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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan salah satu permasalahan umum yang sering dijumpai 

di kalangan masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah kepadatan 

penduduk mempengaruhi jumlah sampah yang di keluarkan setiap individunya. 

Banyaknya sampah menyebabkan berbagai masalah kesehatan, keamanan dan 

kenyamanan untuk makhluk hidup. Pengelolaan sampah yang kurang baik 

menyebabkan permasalahan seperti sarana dan presarana sampah yang minim, 

fasilitas penampungan sampah yang kurang layak, serta penanganan sampah yang 

kurang optimal sehingga mengakibatkan permasalahan sampah tidak terselesaikan 

dan menjadi salah satu sumber yang dapat mengganggu kenyamanan hidup. 

Berbagai macam jenis sampah yang sering dijumpai seperti sampah Organik dan 

sampah Anorganik. Sampah Organik merupakan sampah yang terdiri atas bahan – 

bahan organik (tidak tahan lama dan cepat membusuk) seperti sayuran, buah, dan 

sisa daun yang membusuk. Sampah Anorganik merupakan sampah yang terdiri 

atas bahan tahan lama seperti logam, plastik, kaca, karet dan lainnya yang tahan 

lama dan sukar membusuk (Disperkimta Buleleng, 2018). Banyaknya industri 

minuman yang pesat menimbulkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang 

semakin banyak.   

Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

sekita 60 persen sampah di angkut dan di timbun ke TPA, 10 persen sampah 

didaur ulang, sementara 30 persen lainnya tidak dikelola dan mencemari 

lingkungan. produksi sampah akan terus meningkat setiap tahunnya, rata – rata 

kenaikan sampah mencapai satu juta ton setiap tahunnya. Sampah yang tak 

terhitung memenuhi sebagian wilayah lautan, berdasarkan data NASA 

menunjukan ada sekitar 8 juta ton sampah yang berjenis plastik berakhir di lautan. 

Sebagian besar sampah berasal dari negara di benua Asia, antara lain China, 

Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka (Maurilla, 2019). Sampah plastik 

dapat diketahui merupakan sampah yang sulit sekali terurai, plastik akan menjadi 



2 

 

butiran yang kecil dalam jangka waktu yang sangat lama. 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. Jambeck University of Georgia, 

2015). Sampah plastik yang dibakar juga mengakibatkan pencemaran lingkungan 

karena asap yang dihasilkan mengandung zat dioksin dan zat karsinogenik bila 

terhirup oleh manusia akan menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan 

pernapasan dan gangguan sistem syaraf. Bahaya lainnya dari plastik yaitu bahan 

kimia yang terkandung dalam kemasan plastik dapat menyebabkan 

pembengkakan hati (Anggita, USD 2020). 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 udara yang mengganggu kenyamanan 

warga. Membakar sampah juga akan mengakibatkan pencemaran udara, 

pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air hingga banjir 

akibat tersumbatnya saluran air karena sampah (Sicular 1989). 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 sarang bagi kuman yang 

mengganggu kesehatan.  

Pertumbuha penduduk yang tinggi pada suatu wilayah mengakibatkan 

berbagai masalah dalam kebersihan yang tidak jauh dari sampah. Kota akan selalu 

berhubungan erat dengan perkembangan lahan baik dalam kota itu sendiri maupun 

pada daerah yang  berbatasan atau daerah sekitarnya, selain itu lahan juga 

berhubungan erat dengan manusia dan lingkungannya (Setyawati, 2008). 

Minimnya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Pati 

yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya menimbulkan berbagai macam 
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problem terutama pada kebersihan dan pencemaran lingkungan. Kabupaten Pati 

merupakan wilayah yang memiliki luas 150.368 ha yang terletak di daerah pantai 

utara pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah (Patikab, 2009). 

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). Data tersebut dibuktikan berdasarkan Tabel 1. yang 

menunjukan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Kabupaten Pati 

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2010 – 2019 

Kabupaten Pati 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk (ribu) 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun (%) 

2010 2019 2010-2019 

Sukolilo 84.703 92.568 0,89 

Kayen 69.982 73.989 0,51 

Tambakromo 47.849 50.274 0,45 

Winong 49.201 50.231 0,13 

Pucakwangi 41.170 42.030 0,13 

Jaken 42.052 42.929 0,12 

Batangan 40.847 43.770 0,66 

Juwana 90.203 98.051 0,82 

Jakenan 40.144 40.983 0,12 

Pati 103.060 108.669 0,49 

Gabus 51.732 52.813 0,13 

Margorejo 55.982 64.137 1,42 

Gembong 42.210 45.351 0,69 

Tlogowungu 49.088 51.388 0,40 

Wedarijaksa 57.594 61.386 0,60 

Trangkil 59.266 62.492 0,49 

Margoyoso 70.288 74.378 0,52 

Gunungwungkal 34.969 36.410 0,34 

Cluwak 42.345 43.933 0,30 

Tayu 64.318 65.659 0,12 

Dukuhseti 56.199 58.149 0,27 

Kabupaten Pati 1.193.202 1.259.590 0,50 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dalam Angka 2020 
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Bertambahnya populasi penduduk di Kabupaten Pati menghasilkan 

