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ANALISIS LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)  DI 

KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI 

MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 
 Abstrak 

Tempat Pembuangan Sampah sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk 

wadah pembuangan sampah rumah tangga maupun sampah industri. Pemeliharaan 

TPA yang salah akan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Bau yang 

menyengat sangat mengganggu aktivitas bagi warga sekitar sehingga perlunya 

lokasi TPA yang baru. Tujuan dalam Penelitian yaitu mengevaluasi dan 

menganalisis kesesuaian lahan untuk lokasi TPA di Kecamatan Margorejo, 

memperoleh pendapat/opini masyarakat terhadap lokasi TPA dan 

merekomendasikan TPA dari opini dan pendapat masyarakat berdasarkan 

wawancara yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pengharkatan dan skoring dari empat parameter yaitu kiringn lereng, penggunaan 

lahan, drainase dan tekstur tanah. Pengolahan overlay dan skoring dari ke empat 

parameter menghasilkan peta kesesuaian lahan TPA dan terdapat tiga kelas yaitu 

kelas Sangat Sesuai dengan nilai >8, kelas Sesuai dengan nilai 4 – 8 dan kelas Tidak 

sesuai dengan nilai >4. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi lokasi TPA 

baru di desa Bumirejo dengan luas kuranglebih 5 hektare dan jarak ke permukiman 

sejauh 1 km. Lokasi TPA berada di penggunaan lahan Tegalan dengan tekstur tanah 

yang Kasar, kemiringan lereng yang datar   0-8% dan keadaan Drainase yang baik. 

 

Kata Kunci : TPA, kesesuaian lahan, SIG, overlay, skoring 

 

Abstract 
landfill site are very useful for the surrounding community for household and 

industrial waste disposal containers. Improper maintenance of the landfill will have 

a negative impact on local residents. The pungent smell is very disturbing activities 

for local residents so that the need a new TPA location. The purpose of the research 

are to evaluate and analyze the suitability of the land for the TPA location in 

Margorejo District, obtain public opinion on the TPA location and recommend the 

TPA from the opinions of the community based on interviews conducted. The 

method used in this study is in the form of grading and scoring of four parameters, 
that is slope left, land use, drainage and soil texture. Overlay processing and scoring 

of the four parameters resulted in a TPA land suitability map and there were three 

classes, namely the Very Appropriate class > 8, the Appropriate class 4 – 8 and the 

Disagree class >4. The results of this study are recommendations for the location of 

a new TPA in Bumirejo village with an area of approximately 5 hectares and a 

distance to settlements of 1 km. The location of the TPA is on a dry land use with 

coarse soil texture, 0-8% flat slope and good drainage conditions. 

 

Keywords: TPA, land suitability, GIS, overlay, scoring 
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1. PENDAHULUAN 

Sampah yang tak terhitung memenuhi sebagian wilayah lautan. Indonesia 

mempunyai populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya memproduksi 

3,22 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik, dan 0,48 – 1,29 juta 

ton sampah plastik mencemari lautan (Jenna R.). Sampah plastik yang dibakar juga 

mengakibatkan pencemaran lingkungan karena asap yang dihasilkan mengandung 

zat dioksin dan zat karsinogenik bila terhirup oleh manusia akan menyebablan 

masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan gangguan sistem syaraf. 

Pencemaran akibat sampah plastik akan terus meningkat bila tidak ada kesadaran 

dari masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik. Pembuangan sampah yang 

tidak tertangani dengan baik akan berdampak serius, karena timbunan sampah 

akibat pembuangan yang sembarangan ke kawasan terbuka menimbulkan 

pencemaran tanah yang akan berdampak pada saluran air tanah.  

Permasalahan Indonesaia akibat menumpuknya sampah akan menimbulkan 

masalah kesehatan karena kurangnya tempat pembuangan sampah. Menumpuknya 

sampah hasil dari aktivitas manusia menjadi sarang berkembangnya serangga 

hingga hewan yang berpotensi menularkan penyakit seperti tikus, selain itu juga 

menimbulkan polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara yang  menjadi srang bagi 

kuman yang mengganggu kesehatan. Pertumbuha penduduk yang tinggi pada suatu 

wilayah mengakibatkan berbagai masalah dalam kebersihan yang tidak jauh dari 

sampah. Minimnya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di 

Kabupaten Pati yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya menimbulkan 

berbagai macam problem terutama pada kebersihan dan pencemaran udara. Jumlah 

penduduk Kabupaten Pati bertambah seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk 

tahun 2010 tercatat 1.193.202 jiwa. Tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 

1.259.590 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2010 – 2019 yaitu 0,50% (BPS 

Kabupaten Pati). Angka kenaikan penduduk ini memicu bertambahnya sampah 

yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, hasil Industri, pertokoan, perkantoran 

dan pasar sehingga diperlukan penanganan yang optimal dalam pengelolaan 

sampah supaya tidak menimbulkan masalah yang serius akibat sampah. Jumlah 
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penduduk bertambah di tahun 2020 menjadi 1.265.664 Jiwa dan menghasilkan 

timbulan sampah  2.655 (m3)/hari seperti Tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah yang Dihasilkan 

kabupaten Pati Tahun 2020. 

Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Timbulan Sampah yang 

Dihasilkan (M3)/Hari 

Sukolilo 93367 194 

Kayen 74356 156 

Tambakromo 50488 106 

Winong 50283 107 

Pucakwangi 42074 89 

Jaken 42974 91 

Batangan 44052 92 

Juwana 98841 205 

Jakenan 41025 87 

Pati 109173 229 

Gabus 52868 112 

Margorejo 65032 133 

Gembong 45656 95 

Tlogowungu 51587 109 

Wedarijaksa 61745 129 

Trangkil 62781 132 

Margoyoso 74753 157 

Gunungwungkal 36527 77 

Cluwak 44058 93 

Tayu 65728 139 

Dukuhseti 58296 123 

Total 1265664 2655 

 

Timbulnya bau menyengat akibat penumpukan sampah dari TPA Sukoharjo 

mengakibatkan permasalahan yang sangat mengganggu masyarakat sekitar, 

terutama pada malam hari yang dipengarui oleh faktor angin yang membawa aroma 

tidak sedap. Permasalahan ini dirasakan oleh warga namun tidak adanya keberanian 

untuk bersuara  yang dibawa oleh truk sampah dari berbagai TPS di kabupaten Pati. 

Menurut Persyaratan Teknis Penyediaan Pengoprasian Penutupan atau Rehabilitasi 

TPA pada kota besar dan metropolitan harus sesuai dengan metode lahan urug 

saniter (sanitary landfill), sedangkan kota kecil minimal menggunakan lahan urug 



4 

 

terkendali (controlled landfill). Tahun 2018 TPA Sukoharjo telah meningkatkan 

metode menjadi sanitary landfill agar lebih aman untuk sampah, pada hakikatnya 

metode sanitary landfill diterapkan untuk melindungi lingkungan dengan cara 

meratakan dan memadatkan sampah hingga volume yang minim selanjutnya 

ditutup menggunakan tanah. Akan tetapi pada kenyataanya  pemerintah Kabupaten 

Pati belum sepenuhnya menerapkan metode sanitary landfill sesuai dengan 

peraturan Mentri Pekerjaan Umum Republik  Indonesia Nomor 3 tahun 2013. (Mei 

Viantikasari,2019). 

Permasalahan lain juga timbul berdasarkan adanya kebun binatang mini 

yang terletak pada area TPA Sukoharjo. Menurut Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA 

SNI 03-3241-1994 menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan pada daerah cagar 

alam yang didalamnya terdapat ekosistem Flora maupun Fauna. Akan tetapi TPA 

Sukoharjo dijadikan sebagai alternatif wisata berupa kebun binatang mini. Air dan 

tanah yang di gunakan sebagai kebun binatang mini dapat membahayakan kualitas 

hidup binatang. Koleksi hewan yang dapat ditemui pada kebun binatang mini TPA 

Sukoharjo adalah Rusa, Merak, Burung, Siamang, Elang Laut, Monyet dan Ular.  

Evaluasi kesesuaian lahan diperlukan sebagai tolak ukur penentuan lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dengan evaluasi tersebut dapat 

menentukan wilayah mana yang sesuai dengan kondisi lahan TPA sampah yang 

mencakup parameter fisik dari wilayah tersebut, dan dapat pula mengetahui lokasi 

mana yang sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) sampah (Noviyanti, 2013). Evaluasi kinerja TPA perlu dilakukan untuk 

memastikan fasilitas dan kegiatan oprasional yang optimal guna meningkatkan 

masa pemakaian serta mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dari 

keberadaan TPA (Owusu-Nimo et al, 2019). Evaluasi tersebut menjadi patokan 

untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukoharjo hingga menghasilkan 

tempat atau lahan yang sesuai untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Margorejo 

yang aman. Evaluasi ini didukung dengan pengolahan database terkait parameter 

utama dan parameter pendukung menggunakan sistem Aplikasi informasi 

geografis. Aplikasi yang digunakan terkait penelitian ini yaitu ArcGis 10.3 sangat 

membantu pengolahan dan analisis data parameter yang berhubungan dengan 
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evaluasi lokasi tempat penentuan akhir sampah. Peneliti ingin menganalisis dan 

mengevaluasi lokasi TPA di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dengan 

Bantuan Sistem Informasi Geografis, dengan judul “Analisis Dan Evaluasi Lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati 

Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis”. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei guna 

mesinkronisasi informasi data yang telah didapat dengan keadaan lapangan yang 

sebenarnya. Pengambilan  sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data 

yang telah didapat kemudian diolah menggunakan metode  Skoring dan tumpang 

susun (overlay). Survey juga dilakukan untuk mengetahui keadaan sekitar dan 

wawancara berguna untuk mendapatkan informasi lokasi untuk Lahan TPA yang 

sesuai beradasarkan wawancara kepada warga sekitar. Hasil yang diperoleh adalah 

peta kesesuaian lahan yang nantinya berfungsi untuk mengevaluasi Tempat 

Pembuangan Akhir yang sesuai dan peta rekomendasi lokasi TPA. Berikut nilai 

pengharkatan setiap parameter : 

2.1 Penggunaan Lahan 

Data penggunaan lahan dilakukan dengan cara mendigitasi citra resolusi tinggi dan 

dilakukan survey guna memastikan kebenaran data. Berikut Tabel 2 menyajikan 

klasifikasi pengharkatan Penggunaan Lahan. 

Tabel 2. Penggunaan Lahan 

Kelas Penggunaan lahan Harkat 

Sangat Sesuai 
Lahan Kosong Tegalan (bebatuan, rerumputan, 

tanah terbuka) semak 
3 

Sesuai 

Vegetasi Produktif, Kerapatan Sedang – 

Tinggi (hutan, Perkebunan, kebun, Campuran, 

dll) 

2 

Tidak Sesuai 
Lahan Terbangun (Permukiman, Industri, 

makam, dll) 
1 
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2.2 Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng sangat berpengaruh untuk kegiatan pengoprasian TPA, semakin 

curam suatu wilayah makan semakin sulit suatu kegiatan pengoprasian TPA. 

Wilayah yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20% merupakan wilayah yang 

tidak cocok atau tidak layak untuk lokasi TPA. Tabel 3 merupakan harkat pada 

kemiringan lereng 

Tabel 3. Kemiringan Lereng 

Kemiringan Lereng (%) Keterangan Harkat 

0 – 8 Datar 1 

8 – 15 Landai  2 

15 – 25 Bergelombang  3 

25 – 45  Berbukit  4 

> 45 Curam 5 

Sumber : Nicholas and Edmunson (1975) dalam Lestari F (2008) 

 

2.3 Drainase 

Drainase merupakan wadah yang berfungsi menampung air limpasan permukaan 

akibat air hujan. Air hujan yang jatuh ke timbunan sampah akan bercampur hingga 

menjadi lindi. Klasifikasi drainase permukaan disajikan pada Tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Drainase Permukaan 

Kriteria Drainase Harkat  

Lahan selalu kering, peresapan air kedalaman tanah sangat 

cepat 

5 

Peresapan air kedalaman tanah cepat 4 

Peresapan air kedalaman tanah tidak begitu cepat 3 

Tergenang sementara setelah turun hujan 2 

Lahan selalu tergenang air 1 

Sumber : Evaluasi Kemampuan Lahan Ditinjau dari Aspek Fisik Lahan, Agus. 

A. D. Suryoputro 

 

2.4 Tanah 

Tekstur tanah kasar akan mempengaruhi peresapan lindi yang cepat karena semakin 

besar ukuran butirannya maka semakin besar daya resap lindi ke dalam tanah begitu 

juga dengan sebaliknya. Adapun Klasifikasi Tekstur tanah dapat dilihat pada tabel 

5 dibawah ini.  
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Tabel 5. Tekstur Tanah 

Kriteria Tekstur Tanah Harkat 

Agak Halus SC, SiCL, CL 1 

Halus C, SiC, Si, SiL, L 2 

Kasar SL 3 

Sumber : Pusat Penelitian tanah dan Agroklimat Bogor, 2014 

 

2.5 Klasifikasi Kesesuaian Lahan 

Klasifikasi kesesuaian lahan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari proses 

tumpangsusun (overlay) antara penggunaan lahan, darainase permukaan dan 

kemiringen lereng dan menghasilkan Peta Kesesuaian Lahan untuk Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Margorejo. Proses overlay dari peta – peta 

parameter penentu lokasi TPA menghasilkan peta kesesuaian lahan untuk lokasi 

TPA setelah di kalikan dengan bobot pada masing masing variabel. Klasifikasi 

kelas kesesuian lahan untuk TPA dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

Ki = 
∑ ℎ𝑎𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖− ∑ ℎ𝑎𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

∑ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 
     (1) 

Ki = 
(3+5+5+3)−(1+1+1+!)

