (2005) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Keruangan Pasar Burung Depok di kelurahan Manahan 

Kecamatan Banjarsari Surakarta”, tujuan dari penelitian ini adalah 

menegtahui potensi kesesuaian lokasi pasar burung dan hubungannya dengan 

kompleksitas ruang disekitarnya, mengetahui persebaran aerah asal burung 

dan pengelompokannya, mengetahui persebaran daerah asal pembeli serta 

mengetahui pesebaran daerah asal pedagang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survai, analisis peta dengan metode komparas. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah lokasi pasar burung 

menempati lokasi yang strategis dan terdapat potensi pengembangan pasar 

untuk waktu yang akan datang, tidak terdapat pengelompokan untuk jenis 

burung tertentu dari daerah tertentu, daerah asal pembeli sebagian besar 

berasal dari daerah luar Kota Surakarta serta pedagang burung didominasi 

oleh pedagang lokal. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah kesamaan dalam metode survey. 

  Muhammad Muhyidin (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Keruangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Kota 

Surakarta” Mengetahui potensi kesesuian lokasi TPA Putri cempo dan 

hubungannya dengan kompleksitas keruangannya secara umum TPA Putri 

Cempo ini menempati tempat yang tepat, karena dari aktifitas kota. Sehingga 

tidak mengganggu aktifitas kependudukan. 

  Daerah asal penadah barang bekas di TPA putri Cempo sebagai 

besar berasal dari dalam Kota Surakarta sebesar 76% untuk penadah yang 

berasal dari Karesidenan Kota Surakarta sebesar 24%. Jika dihubungkan 

dengan besar pendapatan pembeli dengan jenis barang bekas yang mereka 

beli, tidak terdapat hubungan yang signifikan sehingga keputusan seseorang 

untuk membeli barang bekas tidak didasarkan pada besar pendapatan tetapi 

pada barang bekas yang sedang laku keras. 
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  Untuk mempelajari perbandingan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang dilakukan dapat dilihat dalam tabel 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian  

No. Peneliti/tahun Danang Wahyu 

Lisnawan (2005) 

Muhammad 

Muhyidia (2007) 

Penelitian, 2016  

     

1 Judul Analisis Keruangan 

Pasar Burung Depok 

di Kelurahan 

Manahan Kecamatan 

Banjsariar 

Surakarata 

Analisis 

keruangan Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) Putri 

Cempo Kota 

Surakarta 

Evaluasi Potensi 

Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) 

Candirejo 

Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Klaten 

2 Tujuan Mengetahui  potensi 

kesesuaian lokasi 

pasar burung dan 

hubungannya dengan 

kompleksitas ruang 

disekitarnya, 

mengetahui 

pesebaran daerah 

asal burung dan 

pengelompokannya, 

mengetahui 

persebaran daerah 

asal pembelian serta 

pengetahui 

pesebaran daerah 

asal pembeli serta 

pengetahuan 

-Mengetahui 

potensi kesesuaian 

lokasi TPA Putri 

cempo dan 

hubungannya 

dengan 

kompleksitas 

keruangannya. 

-Mengetahui 

persebaran daerah 

asal pemulung di 

TPA Putri Cempo 

- Mengetahui potensi 

kesesuaian lahan 

TPA Candirejo dan 

hubungannya 

dengan kompleksitas 

keruangan. 

- Mengetahui sejauh 

mana potensi 

pencemaran 

lingkungan 

pembuangan sampah 

di TPA Candirejo 

dan memetakannya. 
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persebaran daerah 

asal pedagang. 

3 Metode Metode survei, 

analisis peta dengan 

metode komparasi. 

Analisis survey 

dan Analisis peta. 