penumpukan sampah yang tinggi akibat aktivitas manusia. Wilayah Kabupaten 

Pati memiliki fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang minim, masyarakat 

cenderung menggunakan sistem On Site dengan ditimbun atau dibakar yang 

berdampak pada Gas Rumah Kaca. Wilayah Pati dengan populasi penduduk yang 

tinggi mengakibatkan penggunaan lahan menipis  sehingga produksi sampah 

rumah tangga terpaksa dibuang ke sungai yang berdampak pada penurunan 

kualitas dan pencemaran air. 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 penduduk bertambah di tahun 2020 menjadi 1.265.664 Jiwa dan 

menghasilkan timbulan sampah  2.655 (m3)/hari seperti Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. 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 
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Gunungwungkal 36527 77 

Cluwak 44058 93 

Tayu 65728 139 

Dukuhseti 58296 123 

Total 1265664 2655 

Sumber : DPUPR Kabupaten Pati Tahun 2020 

Kabupaten Pati telah menyediakan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) sampah di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Kriteria 

TPA sampah harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).  

Lokasi TPA ditentukan berdasarkan kriteria regional sebagai kelayakan 

zone yang mencakup parameter Geologi, Hidrologi, Kemiringan Tanah, Jarak dari 

lapangan terbang, cagar alam banjir dengan periode 25 tahun. TPA Sukoharjo 

memiliki Luas ± 12,5 ha dengan zona aktif seluas ± 1 ha. Bertambahnya volume 

sampah memerlukan penanganan yang optimal sebagai upaya meminimalisir 

berbagai masalah yang muncul akibat timbunan sampah. Upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan cara mengevaluasi lahan yang sesuai sebagai lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berikut merupakan gambaran timbunan 

sampah di TPA Sukoharjo, kecamatan Margorejo seperti Gambar 1 di bawah ini. 

 

  



6 

 

  

Gambar 1. Timbunan Sampah TPA Sukoharjo Kecamatan Margorejo 

Tempat pembuangan akhir Sukoharjo merupakan pusat pembuangan akhir 

di Kabupaten Pati. Seperti Gambar 1 yang memperlihatkan lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Sukoharjo menampung sampah yang berasal dari 

berbagai kecamatan di Kabupaten Pati, antara lain  Kecamatan Gabus, Kecamatan 

Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, 

Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Tayu dan Kecamatan Pati,  selebihnya 

produksi sampah yang dihasilkan dari wilayah Pinggiran Kabupaten Pati lebih 

memilih membakar sampah atau di timbun.  

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 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 
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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 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 
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LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) DI KECAMATAN 

MARGOREJO KABUPATEN PATI MENGGUNAKAN APLIKASI 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

mengenai TPA sebagai berikut : 

a. Bagaimana kesesuaian lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah 

di daerah Penelitian? 

b. Dimana Lokasi TPA yang sesuai berdasarkan kesesuaian lahan dengan 

opini masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dihasilkan dari penelitian ini berupa : 

a. Mengevaluasi dan menganalisis kesesuaian lahan untuk lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) sampah di lokasi Penelitian.  

b. Menganalisis dan merumuskan rekomendasi lokasi TPA di daerah 

penelitian berdasarkan hasil validasi antara kesesuaian lahan degan opini 

masyarakat 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah 

a. Peneliti dapat memberikan rekomendasi kesesuaian lahan untuk lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di lokasi penelitian. 

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

c. Menambah wawasan tentang aplikas sistem informasi geografis dalam 

evaluasi kesesuaian lahan untuk TPA. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Tempat  Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat di mana 

sampah yang telah dikumpulkan pada tempat sementara di buang pada 

TPA sebagai tahap akhir yang akan dikelola dan diproses berdasrkan 

jenisnya. TPA merupakan lokasi yang telah di tetapkan berdasarkan 

kriteria SNI 03 – 3241 – 1994 sehingga tidak menyebabkan pengaruh 

negatif pada lingkungan sekitar TPA. Berdasrkan SNI 03 – 3241 – 1994 

pembuangan akhir sampah merupakan sarana berlangsungnya 

pembuangan akhir sampah berupa lokasi yang berfungsi sebagai 

karantia sampah kota secara aman. Kriteria TPA sampah berdasarkan 

SNI 03 – 3241 – 1994 dibagi menjadi tiga bagian : 

1) Kriteria regional, merupakan kriteria yang berfungsi sebagai 

penentuan zona layak atau tidak layaknya kondisi geologi, 

hidrologi, kemiringan, jarak dari lapangan terbang, dan periode 

ualang 25 tahun sebagai lokasi TPA.  

