
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 

keempat setelah Amerika, India dan China. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia sebanyak ± 261 juta jiwa. 

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, merupakan salah satu kota yang 

memiliki perkembangan yang sangat pesat untuk menuju kekota metropolitan 

yang ada di Indonesia, sebagai Ibukota Provinsi Riau, dengan luas wilayah ± 

632,26 km
2
 dan jumlah penduduk sebanyak 1.064.566 jiwa, sudah terkategorikan 

sebagai kota besar atau metropolitan (BPS Kota Pekanbaru, 2017). 

Pertumbuhan jumlah penduduk ini akan meningkatkan laju konsumsi 

masyarakat yang diimbangi dengan pola hidupnya. Pada zaman modern ini, tidak 

dipungkiri bahwa pola konsumsi masyarakat tidak lepas dengan sampah, dimana 

kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan berimbang dengan sampah yang 

dihasilkan. Sampah merupakan material sisa dari makhluk hidup yang tidak 

dipakai lagi dan dilepaskan kealam dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Sampah 

dapat berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik, bisa berbentuk logam 

maupun non logam (Rizal, 2011). 

Kota Pekanbaru terbagi menjadi 12 kecamatan dan beribukota di Kota 

Pekanbaru. Adapun kepadatan penduduk di ibukota tersebut 1.580 jiwa/km2. 

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi akan dipastikan besarnya timbulan 

sampah yang ada. Berikut jumlah volume sampah cair pemukiman Kota 

Pekanbaru menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Volume Sampah Cair Kota Pekanbaru 

No  Kecamatan 
Volume sampah perhari liter/hari 

Sederhana Menengah Mewah 

1 Sukajadi 36.624 43.608 19.034 

2 Rumbai 41.334 40.713 28.34 

3 Tenayan Raya 50.488 57.154 35.094 

(Sumber :Badan Lingkungan Hidup, 2017). 
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Tabel 1.1 Volume Sampah Cair Kota Pekanbaru (Lanjutan) 

No  Kecamatan 
Volume sampah perhari liter/hari 

Sederhana Menengah Mewah 

4 Rumbai Pesisir 35.479 39.54 43.501 

5 Sail 13.767 10.519 4.977 

6 Lima Puluh 27.952 55.741 13.053 

7 Tampan 112.477 76.345 47.546 

8 Bukit Raya 45.218 49.799 24.503 

9 Pekanbaru Kota 12.753 18.383 7.62 

10 Marpoyan Damai 138.754 91.491 42.309 

11 Payung Sekaki 52.902 71.134 35.445 

12 Senapelan 21.174 31.002 12.351 

Total 588.922 585.429 313.772  

(Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2017). 

Terlihat dari tabel diatas bahwa di kecamatan Marpoyan Damai 

merupakan kecamatan yang volume sampah untuk permukiman warga sederhana 

dan menengah terbanyak yaitu 138.754 liter/hari dan 91.491 liter/hari, sedangkan 

untuk permukiman mewah Kecamatan Tampan memiliki volume sampah 

terbanyak yaitu sebanyak 47.546 liter/hari. Secara keseluruhan, dalam sehari 

jumlah total volume timbulan sampah permukiman Kota Pekanbaru baik meliputi 

permukiman sederhana, menengah maupun mewah terhitung sebanyak 1.488.123 

liter/hari. Permasalahan yang terlihat ini seharusnya ditindak lanjuti secepatnya 

dan perlu dilakukan pengerjaan yang lebih ekstra, karena sampah bisa 

menimbulkan dampak seperti pencemaran lingkungan, sumber penyakit dan 

penyebab terjadinya banjir. 

Permasalahan tingginya volume sampah di Kecamatan Marpoyan Damai 

merupakan pekerjaan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru 

khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Permasalahan yang terjadi dijawab 

serius oleh Perusahaan Ritel Indonesia yang bernama HERO. HERO Groub ingin 

membantu pemerintah dan sebagai pengabdian dalam melakukan program CSR 

dari HERO Groub dengan mendirikan tempat sarana pembudidayaan tanaman dan 
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pengelolaan sampah yang bernama Rumah Kelola Sampah (RKS). RKS 

diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2017 yang bertempat di Jalan Gulama 

Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai. Kegiatan yang 

dilakukan RKS yaitu membangun sarana kelola sampah, pembinaan warga rumah 

hijau, pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolan sampah dan lingkungan, serta 

penyediaan fasilitas seperti komposter, perangkat hidroponik dan peralatan 

lainnya. Dengan adanya RKS ini Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di 

Kecamatan Marpoyan Damai mengharapkan permasalahan volume sampah yang 

sangat tinggi itu akan terselesaikan dan memberi dampak positif bagi lingkungan 

dan masyarakat setempat. 

Pemerintah sudah menggalakkan program yang dikenal dengan prinsip 

3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Prinsip 3R bermakna mengurangi, 

menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Prinsip 3R ini merupakan 

prinsip yang diterapkan mulai dari masyarakat dengan tujuan mengurangi 

timbulan sampah di tempat pembuangan akhir dan memanfaatkan kembali 

sampah yang bisa di daur ulang menjadi suatu kerajinan atau produk yang bernilai 

jual. Komposter merupakan cara pengomposan yang memperhatikan sistem aerasi 

yang sempurna, dengan mempertimbangkan adanya kecukupan sirkulasi udara 

untuk mensuplay kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme dalam proses 

dekomposisi bahan organik yang dikomposkan. Komposter juga mampu menjaga 

kelembapan dan suhu, sehingga bakteri dan jasad renik dapat bekerja mengurai 

bahan organik secara optimal dapat mengurai. 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, pengelola dan 