3
 

Ki  = 
16−4

3
 

Ki = 4 

 

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh kelas interval sebanyak 4 dengan 

jumlah kelas yang diinginkan adalah 3, sehingga kelas kesesuaian sebagai berikut : 

Tabel 6. Kelas Kesesuaian Lahan untuk Lokasi TPA 

Kelas Nilai Tingkat Kesesuaian 

I >8 Sangat Sesuai 

II 4 – 8 Sesuai 

III < 4 Tidak Sesuai 

Sumber: Peneliti,2021 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Parameter Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Lokasi TPA 

Peta Kesesuaian Lahan TPA di Kecamatan Margorejo dalam penelitian ini 

memerlukan tiga parameter. Perameter tersebut yaitu penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, drainase permukaan, dan Jenis tanah.  
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3.1.1 Penggunaan Lahan 

Parameter penggunaan lahan dalam penelitian ini sangat berpengaruh dalam 

penelitian karena mencakup informasi – informasi kegunaan lahan yang terbangun 

pada lokasi penelitian. Penggunaan lahan yang ada di lokasi penelitian antara lain 

permukiman, perkebunan, hutan, sawah, kebun, kolam, industri, sungai, tambak, 

dan Lapangan. Berikut adalah Tabel 6 Klasifikasi penggunaan lahan untuk 

kesesuaian lahan TPA. 

Tabel 7. Klasifikasi Penggunaan lahan untuk kesesuaian Lahan di Kecamatan 

Margorejo 

No  Penggunaan Lahan Luas (Ha) Harkat 

1 Hutan Produksi Terbatas 366,912825 2 

2 Hutan Produksi Tetap 864,325524 2 

3 Industri 69,15217 1 

4 Kebun 282,131501 2 

5 Kolam 0,794485 3 

6 Lahan Terbuka 29,833144 3 

7 Lapangan 2,283092 3 

8 Makam 2,434896 1 

9 Permukiman 862,257759 1 

10 Sawah Irigasi 4053,728632 2 

11 Sawah Tadah Hujan 0,711796 2 

12 Sungai 53,066243 1 

13 Tambak 1,51603 2 

14 Tegalan 440,824582 3 

Sumber : Hasil analisis data, 2021 

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukan wilayah dengan penggunaan lahan 

terbangun seperti perumahan dan industri memiliki kelas tidak sesuai untuk lokasi 

TPA, permukiman seluas 862,2 ha sebagian besar digunakan sebagai rumah tinggal 

dan bangunan fungsional lainnya. Lokasi TPA yang dekat dengan penggunaan 

lahan permukiman, sungai, dan Jalan sangat tidak sesuai untuk dijadikan lokasi 

TPA. Penggunaan lahan seperti Lapangan, Tegalan, dan Lahan terbuka merupakan 

kelas sangat sesuai untuk dijadikan sebagai lahan TPA, hal ini karena ketiga 

penggunaan lahan tersebut tidak memiliki nilai produktifitas yang tinggi untuk 

kegiatan masyarakat. Minimnya pemanfaatan lahan untuk masyarakat semakin baik 

untuk digunakan sebagai lahan TPA agar memiliki nilai fungsi lahan yang efisien. 
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3.1.2 Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng sangat berpengaruh untuk lokasi TPA, semakin curam suatu 

wilayah maka semakin sulit suatu kegiatan pengoprasian TPA. Daerah yang 

memiliki kelerengan yang lebih dari 20% merupakan wilayah yang tidak layak 

sebagai lokasi TPA. Berikut merupakan Tabel 7 klasifikasi kemiringan lereng di 

Kecamatan Margorejo 

Tabel 8. klasifikasi kemiringan lereng di Kecamatan Margorejo 

No Kelerengan Relief Luas (ha) Harkat 

1 0 - 8 % Datar 5619,73569 1 

2 8 - 15 % Landai 621,114489 2 

3 15 - 25 % Bergelombang 679,070997 3 

4 25 - 45 % Berbukit 79,509364 4 

Sumber : Hasil analisis data, 2021 

Kelas kemiringan lereng jelek berada desa Pegandan dengan kemiringan 

lereng 25 - 45% yang berarti tidak memenuhi kriteria untuk lokasi TPA. 

Kemiringan relief yang datar sangat cocok untuk lokasi TPA, karena merupakan 

daerah yang aman untuk sampah cair agar tidak mengalir lebih jauh. Hampir semua 

wilayah di daerah penelitian memiliki kelerengan dengan relief Datar seperti desa 

Mataraman, Muktiharjo, Sukoharjo, Badegan, Margorejo, Langse, Dadirejo 

Jambean Kidul, Bumirejo dan desa lainnya.  Tabel 7 menunjukan bahwa daerah 

dengan relief datar memiliki luas yang cukup besar yaitu 5619,73 ha.  