2) Kriteria penyisih, merupakan kriteria yang berfungsi untuk 

memilih lokasi terbaik yang terdiri dari kriteria regional 

ditambah iklim, utilitas, lingkungan biologis, kondisi tanah, 

demografi, batas administrasi, kenisingan, bau, estetika, dan 

ekonomi.  

3) Kriteria penetapan, merupakan kriteria dari instansi untuk 

menyetujui dan menetapkan lokasi yang telah dipilih sesuai 

kebijakan yang berwenang dari daerah setempat dan ketentuan 

yang berlaku.  

Tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan wadah untuk 

menampung sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ysng 

berasal dari sumber sampah dengan tujuan meminimalisir jumlah 

timbulan sampah yang berada di masyarakat (Suryono dan Budiman, 

2010). Peraturan Mentri Pekerja Umum Republik Indonesia No 3 tahun 
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2013 memuat tentang metode pembuangan akhir sampah yang 

berperinsip teknis berwawasan lingkungan sebagai berikut : 

1) Pada kota besar dan wilayah metropolitan harus direncanakan 

berdasarkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill), dan 

kota kecil minimal harus disesuaikan berdasarkan metode 

lahan urug terkendali (contolled landfill). 

2) Pentingnya pengendalian lindi yang berasal dari proses 

dekomposisi sampah agar tidak mencemari tanah, air tanah, 

maupun badan air. 

3) Pengendalian gas dan bau hasil dari dekomposisi sampah guna 

mencegah pencemaran udara, dan menimbulkan kebakaran 

atau efek rumah kaca. 

4) Perlunya pengendalian vektor penyalit. 

b. Sampah 

Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, yang 

tidak dapat di pakai lagi, yang tidak disukai dan harus di buang atau di 

musnahkan, maka sampah harus dikelola dengan baik, sehingga hal 

negatif bagi kehidupan tidak akan terjadi (Azwar, 1990). Sampah 

merupakan sisa hasil dari aktivitas manusia maupaun alam  yang 

dibuang atau terbuang dan tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam 

kehidupan sehari hari sampah berasal dari aktivitas manusia, sampah 

jumlah yang besar berasal dari industri berupa limbah. Sampah 

merupakan barang ataupun benda yang tidak diinginkan setelah 

berakhirnya suatu proses, sampah organik akan cepat membusuk jika di 

biarkan pada ruang terbuka dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

tanam seperti pupuk organik. Sampah anorganik tidak mudah 

membusuk dan lebih menjadi permasalahan dunia karena tidak dapat 

terurai seperti sampah pelastik dan logam.  

Sampah merupakan sisa aktivitas sehari – hari atau proses alam 

yang berbentuk padat. Sampah spesifik yaitu sampah yang sifat, 

konsentrasi, dan volumenya membutuhkan pengelolaan khusus (UU RI 
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No 18 Tahun 2008). Sampah organik yang dapat digunakan kembali 

(reuse), dapat di daur ulang (recycle), dan tidak berasal dari makhluk 

hidup (reduce) berdasarkan Peraturan Mentri Negara Lingkungan 

Hidup RI No 13 Tahun 2012 beradasarkan pedoman Reduce, Reuse, 

Recycle, jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah 

dikelompokan menjadi : 

1) Kertas (koran, majalah, kardus, dan dupleks) 

2) Plastik (plastik bening, botol plastik, dan plastik lainnya) 

3) Logam ( besi, alumuniaum, dan timah) 

Sampah yang telah diuraikan seperti di atas menunjukan bahwa 

sampah merupakan sisa – sisa bahan yang telah digunakan dan tidak 

memiliki harga ekonomis kembali jika tidak di daur ulang berdasarkan 

pedoman reduce, reuse dan recycle.  

c. Sistem Pengelolaan Sampah  

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh 

dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan kesehatan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya (UU No 18 Pasal 1 Ayat 5 tahun 2008). Kegiatan – 

kegiatan pengelolaan sampah dalam Undang – Undang No 18 Tahun 

2008 sebagai berikut :  

1) Pengurangan sampah 

Pengurangan sampah merupakan kegiatan mengurangi timbulnya 

sampah dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainya) 

2) Penanganan sampah  

Penanganan sampah merupakan kegiatan pemilahan dan pemisahan 

sampah menurut jenisnya. 

 Paradigma pengelolaan sampah berdasarkan UU No 18 Tahun 

2008 yaitu pengelolaan sampah beralih ke pola pengurangan sampah 

serta manfaat sampah dari sumbernya, sehingga volume sampah yang 
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telah di buang pada Tempat Pembuangan Akhir mulai berkurang. 