pihak pemerintah di Kelurahan Tangkerang Barat terdapat beberapa faktor yang 

akan meningkatkan keberhasilan program dari Rumah Kelola Sampah diantaranya 

adalah peran masyarakat (partisipasi), pola pikir masyarakat (persepsi) dan juga 

peran pemerintah dalam memfasilitasi pengadaan alat dan bahan. Isi dalam 

wawancara yang dilakukan yaitu menjelaskan akan adanya rumah kelola sampah 

serta program yang dilakukan, kemudian menentukan faktor terbaik yang akan 

meningkatkan keberhasilan program rumah kelola sampah dengan menjelaskan 
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permasalahan yang terjadi dirumah kelola sampah yang hanya 3 warga yang baru 

menjalankan program rumah kelola sampah dari 10 warga yang terpilih. 

Permasalahan yang terjadi di Rumah Kelola Sampah yang kurang berjalan 

harus ditindak secepatnya, dengan adanya faktor keberhasilan diharapkan 

permasalahan yang terjadi di Rumah Kelola Sampah dapat teratasi dan menjadi 

evaluasi bagi pengelola agar program di Rumah Kelola Sampah dapat berjalan 

seperti yang diharapkan. Keberhasilan program ini sangatlah memberi keuntungan 

dan dampak yang baik untuk lingkungan, kesehatan dan menumbuhkan rasa 

peduli akan lingkungan. Hasil dari program ini menciptakan benda yang tak 

bernilai sebelumnya menjadi  produk yang bernilai tinggi, menciptakan lapangan 

pekerjaan dan menumbuhkan kreativitas masyarakat. Agar keberhasilan 

komposter dapat berjalan dengan baik, perlu mengetahui faktor-faktor 

keberhasilan agar program pengelolaan sampah menggunakan komposter ini bisa 

berjalan dengan baik dan  program pemerintah bisa terwujud yang mana Indonesia 

bebas dari sampah pada tahun 2020. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah yaitu 

Bagaimana Meningkatkan Keberhasilan Program di Rumah Kelola Sampah 

(RKS) Dalam Pengelolaan Sampah Menggunakan Komposter?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini  yaitu menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan sampah menggunakan komposter. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi 

Teknik Industri mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang 

lingkup mengenai pengelolaan sampah. 

2. Memberikan masukan dan saran bagi pihak yang bersangkutan dan yang 

membutuhkan dalam upaya pengelolaan sampah menggunakan komposter. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam pembuatan laporan ini tidak menyimpang dan 

sesuai dengan tujuan maka dibuatlah batasan-batasan laporan ini diantaranya: 

1. Populasi yang dijadikan sampel yaitu warga yang berada di RW 06  

2. Bahan yang digunakan sebagai pengolahan data adalah kuesioner. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

 Untuk melihat perbedaan dari penelitian sebelumnya maka dilakukan 

perbandingan posisi penelitian dari jurnal yang telah diterbitkan. Adapun posisi 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 2.1 Posisi Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan 
Objek 

Penelitian 
Tahun 

Deysna Bella 

Octavia 

Rombe Allo 

Persepsi Dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Program Pengelolaan 

Sampah terpadu 3r 

(Reduce, Reuse, Dan 

Recycle) Di Kelurahan 

Karang Asam Ulu Rt. 

08 Kota Samarinda. 

Untuk Mengetahui 

Langsung Persepsi 

Masyarakat Serta 

Partisipasi Yang 

Dilakukan Oleh 

Masyarakat 

Terhadap Program 

Pengelolaan Sampah 

Terpadu 3r (Reduce, 

Reuse, Dan Recycle). 

Di Kelurahan 

Karang Asam 

Ulu Rt. 08  

Kota 

Samarinda. 

2016 

Rizki 

Pamungkas 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keberhasilan Usaha 

Pemegang Usaha 

Waralaba 

Untuk menganalis 

dan menguji 

pengaruh inovasi 

terhadap 

keberhasilan usaha. 

Waralaba 

Makanan Dan 

minuman 

Lokal 

Di Kota 

Semarang 

2014 

Lukiyan 

Donardo 

Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keberhasilan Rumah 

Kelola Sampah Di 

Kelurahan Tangkerang 

Barat 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan dalam 

pengelolaan sampah 

menggunakan 

komposter. 

 

Rumah Kelola 

Sampah , 

Kelurahan 

Tangkerang 

Barat 

2017 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Agar laporan ini terstruktur dan tersusun dengan baik maka perlu adanya suatu 

sistematika didalam penulisannya, adapun sistematika laporan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini memaparkan tentang latar belakang, permasalahan, 

tujuan, manfaat, serta batasan yang berkenaan dalam penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang menunjang atau dasar 

yang digunakan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

Adapun teori-teori yang didapatkan dari jurnal, buku dan media 

lainnya yang dapat membantu penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan selama penelitian berlangsung pada di Rumah Kelola 

Sampah, yang beralamat di Jalan Gulama Kelurahan Tangkerang 

Barat. 

BAB  IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pengumpulan data berisikan tentang data-data yang diperoleh di 

lapangan yang digunakan untuk diolah sesuai dengan masalah yang 

sedang diteliti, sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses 

perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa dipahami 

sehingga membantu didalam menganalisa. 

BAB  V ANALISA 

  Analisa di bab ini berisikan tentang hasil dari pengolahan data 

yang didapat dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil tersebut 

berdasarkan teori yang digunakan. 

BAB  VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

dikemukakan dari hasil analisa dan pemecahan masalah yang 

ditujukan pada tempat penelitian. 