Kemiringan lereng dengan relief landai dapat dikatakan masih cocok untuk 

dijadikan lokasi TPA. Kelerengan daerah landai berkisar 8 – 15 %  yang artinya 

masih tergolong dalam kriteria sesuai yang tidak lebih dari 20%. Kemiringan lereng 

yang landai memiliki peluang yang kecil untuk menimbulkan genangan lindi dan 

pergeseran sampah ke daerah yang lebih rendah. Seperti yang tertera pada peta 

kemiringan lereng pada gambar 3.3 daerah yang memiliki relief landai berada di 

sebagian desa Banyu urip, Pegandan, Sukobubuk, dan Wangunrejo dengan luas 

621,1 ha. Peta Kemiringan Lereng dapat dilihat pada Gambar 3.3 diatas. 

3.1.3 Tekstur Tanah 

Tekstur tanah pada daerah penelitian memiliki 3 kelas yaitu kasar, agak halus, dan 

halus. Ketiga kelas tersebut diperoleh dengan cara konversi pendekatan matrik 

berdasarkan Jenis Tanahnya. Jenis tanah pada lokasi penelitian antara lain aluvial, 
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grumusol, litosol dan mediteranian. Di kecamatan Margorejo memiliki jenis tanah 

yang mendominasi yaitu jenis tanah aluvial dengan karakteristik tanah yang hampir 

mirip dengan tanah liat dan mudah menyerap air.  

Tabel 9. klasifikasi tekstur tanah di Kecamatan Margorejo 

No  Kriteria Tekstur Tanah Luas (ha) Harkat 

1 Kasar Lempung berpasir 3547,236464 3 

2 Agak 

Halus 

Lempung, liat 

berdebu 

1326,59098 1 

3 Halus  Liat, debu, lempung 

berliat 

2302,100739 2 

Sumber : Hasil analisis data, 2021 

 Tabel 9 menunjukan bahwa kecamatan margorejo memiliki kriteria tanah 

kasar dengan tekstur tanah lempung berpasir seluas 3547,23 ha yang mendominasi 

daerah penelitian. Kriteria tanah kasar sangat cocok untuk lokasi TPA karena lahan 

dengan tekstur tanah kasar daya lolos air ke dalam tanah sangat baik sehingga 

permukaan tanah tidak tergenang air lindi. Air lindi yang meresap kedalam tanah 

akan dialirkan ke tempat pembuangan khusus melalui bantuan drainase. Terkstur 

tanah yang halus tidak sesuai untuk lokasi TPA karena memiliki pori yang kecil 

sehingga daya serap air yang minim, Hal ini mengakibatkan air lindi akan 

mengendap di permukaan tanah hingga menyebabkan tercemarnya tanah akibat 

limbah sampah yang basah. Walaupun demikian daerah ini memiliki kesesuaian 

lahan yang sangat sesuai untuk lokasi TPA setelah ditinjau dengan beberapa faktor 

paramter yang ada.    

 Kriteria Tanah kasar dengan tekstur Lempung berpasir yang artinya tanah 

memiliki 70% kandungan pasir, atau memiliki terkstur pasir berlempung. Pada 

kriteria kasar lebih cocok digunakan sebagai lokasi TPA karena tanah dengan 

tekstur kasar memiliki permukaan yang besar dan maksimal sehingga daya lolos air 

lindi yang tinggi untuk dilarikan ke pembuangan khusus.  

3.1.4 Parameter Drainase  

Fungsi drainase pada TPA adalah mengatur limpasan air hujan yang bermaksud 

untuk meminimalisir air yang masuk ke timbunan sampah. Semakin sedikit 

rembesan air hujan yang turun pada timbunan sampah maka akan semakin kecil 

pula volume lindi yang di keluarkan. Lokasi TPA yang berada di daerah perbukitan 
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akan lebih sering terjadi erosi karena aliran air yang deras. Drainase akan 

menampung limpasan air hujan yang jatuh pada timbunan sampah, jika drainase 

kurang baik maka air lindi akan mudah tergenang pada tanah dan bisa saja mengalir 

membawa air lindi dari area TPA menuju permukiman melalui sungai maupun 

irigasi sehingga mengakibatkan tercemarnya kualitas air, tanah dan udara pada 

daerah tersebut.  

Tabel 10. Klasifikasi Drainase di kecamatan Margorejo 

No  Kelas  Kriteria drainase Luas (ha) Harkat 

1 Baik  

Peresapan 

kedalam tanah 

cepat 

5121,766437 1 

2 Agak lambat 

Tergenang 

sementara setelah 

turun hujan 

1535,616325 2 

3 Terhambat  
Lahan selalu 

tergenang air 
343,138207 3 

Sumber : Hasil analisis data, 2021 

Tabel 10 diatas menunjukan bahwa wilayah penelitian dengan kelas drainase 

baik lebih medominasi seluas 5121,76 ha yang berada hampir di seluruh kecamatan 

Margorejo kecuali desa Muktiharjo, Mataraman, Sukoharjo, dan sebagian Dari 

Desa Langenharjo, Penambuhan, Ngawen, Jimbaran Dan Jambean Kidul. Kriteria 

drainase yang baik adalah memiliki peresapan air hujan kedalam tanah yang cepat. 