Kegiatan pengelolaan/penanganan sampah antara lain : 

1) Pemilahan  

Merupakan kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah 

berdasarkan jenis, jumlah, dan sifat sampah 

2) Pengumpulan  

Merupakan upaya pengambilan sampah dari sumber sampah ke 

tempat pembuangan sementara (TPS) atau Tempat pengolahan 3R 

skala kawasan (TPS 3R), atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

3) Pengangkutan  

Membawa sampah dari penampungan sementara (TPS) menuju ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah  

4) Pengolahan  

Memproses dan mengubah karakter, komposisi, dan jmalah sampah 

5) Pemrosesan akhir sampah 

Merupakan pengambilan sampah hasil pengolahan ke media lain 

secara aman.  

d. Evaluasi Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Sampah 

Menurut Purwanto evaluasi merupakan proses perencanaan, 

perencanaan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk membuat 

suatu keputusan. Evaluasi dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk 

memperoleh sesuatu informasi yang berharga. Tujuan dalam sebuah 

evaluasi antara lain : 

1) Mengetahui pemahaman dan penguasaan seseorang dalam suatu 

materi dan bahasan. 

2) Memecahkan masalah dan problema yang ada dalam suatu kegiatan. 

3) Memahami tingkat kelancaran suatu metode dalam suatu kegiatan. 

4) Evaluasi berperan sebagai umpan balik guna melakukan perbaikan, 

sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan atau 

penelitian selanjutnya. 
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TPA merupakan suatu fasilitas dalam hal pengelolaan sampah di 

tiap wilayah. Evaluasi TPA sangat berguna untuk memahami sistem 

dan kesesuaian lahan sebagai wadah pemrosesan akhir sehingga dapat 

dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kedepannya. Penelitian 

terdahulu mengenai evaluasi TPA yang dilakukan oleh Munawar, dkk, 

(2018) evaluasi tersebut mencakup 12 TPA di Indonesia, hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan bahwa hampir seluruh TPA dalam 

penelitian mengarah kepada lahan urug terkendali (controlled landfill) 

dari pada  oprasional secara lahan urug saniter (sanitary landfill). 

Permasalahan dalam TPA sulit untuk menerapkan sanitary landfill  

yang sesuai yaitu kurangnya dana dan pemulung di zona aktif TPA. 

Lahan urug saniter (sanitary landfill) merupakan sistem menimbun 

sampah secara sehat, sampah dibuang ke daerah lebih rendah yang telah 

di gali sebagai tampungan sampah, kemudian sampah di timbun dengan 

tanah sehingga sampah tidak berada di lahan terbuka (Tchobanoglous, 

dkk., 1993). Lahan urug terkendali (controlled landfill) menurut 

Peraturan Mentri Pekerja Umum No. 3 tahun 2013 yaitu sampah di 

zona aktif lalu disebar yang dilakukan pemadatan lapis demi lapis 

dengan ketebalan 0,5 m per lapisnya yang diratakan atau digilas 

sebanyak 3 hingga 5 gilasan sengan steel wheel compactoe atau dozer. 

e. Pengindraan Jauh 

Pengindraan jauh atau inderaja (remote sensing) merupakan seni 

yang berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai obyek, area dan 

fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). Pengindraan jauh 

umumnya merupakan alat yang memiliki sensor yang dicantumkan 

kepada wahana seperti pesawat, balon udara dan satelit. Data yang telah 

direkam oleh sensor dari wahana yang berada di ketinggian tertentu 

maka disebut sebagai data pengindraan jauh yang memberikan 

informasi dari permukaan bumi.  
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Pengindraan jauh terdiri dari 3 komponen utama yaitu objek 

yang diindra, sensor untuk merekan obyek, dan gelombang elektronik 

yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Berdasarkan 

proses dari ketiga komponen ini akan memperoleh data pengindraan 

jauh yang selanjutnya melalui tahapan interpretasi diperoleh informasi 

jenis obyek area ataupun fenomena yang ada pada permukaan bumi 

tersebut.  

Wahana untuk pengindraan jauh pertama yang berhasil 

diluncurkan untuk monitoring sumber daya bumi adalah satelit ERTS 

(Earth Resources Technology Satelite). Beberapa contoh manfaat dalam 

aplikasi pengindraan jauh adalah:  

1) Identifikasi penutupan lahan (landcover) 

2) Identifikasi dan monitoring pola perubahan lahan 

3) Manajemen dan perencanaan wilayah 

4) Manajemen sumber daya hutan 

5) Eksplorasi mineral 

6) Pertanian dan perkebunan 

7) Manajemen sumber daya air 

8) Manajemen sumber daya laut 

Pengindraan jauh berperan sebagai teknologi yang dilakukan 

untuk membuktikan suatu jenis obyek atau fenomena yang ada di 

lapangan untuk disesuaikan dengan hasil analisa data. Peran 

pengindraan jauh dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan 

informasi data spasial pengunaan lahan yang terbaru melalui 

interpretasi citra beresolusi tinggi kemudian di digitasi berdasarkan 

penggunaan lahannya. Interpretasi citra merupakan tahap mengkaji citra 

melalui proses identifikasi dan penelitian mengenai objek yang tampak 

pada citra, dengan kata lain interpretasi citra merupakan proses 

pengenalan objek berupa gambar (citra) untuk digunakan dalam 

berbagai disiplin ilmu.  