Metode survey dan 

analisis peta 

4 Data Data primer dan data 

sekunder  

Data primer dan 

data sekunder 

Data primer  dan 

data sekunder  

5. Hasil Lokasi pasar burung 

menempati lokasi 

yang strategis dan 

terdapat potensi 

pengembangan pasar 

untuk waktu yang 

akan datang, tidak 

terdapat 

pengelompokan 

untuk jenis burung 

tertentu, daerah asal 

pembeli sebagian 

besar berasal dari 

daerah luar kota 

Surakarta serta 

pedagang burung 

didominasi oleh 

pedagang lokal 

Lokasi TPA Putri 

Cempo 

meneempati 

tempat yang tepat, 

jauh dari 

penduduk sekitar 

sehingga tidak 

mengganggu 

penduduk sekitar 

sehingga tidak 

mengganggu 

penduduk sekitar 

dan justru 

membuka 

lowongan kerja 

bagi penduduk 

sekitar sebagai 

pemulung dan 

penadah barang 

bekas   
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1.6 Kerangka Pemikiran  

 Adanya pertambahan penduduk pada suatu wilayah akan berdampak 

besarnya tingkat kebutuhan masyarakat. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, besarnya tingkat kebutuhan tersebut menyebabkan munculnya 

permasalahan baru yaitu masalah sampah. Pengelolaan sampah dalam suatu 

wilayah memerlukan kajian yang lebih mendalam supanya sampah yang 

dihasilkan setiap harinya tidak menjadi kendala dimasa yang akan datang, Salah 

satu upanya untuk mengatasi masalah sampah yaitu adanya pemanfaatan suatu 

wilayah untuk menjadikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 

pemanfaatan ruang bagian wilayah lainnya. Besar kecilnya pengaruh yang ada 

akan disebabkan atau akan dipengaruhi oleh banyak dan besarnya kegiatan yang 

ada serta jarak diantaranya. 

 Dalam menetapkan lokasi tempat pembuangan akhir perlu diperhitungkan 

faktor-faktor menetukan suatu wilayah dijadikan sebagai tempat pembuangan 

akhir. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor topografi letak dan aksesibilitas 

antar wilayah. 

 Dengan demikian TPA Jomboran yang mempengaruhi lokasi saat ini 

dihuni atau yang menempati dengan jumlah pemulung dan penadah barang bekas 

(limbah) serta keanekaragaman sampah yang dapat dimanfaatkan (plastik, kertas, 

logam dan lainnya), keberadaan tidak bisa lepas dari pemulung dan penadah 

barang bekas serta terjadinya hubungan timbal balik antara pemulung dan 

penadah barang bekas serta hubungan antara wilayah atau dapat dikatakan bahwa 

perkembangan TPA ini akan sangat mempengaruhi oleh lokasi TPA itu sendiri 

serta keterkaitannya dengan wilayah disekitarnya. Untuk mempermudah 

pemahaman dalam penelitian itu ini maka disusun diagram alir penelitian sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Penulis, 2016 

 

 

 

 

 

Karakteristik TPA : 

-  Analisis Lokasi TPA Candirejo 

- Karakteristik Potensi Sosial Lingkungan, 

Pembuangan Sampah di TPA 

1. Karakteristik Responden 

2. Analisis Dampak Keberadaan Sampah 

Bagi Lingkungan Sekitar TPA 

Karakteristik penduduk desa : 

- Umur 

- Pendidikan 

- Kesehatan 

         Penduduk Desa 

   TPA Candirejo  

   Sampah  

          Pemetaan : 

- Peta Administrasi Kecamatan 

Ngawen 

- Peta Citra Titik Sempel TPA 

- Peta Citra TPA 

 

Evaluasi Potensi TPA 

Candirejo Kecamatan 

Ngawen Kabupaten Klaten 
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1.7 Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan dan didukung dengan telaah pustaka yang ada, 

muncul hipotesis sebagai berikut : 

H0: Tempat pembuangan akhir (TPA) candirejo tidak berpotensi menimbulkan   

masalah lingkungan kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. 

H1: Tempat pembuangan akhir (TPA) candirejo berpotensi menimbulkan 

masalah lingkungan kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. 

1.8 Batas Operasional 

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk 

menentukan nilai dari suatu hal.  

Jenis sampah adalah berbagai macam jenis sampah baik sampah organik 

maupun sampah non organik. 

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan 

sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan 

fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkungan fisik tersebut. 

Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur 

ulang, atau pembuangan material sampah. 

Sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan aktivitas konsumsi manusia yang 

sudah dibuang dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Tempat pembuangan akhir adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

pembuangan akhir sampah dalam jumlah yang sangat besar. 

 