Semakin baik drainase maka akan semakin baik pula peresapan air lindi ke dalam 

tanah yang kemudian dilairkan ke tampungan pembuangan air limbah melalui pipa 

– pipa.  

 Kelas drainase yang lambat sangat tidak cocok untuk lokasi TPA karena 

kriteria lahannya yang selalu tergenang air sehingga dapat mencemari wilayah 

sekitar lokasi TPA. Wilayah drainase dengan kelas Terhambat seluas 343,13 ha 

yang menyebar di desa Sukoharjo, Langenharjo, Penambuhan, Ngawen, Jimbaran 

dan Jambean Kidul. 

3.2 Peta Kesesuaian lahan TPA 

Peta kesesuaian lahan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui lokasi mana yang 

sesuai untuk dijadikan lokasi TPA, untuk mengetahui lokasi yang sesuai 

menggunakan peta satuan lahan. penyususnan peta satuan lahan berdasarkan tiga 
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data parameter yaitu kemiringan lereng, penggunaan lahan dan tekstur tanah yang 

kemudian di tumpangsusunkan atau overlay sehingga menghasilkan satuan unit – 

unit lahan yang kemudian diberi kode sesuai unit lahannya. Kode pada satuan lahan 

diberikan sesuai nama penggunaan lahan, kelerengan dan tekstur tanahnya, 

dimisalkan satuan lahan dengan kode HPP – AH – I yang artinya wilayah dengan 

penggunaan lahan Hutan Produksi Tetap yang memiliki tekstur tanah Agak Halus 

dengan kemiringan lereng 0 – 8 % atau datar.  

 Kode pada satuan lahan memiliki arti yang berbeda seperti HPP (Hutan 

Produksi Tetap), HPS (Hutan Produksi Terbatas), IND (Industri), KBN (Kebun), 

KLM (Kolam), LP (Lapangan), LT (Lahan Terbuka), MKM (Makam), PKM 

(Permukiman), S (Sawah), SI (Sawah Irigasi), STH (Sawah Tadah Hujan), dan TGL 

(Tegalan). Sementara satuan lahan memiliki unit tekstur tanah yang diberi kode H 

(Halus), AH (Agak Halus), dan K (Kasar). Kemiringan lereng di beri kode romawi 

I (0 – 8 %) Datar, II (8 - 15 %) Landai, III  (15 - 25 %) Bergelombang, VI (25 - 45 

%) Berbukit.  Peta satuan lahan dapat dilihat pada Gambar 4.4 dibawah. 

 Penentuan kesesuaian lokasi TPA memerlukan 4 parameter yaitu data 

kemiringan lereng, Penggunaan lahan, drainase dan jenis tanah. Keempat parameter 

tersebut diolah dengan metode skoring dan overlay sehingga menghasilkan peta 

kesesuaian lahan TPA di Kecamatan margorejo. Klasifikasi pengelompokan 

kesesuaian lahan TPA dihitung menggunaan rumus sehingga mendapatkan interval 

4 dengan jumlah 3 kelas yaitu kelas sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai. 

Wilayah dengan kelas sangat sesuai mendominasi pada peta kesesuaian 

lahan TPA di lokasi penelitian. Wilayah dengan kelas kesesuaian lahan sangat 

sesuai berada di desa Sukobubuk, Pegandan, Badegan, Wangunrejo, Sukokulon, 

Margorejo, Dadirejo, dan sebagian dari desa Banyuurip, Sukoharjo, Langenharjo, 

Ngawen. Sementara desa yang memiliki kelas Tidak Sesuai hanya berada di desa 

Sukoharjo dan Muktiharjo. 
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Tabel 11. klasifikasi Kesesuaian Lahan TPA berdasarkan satuan lahan di 