 



15 

 

f. Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis (SIG) merupakan sistem yang 

digunakan untuk memanipulasi (proses, menyimpan, dan pengelolaan), 

analisa , dan penampilan data secara spasial yang berkaitan dengan 

muka bumi (Linden, 1987). SIG yang lengkap memuat metodologi dan 

taknologi yang dibutuhkan, yaitu data keruangan atau data spasial 

perangkat keras maupun lunak dan struktur organisasi (Gistut, 1994). 

Pengertian SIG menurut Murai tahun 1999 adalah sistem informasi 

yang dimanfaatkan untuk menyimpan, memasukan, memanggil 

kemabali, mengolah, menganalisisdan menghasilkan data geografis 

guna mendukung pengumpulan keputusan dalam suatau perencanaan 

guna lahan, sumber daya, lingkungan, dan fasilitas kota lainnya. Empat 

kemampuan aplikasi Sistem Informasi Geografis yang dikenal sebagai 

4P atau 4M yaitu Pengukuran/Measurement,  

Pemetaan/Mapping,Pemantauan/Monitoring,  Pemodelan/Modelling. 

Aplikasi SIG sendiri  meliputi kegiatan – kegiatan berikut: 

inventarisasi, pemetaan, monitoring, dan pemodelan. Bidang kajiannya 

meliputi semua bidang yang menggunakan bumi sebagai obyeknya, 

sehingga bersifat multidisiplin. 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data berdasarkan 

informasi yang diperlukan, data tersebut dapat diperolah secara 

langsung maupun tidak langsung. Data tidak langsung dapat diperoleh 

dengan cara meng-import dari perangkat lain, data yang diperoleh 

secara langsung dapat diperoleh dengan cara mendigitasi data 

spasialnya pada prangkat lunak SIG. Proyek sistem informasi geografis 

akan berhasil apabila dikelola secara baik dan diproses oleh orang yang 

berkeahlian tepat pada bidangnya (Eddy Prahasta, 2009). SIG daat 

menempilakan real world (dunia nyata) pada layar komputer 

membentuk lembaran peta yang dapat menginterpretasikan dunia nyata 

di atas kertas (peta). 
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Sistem Informasi Geogarafis dapat merealisasikan unsur dan 

objek peta dengan atribut yang disimpan dalam tabel basis data 

(atribut). Layer dan tabel atribut akan membentuk basis data SIG, 

dengan demikian proses basis data adalah hal yang esensial pada sistem 

informasi geografis. Rancangan basis data akan menentukan 

kemampuan saat proses pengelolaan dan keluaran sistem informasi 

geografis itu sendiri (Eddy, 2009).  

Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa aplikasi 

ArcGis yang sering sekali digunakan sebagai alat bantu menganalisis 

fenomena atau area yang akan diolah menjadi informasi yang baru. 

ArcGis sendiri memiliki fasilitas Graphic dan text yang baik serta 

kemampuan menambahkan layer, shapefile dan raster). Pengolahan 

kesesuaian lahan dimudahkan dengan aplikasi ArcGis yang mana data 

parameter terkait diproses pada tahap overlay dan pengharkatan hingga 

menghasilkan kesesuaian lahan untuk TPA pada lokasi penelitian.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebeluamnya yang meneliti tentang Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) dilakukan oleh beberapa peneliti dengan metode dan hasil yang berbeda. 

Fajar Rachman (2014) memiliki judul penelitian “Analisis Kesesuaian Lahan 

Untuk Penentuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kecamatan Pleret 

Kabupaten Bantul” dengan tujuan menganalisa dan membandingkan kesesuaian 

lahan di Kecamatan Pleret untuk tempat pembuangan akhir sampah. Metode yang 

digunakan yaitu tumpang tindih (overlay) yang kemudian dilakukan pengharkatan 

atau skoring terhadap hasil overlay dari parameter utama dan pendukung, serta 

survey lapangan dengan metode purposive sampling mengutamakan tujuan 

pemerolehan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Pengambilam 

sampel disesuaikan dengan peta satuan lahan. Metode tumpangsusun atau overlay 

pada aplikasi geoprosesing menggunakan Union. Hasil berupa pengkelasan 

kesesuaian lahan yang telah di tentukan berdasarkan jumlah parameter yang 

mempengaruhi. 
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Dimas Sustanugraha (2013) penelitian yang diteliti berjudul “Aplikasi 

sistem informasi geografis (SIG) untuk penentuan Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) Sampah di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabuaten 

