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ABSTRAK 
 

TPA Kota Bukittinggi merupakan tempat pembuangan akhir yang disediakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup untuk menampung atau mengumpulkan sampah kota. TPA ini memiliki 

luas sekitar 8,3 hektar, permasalahan yang dihadapi TPA ini adalah kapasitas sampah sudah 

melebihi daya tampung TPA tersebut, hal ini juga didukung oleh data 2016, volume sampah 

yang terangkut 251,665 ton dan volume sampah yang sudah ditanggani sekitar 67,02 ton yang 

mengakibatkan penumpukan, serta kontribusi yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp 23.429.350.000 untuk mengirim sampah yang menumpuk 

di TPA Bukittinggi ke TPA Payakumbuh, Salah satu solus i dalam mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan membuat pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Pada penelitian 

ini peneliti membuat sebuah pembangkit listrik tenaga sampah sederhana, ada 2 aspek yang 

akan dilakukan pada penelitian ini: aspek teknik (carnot) dan aspek ekonomi 

(BCR).Berdasarkan perhitungan metode carnot didapat nilai sebesar 90% diketahui bahwa 

selama proses pembakaran tidak ada bahan baku yang tersisa dan untuk nilai benefit cost ratio 

berada pada ratio 0,016, hasil ini sangat kecil 1. Hal ini disebabkan oleh daya listrik yang 

dihasilkan oleh dinamo sepeda sekitar 6 watt serta untukbiayaoperasional yang harus 

dikeluarkan selama 1 tahun adalah Rp 11.345.000. Untuk membuat sebuah PLTSa harus 

mengetahui biaya operasional adalah sebagai berikut; biaya bahan baku, biaya pembuatan 

alat, biaya perawatan, dan biaya tenaga dan biaya operasional untuk pembangkit listrik tenaga 

sampah adalah Rp  28.431.250.000,00. Adapun usulan yang diberikan oleh peneliti kepada 

Dinas Lingkungan Hidup adalah membanggun sebuah pembangkit listrik tenaga sampah 

agardapat memanfaatkan sampah menjadi energi yang berdaya guna serta juga dapat 

mengurangi biaya yang dikeluarkanproses pengiriman sampah ke TPA Payakumbuh. Adapun 

kesimpulan dan saran yang ingin peneliti sampaikan adalah memanfaatkan sampah menjadi 

energi. 
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