Kecamatan Margorejo 

No Kelas Luas (ha) Lokasi Desa Satuan Lahan 

1 Sangat 

Sesuai 

4438,59 Sukobubuk, 

Pegandan, Badegan, 

Wangunrejo, 

Sukokulon, 

Margorejo, Dadirejo, 

Banyuurip, Sukoharjo, 

Langenharjo, Ngawen 

HPP - AH – II, HPP - K – I, 

HPP - K – II, HPP - K – III, 

HPP - K – IV, HPS - K – III, 

IND - K – I, KBN - H – I, 

KBN - K – I, KBN - K – II, LP 

- H – I, LP - K – I, LT - AH – 

I, LT - H – I, LT - K – I, MKM 

- K – I, PKM - AH – I, PKM - 

H – I, PKM - K – I, PKM - K – 

II, S - K – I, S - K – II, SI - AH 

– II, SI - H – I, SI - K – I,  SI - 

K – II, SI - K – III, STH - AH 

– II, STH - K – I, TGL - AH – 

I, TGL - AH – II, TGL - H – I, 

TGL - K – I, TGL - K - II 

2 Sesuai 2473,36 Mataraman, 

Muktiharjo, Langse, 

Sukoharjo, Dadirejo, 

Langenharjo, 

Penambuhan,Ngawen, 

Jimbaran, Bumirejo, 

Jambean Kidul 

HPP - AH – I, IND - AH – I, 

IND - H – I, KBN - H – I, 

KLM - H – I, LP - H – I, LP  - 

AH – I, LT - AH – I, MKM - H 

– I, PKM - AH – I, PKM - H – 

I, S - AH – I, S - H – I, SI - AH 

– I, SI - H – I, SI - K – I, STH - 

AH – I, TGL - AH – I, TGL - 

H – I,  

3 Tidak 

sesuai 

47,77 Sukoharjo, Muktiharjo IND - AH – I, IND - H – I, LT 

- AH – I, PKM - AH – I, S - 

AH – I,  S - H – I, SI - AH – I, 

TGL - AH - I 

Sumber : Hasil analisis data, 2021 

Berdasarkan tabel 11 diatas klasifikasi kesesuaian lahan di Kecamatan 

Margorejo memiliki tiga kelas yaitu sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Kelas 

sangat sesuai seluas 4438,59 ha, kawasan kelas sesuai seluas 2473,36 ha, dan 

kawasan dengan kelas tidak sesuai seluas 47,77 ha. Wilayah yang memiliki kelas 

sangat sesuai karena memiliki harkat lebih dari 8. Wilayah dengan kelas tidak 

sesuai dikarenakan memiliki harkat kurang dari 4.  

 Penentuan lokasi TPA diberatkan pada penggunaan lahannya, berdasarkan 

hasil satuan lahan yang terlihat yang sangat cocok digunakan sebagai lokasi TPA 

adalah penggunaan lahan yang non produktif seperti lapangan, lahan terbuka, dan 
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Makam. Dapat dikatakan sebagai lahan non produktif karena lahan tidak memiliki 

hasil atau produksi yang tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Semakin tinggi 

produktifitas lahan maka semakin tidak sesuai digunakan sebagai lahan TPA. 

3.3 Opini/Pendapat Masyarakat Terhadap Lokasi TPA 

Opini masyarakat digunakan sebagai acuan untuk lokasi TPA berdasarkan pendapat 

masyarakat di lokasi penelitian. Opini atau pendapat masyarakat di lihat dari hasil 

wawancara yang telah di lakukan dengan mengambil 9 respondeng di ketiga kelas 

kesesuaian lahan TPA. Berikut tabel 4.6 menyajikan tanggapan yang telah didapat 

saat wawancara.  

Tabel 12. Tanggapan masyarakat untuk lokasi TPA di Kecamatan Margorejo 

No Responden 
Umur 

(Thn) 
Pekerjaan 

Tanggapan 

Responden 
Kelas TPA 

1 Bu Samini 53 Pedagang Setuju Sangat Sesuai 

2 Pak Subari 31 
Perangkat Desa 

Dadirejo 
Setuju Sangat Sesuai 

3 Pak Bayu 52 
Perangkat Desa 

Margorejo 
Tidak Setuju Sangat Sesuai 

4 Bu Martini 62 Pedagang Tidak Setuju Sesuai 

5 Afan 23 Mahasiswa Setuju Sesuai 

6 Bu Mamik 50 IRT Tidak Setuju Sesuai 

7 Bu Titik 46 Karyawan Tidak Setuju Tidak Sesuai 

8 Bu Heny 45 Karyawan Setuju Tidak Sesuai 

9 Pak Imam 49 Karyawan Tidak Setuju Tidak Sesuai 

Sumber : Hasil analisis data, 2021 

Berdasarkan tabel 12 hasil wawancara diatas mendapatkan informasi 

mengenai opini masyarakat untuk lokasi TPA. Tanggapan masyarakat yang 

berpendapat setuju untuk lokasi TPA di wilayah Kecamatan Margorejo sebanyak 4 

orang, sementara tanggapan masyarakat dengan opini tidak setuju sebanyak 5 

orang. Masyarakat bertanggapan tidak setuju dengan adanya lokasi TPA 

dikarenakan banyak masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri dengan 

cara di bakar karena beranggapan bahwa lahan pekarangan yang cukup luas 

sehingga dimanfaatkan sebagai tempat sampah pribadi. Hal ini juga di kemukakan 

oleh perangkat desa Dadirejo yaitu pak Subari yang mengatakan bahwa “masih 

banyak masyarakat yang membuang sampahnya secara mandiri dan di bakar 
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dipekarangan rumah, bahkan ada juga yang di buang pada aliran sungai sehingga 

mengalami luapan air sungai yang menyebabkan banjir”. 