Bantul (Kartamantul)” dengan tujuan penelitian mengetahui timbulan sampah dan 

potensi lokasi TPA di wilayah kartamantul. Teknik pengolahan dan analisis data 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Analisis ini berguna sebagai analisis penentuan lokasi TPA. Setiap parameter 

yang digunakan sebagai penentuan lokasi TPA memiliki nilai dan bobot yang 

telah ditentukan dalam SNI 19-3241:1994 yang menunjukan tingkat kesesuaian 

TPA. Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis SIG yang 

menyangkut teknik tumpang susun peta dan  buffering. Hasil yang diperoleh yaitu 

Peta kesesuaian lahan untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di 

Kartamantul. 

Nina Rainda (2017) dengan judul penelitian “Analisis Penentuan Lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Temanggung Menggunakan 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis”. Penelitian oleh Nina Rainda bertujuan 

untuk Menganalisis kesesuaian lahan untuk TPA di Kabupaten Temanggung dan 

Membandingkan hasil analisis lokasi TPA dengan pendapat masyarakat terhadap 

lokasi TPA. Metode yang digunakan antara lain purposive sampling untuk 

pengambilan sample yang mempertimbangkan tingkat produktivitas penggunaan 

lahan. Wawancara dengan masyarakat yang bertujuan mengetahui pendapat 

masyarakat mengenai alternatif TPA dilakukan guna mengumpulkan informasi 

sebagai data primer. Pengharkatan tiap parameter berdasarkan pendekatan 

kuantitatif bianry yang kemudian diberi harkat untuk ditumpang susunkan 

(overlay). Hasil berupa Peta parameter kesesuaian lahan untuk TPA dan 

tanggapan masyarakat terhadap alternatif lokasi TPA di Kabupaten Temanggung. 

Ahmad Daniyal (2017) dengan judul penelitian “Analisis Penentuan 

Lokasi dan Rute TPA Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten 

Demak”. Metode yang digunakan antara lain metode survey serta overlay data 

setiap parameter penentuan rute menggunakan  network analyst pada aplikasi 

ArcGIS. Data yang diperoleh melaluai metode survey lapangan adalah dataprimer 
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untuk mengakses data koordinat TPA dan TPA dan visualisasi kondisi langsung 

pada lokasi penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi dari masyarakat. Hasil yang diperolah dari penelitian yaitu peta zona 

layak TPA dan validasi rute. 

Wisnu Ariyanto (2019) dalam penelitiannya berjudul “Evaluasi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Candirejo terhadap Lingkungan Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Klaten” yang memiliki tujuan untuk Mengetahui potensi TPA 

Candirejo dan hubungannya dengan kumpleks Keruangan dan Mengetahui 

karakteristik sosial lingkungan di sekitar TPA Candirejo. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey untuk mengumpulkan 

informasi terhadap populasi masyarakat tentang potensi TPA Candirejo. Metode 

pengumpulan data termasuk kedalam jenis penelitian studi kasus (cash study) 

yang berguna untuk mengetahui kelayakan oprasional TPA sampah Candirejo. 

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif melalui analisis 

tabel dan peta dengan metode komparasi.  

  Fajar Rachman dan Dimas Sustanugraha sama – sama melakukan 

penelitian di daerah Bantul namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Nina 

Rainda dan Ahmad Daniyal memiliki tema yang sama, yaitu analisis penentuan 

lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan metode yang digunakan oleh 

keduanya juga metode survey dan overlay, namun yang membedakan penelitian 

dari keduanya terletak pada tujuan. Nina Rainda dari tema analisis penentuan 

lokasi TPA memiliki tujuan untuk membandingkan hasil analisis TPA dengan 

Pendapat masyarakat, sementara tujuan dari Ahmad Daniyal yaitu mengetahui 

rute dan menentukan daerah yang layak untuk TPA. Perbandingan dari beberapa 

penelitian sebelumnya dapat diringkas seperti Tabel 3. 

Tabel 3.  Ringkasan dan Perbandingan dengan Penelitian sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Nina 

Rainda 

(2017) 

Analisis 

Penentuan 

Lokasi 

Tempat 

Pembuangan 

1) Menganalisis 

kesesuaian 

lahan untuk 

TPA di 

Kabupaten 

Menggunakan 

metode survey, 

purposive 

sampling  dan 

overlay (tumpang 

Peta 

Parameter 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

TPA Dan 
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Akhir (TPA) 

Di Kabupaten 

Temanggung 

Menggunakan 

Aplikasi 

Sistem 

Informasi 

Geografis  

Temanggung 

2) Membandingk

an hasil 

analisis lokasi 

TPA dengan 

pendapat 

masyarakat 

terhadap lokasi 

TPA  

susun) dengan 

pendekatan 

deskriptif 

kuantitatif 

berdasarkan data 

primer dan 

sekunder 

Tanggapan 

Masyarakat 

Terhadap 

Alternatif 

Lokasi TPA 

Di Kabupaten 

Temanggung  

2. Wisnu 

Ariyanto 

(2019) 

Evaluasi 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

Candirejo 

Terhadap 

Lingkungan 

Kecamatan 

Ngawen 

Kabupaten 

Klaten 

1) Mengetahui 

potensi TPA 

Candirejo dan 

hubungannya 

dengan 

kumpleks 

Keruangan  

2) Mengetahui 

karakteristik 

sosial 

lingkungan di 

sekitar TPA 

Candirejo 

Menggunakan 

metode penelitian 

survey jenis 

penelitian study 

kasus (cash 

study)  untuk 

mengetahui 

kelayakan 

oprasional TPA, 

data yang 

digunakan berupa 

data primer yang 

diperoleh secara 

langsung 

(kuesioner)  

Hasil Berupa 

Analisis 

Mengenai 

Tanggapan 

Responden 

Tentang 

Potensi TPA 

Candirejo 

Terhadap 

Lingkungan 

3. Fajar 

Rochman 

(2014) 

Analisis 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Penentuan 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (Tpa) 

Di Kecamatan 

Pleret 

Kabupaten 

Bantul 

1. Membandingk

an kesesuaian 

lahan di 

Kecamatan 

Pleret untuk 

tempatpembua

ngan akhir 

sampah 

2. Menganalisa 

agihan 

kesesuaian 

lahan (TPA) di 

daerah 

penelitian 

dengan satuan 

lahan dan 

faktor wilayah 

Menggunakan 

metode skoring 

yang ditumpang 

tindihkan 

(overlay) serta 

survey lapangan 

dengan metode 

purposive 

sampling yang 

disesuaikan 

dengan peta 

satuan lahan 

Hasil Berupa 

Peta 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Penentuan 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

Kecamtan 

Pleret 

Kabupaten 

Bantul 

4. Ahmad 

Daniyal 

(2017) 

Analisis 

Penentuan 

Lokasi Dan 

Rute TPA 

Berbasis 

Sistem 

Informasi 

Geografis Di 

Kabupaten 

1. Mengetahuai 

daerah yang 

layak sebagai 

TPA di 

Kabupaten 

Demak 

2. Mengetahui 

kesesuaian 

lokasi TPA 

Menggunakan 

metode survey 

serta overlay data 

setiap parameter 

penentuan rute 

menggunakan  

network analyst 

pada aplikasi 

ArcGIS 

Hasil Berupa 

Peta Zona 

Layak TPA 

Dan Validasi 

Rute 
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Demak exsiting untuk 

TPA 

3. Mengetahui 

rute menuju 

TPA 

5. Dimas 

Sustanug

raha 

(2013) 

Aplikasi 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

(SIG) Untuk 

Penentuan 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

Sampah Di 

Wilayah Kota 

Yogyakarta, 

Kabupaten 

Sleman, Dan 

Kabuaten 

Bantul 

(Kartamantul) 

1) Mengetahui 

timbulan 

sampah 

wilayah 

Kartamantul  

2) Mengetahui 

lokasi yang 

berpotensi 

sebagai TPA 

sesuai SNI 19 

– 3241 : 1994 

Mengguanakan 

metode survey 

dan buffer yang 

kemudian 

dilakukan 

metode 

pengharkatan, 

metode analisis 

yang digunakan 

adalah analisis 

deskriptif 

Peta 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Lokasi 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

Di 

Kartamantul 

6. Anya 

Savira 

Cahya 

Rizky 

(2021) 

Analisis 

Lokasi 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir (Tpa)  

Di Kecamatan 

Margorejo 

Kabupaten 

Pati 

Menggunakan 

Aplikasi 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

1) Mengetahui 

dan 

menganalisis 

kesesuaian 

lahan untuk 

lokasi Tempat 

Pembuangan 

Akhir (TPA) 

sampah di 

lokasi 

Penelitian. 

2) Menganalisis 

dan 

Merekomenda

sikan TPA 

berdasarkan 

opini/pendapat 

masyarakat 

dan 

kesesuaian 

lahan. 