Berdasarkan kelas TPA tidak sesuai, tanggapan masyarakat banyak yang 

tidak setuju mengenai lokasi TPA di Kecamatan Margorejo karena mereka 

beranggapan bahwa kurangnya lahan untuk pembangunan TPA. Sementara kelas 

sesuai juga mendapatkan lebih banyak opini yang tidak setuju dengan lokasi TPA 

karena mengganggu kenyamanan dan akan menimbulkan bau jika diwilayah 

mereka dibangun TPA. Kelas sangat sesuai mendapatkan lebih banyak opini setuju 

untuk lokasi TPA karena menurut mereka akan mengurangi timbunan sampah yang 

di hasilkan oleh warga. Kebanyakan dari responden menyarankan lokasi TPA 

berada diwilayah yang jauh dari permukiman dan berada di lahan yang tidak sedang 

produktif.  

Berdasarkan opini dari responden dan ditinjau dengan faktor fisik maka 

lokasi yang cocok untuk lokasi TPA di kecamatan Margorejo berdasarkan data 

satuan lahan pada Tabel 4.5 yaitu TGL – K – I atau berada di penggunaan lahan 

Tegalan dengan tekstur tanah yang Kasar, kemiringan lereng yang datar 0 - 8 % dan 

keadaan Drainase yang baik (peresapan air kedalam tanah cepat). Kode satuan 

lahan tersebut berada di desa Bumirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten pati 

dengan kelas kesesuaian lahan TPA Sangat Sesuai. jenis lahan Tegalan merupakan 

areal yang memiliki fungsi lahan yang digunakan untuk tanaman musiman, 

memiliki kriteria tanah yang kering dan cukup intensif. Tekstur tanah kasar cocok 

di gunakan sebagai lahan TPA yang mamiliki daya lolos air baik sehingga tidak 

menimbulkan genangan lindi. Drainase yang baik berguna untuk mengalirkan air 

lindi yang meresap dalam tanah dan di alirkan ke pembuangan khusus air lindi yang 

nantinya akan digunakan untuk dijadikan gas. Luas lokasi TPA ini kurang lebih 5 

ha, dengan jarak ke permukiman sekitar 1 kilometer. Peta Rekomendasi Lokasi 

TPA di Kecamatan Margorejo dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini 
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Gambar 1. Peta Rekomendasi Lokasi TPA di Kecamatan Margorejo
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Hasil dari peta kesesuaian lahan TPA di Kecamatan Margorejo 

mendapatkan 3 kelas kesesuaian dari proses overlay yaitu kelas Sangat 

Sesuai dengan nilai >8, Kelas Sesuai dengan nilai 4 – 8, dan Tidak Sesuai 

dengan nilai < 4. Kesesuaian lahan TPA di evaluasi dengan cara overlay 

dari empat parameter yaitu Penggunaan Lahan, Kemiringan Lereng, 

Tekatur Tanah dan Drainase.  

b. Hasil wawancara mendapatkan opini/pendapat dari Masyarakat Margorejo 

sejumlah 9 responden. 4 responden menyatakan setuju akan adanya lokasi 

TPA dan 5 diantaranya tidak setuju. Tanggapan masyarakat yang setuju 

akan adanya lokasi TPA yaitu dapat menambah pemasukan ekonomi 

masyarakat sekitar dan dapat membuang sampah pada wadahnya yang 

telah di sediakan oleh pemerintah. Sedangkan tanggapan masyarat yang 

menyatakan tidak setuju dikarenakan kurangnya lahan di wilayah 

penelitian dan menimbulkan bau yang tidak sedap.  

c. Hasil evaluasi kesesuaian lahan di Kecamatan Margorejo untuk lokasi 

TPA berdasarkan pengolahan data dari ke empat parameter dan 

opini/pendapat dari masyarakat mendapatkan hasil lokasi TPA di desa 

Bumirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengana luas kurang 

lebih 5 hektare. Hasil berada di satuan unit lahan TGL – K – I atau  

penggunaan lahan Tegalan dengan tekstur tanah yang Kasar, kemiringan 

lereng yang datar 0 - 8 % dan keadaan Drainase yang baik (peresapan air 

kedalam tanah cepat). 

4.2 Saran  

a. Sebaiknya masyarakat sekitar daerah penelitian diberikan pemahan 

tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.  

b. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data – data terbaru 

agar memperkuat hasil penelitian terutama pada data penggunaan lahan 

di lokasi penelitian. 
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c. Lokasi TPA sampah lebih baik dipindahkan ke lokasi yang sesuai dan 

tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.   
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