 

Menggunakan 

metode skoring 

dan overlay. 
tehnik 

pengambilan 

sampel yaitu 

purposive 

sampling   

Peta Lokasi 

TPA di 

kecamatan 

Margorejo 

Kabupaten 

Pati 

Sumber Penulis, 2021 
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1.6 Kerangka Penelitian  

Analisis lahan guna mengetahui suatau wilayah telah sesuai atau tidaknya 

untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat diperlukan pada lokasi penelitian, 

karena dampak masalah yang timbul akibat pemeliharaan TPA yang kurang baik 

mengakibatkan pencemaran udarayang mengganggu aktivitas warga. Evaluasi 

lahan pada lokasi penelitian berguna untuk menentukan atau merekomendasi 

lahan yang sesuai untuk TPA berdasarkan pendapat/opini masyarakat. Parameter 

yang dibutuhakn untuk menganalisis suatu wilayah yang sesuai untuk TPA antara 

lain kemiringan lereng, penggunaan lahan, tekstur tanah dan drainase permukaan,.  

Parameter kemiringan lereng pada penelitian ini dugunakan sebagai 

penentu letak dan posisi TPA, kemiringan lereng memiliki peran penting karena 

mempengaruhi sampah yang tertampung pada TPA. Lereng dengan kemiringan 

yang curam akan mengakibatkan sampah mudah turun dan lindi akan mencemari 

tanah di bawahnya. Penggunaan lahan juga merupakan parameter utama dalam 

evaluasi kesesuaian lahan TPA, penggunaan lahan yang telah digunakan untuk 

aktivitas akan sulit digunakan sebagai lokasi TPA. Permukiman yang padat tidak 

mungkin digunakan sebagai lokasi TPA karena mustahil mengalihkan 

permukiman yang telah ditinggali kemudian dipindahkan ke tempat lain  yang 

akhirnya timbul pertentangan oleh warga. 

Drainase permukaan merupakan parameter pendukung untuk 

mengevaluasi lahan sebagai TPA yang sesuai. Drainase berfungsi untuk 

mengurangi voluma air hujan yang jatuh pada area timbunan sampah. Drainase 

berfungsi untuk meminimalisir air hujan yang jatuh pada sampah, sehingga air 

hujan tidak menggenangi sampah di TPA. Drainase yang kurang baik akan 

membawa air lindi dari sampah menuju permukiman yang mengakibatkan 

tercemarnya kualitas tanah, air dan udara pada permukiman. Tekstur tanah 

merupakan parameter yang dapat memberikan informasin daya kelolosan air lindi 

dari sampah, Lahan yang kering akan semakin sesuai untuk Lokasi TPA. 
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Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

1.7 Batasan Oprasional 

Sampah  merupakan limbah padat maupun setengah padat hasil dari aktifitas 

manusia, hewan ataupun tumbuhan, dan kegiatan perkotaan (Kodoatic, 

2003) 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan sarana yang berfungsi untuk 

kegiatan pembuangan akhir sampah berupa tempat yang berguna untuk 

mengkarantinakan sampah secara ama. (SNI 03-3241-1994) 

Evaluasi Lahan merupakan peroses penilaian potensi lahan untuk penggunaan 

tertentu. (Menurut Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007) 

TPA Sukoharjo 

Evaluasi Lokasi TPA 

Parameter: 

1. Penggunaan Lahan 

2. Kelerengan 

3. Drainase Permukaan 

4. Tekstur Tanah 

Peta Kesesuian Lokasi 

Opini Masyarakat 

Terhadap Lokasi TPA 

Rekomendasi 
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Kesesuaian Lahan merupakan proses untuk menduga kelas kesesuaian dan 

potensi lahan untuk penggunaan tertentu, baik untuk pertanian ataupun 

non pertanian. (Djaenudin et al., 2000 dalam Muhamad Yusuf Hidayat, 

2006) 

Penggunaan lahan atau land use merupakan bentuk campur tangan manusia pada 

lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik material ataupun 

spiritual. (Arsyad 1989:207)  

Kemiringan lereng merupakan lereng yang menyerupai suatu sudut yang 

memiliki satuan derajat ataupun presentase antara satu bidang tanah datar 

dengan lainnya yang berada pada posisi lebih tinggi. (Setiarno dkk, 

2019)2 

Drainase Permukaan merupakan drainase yang berada pada permukaan tanah 

yang berguna untuk mengalirkan air lompasan permukaan. Drainase 

diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah yang 

berkaitan dalam sanitasi (Dr. Ir. Suripin, M.Eng.2004) 

Pengharkatan atau skoring merupakan penilaian terhadap poligon peeta untuk 

mempresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan atau beratnya dampak 

tertentu pada suatu fenomena spasial. (Eko Budiyanto, 2019) 

Overlay atau tumpang susun merupakan kemampuan untuk menggabungkan satu 

peta di atas grafis peta beserta attributnya dan menghasilkan peta 

gabungan yang memiliki informasi attribute dari kedua peta. (Guntara, 

2013)  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang bekerja pada 

perangkat keras (hardware) dan lunak (software) yang dapat 

mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisi data 

secara simultan, hingga diperolah informasi dengan aspek keruangan. 

(Purwadhi, 2001) 

 


