
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang 

sangat sulit untuk diatasi. Sampah juga menjadi suatu momok yang menakutkan 

dalam lingkungan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan, tidak 

hanya di jalan, bahkan di sepanjang sungaipun terjadi pencemaran akibat sampah. 

Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan 

yang sangat intensif dari berbagai pihak. 

Tingginya tingkat urbanisasi karena percepatan pembangunan sosial-

ekonomi mengakibatkan timbulan sampah perkotaan semakin meningkat. Sampah 

kota dapat diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang 

oleh masyarakat dari berbagai lokasi. Sumber sampah umumnya berasal dari 

perumahan penduduk dan pasar (Andesta, 2017). 

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan khususnya di Provinsi 

Riau akan memberi dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif 

tersebut adalah meningkatnya sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pemerintah 

sebaiknya memperhatikan hal tersebut agar sampah dapat ditangani sebelum 

menimbulkan hal-hal negatif yang baru, seperti penumpukan sampah di TPS 

(Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan 

tidak ada tindak lanjut atas penanganan sampah tersebut (Andesta, 2017). 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengisyaratkan tentang 

pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana penanganan 

sampah di perkotaan dengan paradigma baru melalui penerapan program reduce, 

reuse, dan recycle dengan tujuan untuk mengurangi timbulan sampah sehingga 

dilakukan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah hingga di tempat 

pembuangan akhir. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Purwanti, 2015 dikutip oleh 

Andesta, 2017). 
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National Urban Development Strategy (NUDS) pada tahun 2003 

mempublikasikan sebuah hasil survey yang menyatakan rata-rata buangan sampah 

kota di Indonesia adalah 0,5 per-kapita per-hari, dengan mengalikan data tersebut 

dengan jumlah penduduk di beberapa kota di Indonesia maka dapat diketahui 

perkiraan potensi sampah kota di Indonesia yaitu sekitar 100.000 ton/hari. Teknik 

pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia saat ini masih dilakukan secara 

konvensional, yaitu metode open dumping (tumpukan) dan sanitary landfill 

(timbunan), pada metode tumpukan sampah dibiarkan ditumpuk di lokasi tempat 

pembuangan akhir (TPA) sedangkan untuk metode timbunan sampah yang 

dibuang ke TPA, setelah sampah ditumpuk kemudian sampah ditimbun dengan 

tanah (Sudrajat, 2007 dikutip oleh  Fatimah, 2009). 

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Riau dengan 

jumlah penduduk sebanyak 285.967 jiwa pada tahun 2016 serta luas wilayahnya 

terbesar kedua di Indonesia yaitu seluas 1.772,38 KM
2 

setelah kota Palangkaraya. 

Terdapat beberapa kecamatan di kota Dumai, yaitu Kecamatan Dumai Kota, 

Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kampai, Bukit Kapur dan 

Sungai Sembilan. Adapun Data jumlah penduduk dan potensi jumlah sampah 

Kota Dumai dari tahun 2011 – 2016 dapat dilihat dari Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk dan Potensi Sampah Kota Dumai Tahun 2011 - 

2016 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa)* Jumlah Sampah (M
3
 per hari) 

2011 253.803 634,5075 

2012 262.976 657,44 

2013 271.522 678,805 

2014 280.027 700,0675 

2015 280.109 700,2725 

2016 285.967 714,9175 

Sumber: Hasil Olahan Penulis berdasarkan pendekatan NUDS (2003) 

Keterangan: *BPS Kota Dumai, Dumai Dalam Angka (2016) 
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Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk Kota Dumai pada 

tahun 2016 adalah berjumlah 285.967. Potensi jumlah sampah padat yang 

dihasilkan oleh masyarakat Kota Dumai adalah ± 714,9175 M³ per hari. Menurut 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah 

sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sekitar 10 – 

15 %. Pada tahun 2016, setiap harinya baru sekitar 138 M³ sampah diangkut oleh 

18 truk ke TPA, sehingga menyisakan ± 576,9175 M³ yang tidak ikut terangkut 

oleh truk karena tercecer di berbagai tempat, seperti sungai, tempat-tempat 

pembakaran sampah dan lain sebagainya. 

Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah milik pemerintah daerah 

setempat ini berada diatas lahan seluas 11 hektare dengan sistem pengolahan 

ditimbun didalam lubang atau dikenal dengan sistem sanitary landfill. Sanitary 

Landfill merupakan sistem pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan 

dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada 

area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari. Penimbunan sampah 

dimulai dari zona 3 di TPA. Sebelum zona 3 penuh, harus disiapkan zona 2. 

Sebelum zona 2 penuh, harus disiapkan zona 1. Setelah zona 2 penuh, baru 

dilanjutkan ke zona 1 dengan cara yang sama dengan penimbunan di zona 3. 

Masing-masing zona tersebut memiliki luas yang berbeda-beda, untuk zona 3 

luasnya adalah 12.647,4 M
2
 dengan kapasitas sampah 250 M³ per hari, untuk zona 

2 luasnya adalah 15.345,41 M
2
 dengan kapasitas sampah 300 M³ per hari, dan 

untuk zona 1 luasnya adalah 12.050,04 M
2
 dengan kapasitas sampah 350 M³ per 

hari (SOP TPA Kota Dumai, 2012). 
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Berikut adalah kondisi Zona 3 Sanitary Landfill TPA Mekar Sari yang 

sudah hampir penuh. 

 
Gambar 1.1 Zona 3 Sanitary Landfill TPA Mekar Sari 

 

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Zona 3 Sanitary Landfill TPA Mekar 

Sari dalam kondisi hampir penuh oleh sampah yang ada, sehingga petugas TPA 

telah mempersiapkan Zona 2 Sanitary Landfill yang siap digunakan untuk 

menimbun sampah setelah zona 3 penuh.  

Berikut adalah kondisi Zona 2 Sanitary Landfill TPA Mekar Sari yang 

sudah siap digunakan. 

 
Gambar 1.2 Zona 2 Sanitary Landfill TPA Mekar Sari 
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Dari Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Zona 2 Sanitary Landfill TPA Mekar 

Sari dalam kondisi siap untuk digunakan menimbun sampah setelah zona 3 penuh. 

Terlihat kedalaman tanah sedalam lebih kurang delapan meter dengan pipa-pipa 

yang telah disiapkan untuk mengalirkan gas metan yang dihasilkan dari proses 

penimbunan sampah tesebut. 

Upaya penanggulangan sampah sudah dilakukan di beberapa tempat di 

Kota Dumai, antara lain dengan program Bank Sampah. Sesuai Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Pasal 1 ayat 

1 & 2 menjelaskan bahwa Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, 

guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R 

adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai 

untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah 

untuk dijadikan produk baru. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan 

pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai 

ekonomi. 

Bank sampah merupakan program pengelolaan lingkungan dan 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat oleh bank sampah 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan masyarakat. Menurut informasi dari salah 

seorang staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, bahwasanya bank sampah 

yang ada saat ini masih sangat minim, yaitu hanya dua bank sampah. Namun bank 

sampah yang menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup hanya satu, yaitu Bank 

Sampah Berlian yang terletak di Kelurahan Jaya Mukti. Bank Sampah Berlian ini 

sudah ada sejak tahun 2012 dan baru mendapat bangunan secara resmi oleh 

pemerintah kota pada tahun 2015 di Kelurahan Jaya Mukti yang sebelumnya 

kegiatan sosial ini hanya menjadi aktivitas sampingan sebahagian dosen dan 

mahasiswa STIA Lancang Kuning Dumai. Pemerintah masih terus mencari bank 

sampah lainnya di Kota Dumai sehingga dapat membantu penanggulangan 

sampah untuk di daur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomi dan membantu 

perekonomian masyarakat sebelum dilanjutkan kepada proses penimbunan 
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sampah ke TPA, serta dapat membantu prestasi Kota Dumai dalam upaya 

memperoleh piala adipura.  

Bank sampah yang kedua adalah bank sampah swadaya yang didirikan 

oleh salah seorang dosen di STT Dumai, beliau mengatakan bahwasanya bank 

sampah ini hanya bergerak pada pengumpulan sampah di sekolah-sekolah yang 

terikat MOU dengan bank sampah swadaya tersebut, selanjutnya sampah-sampah 

yang terkumpul baru akan di jual kepada agen pengepul sampah yang berada di 

Kelurahan Bukit Timah. Program ini dilakukan agar dapat membantu mengatasi 

masalah sampah yang ada di sekolah-sekolah serta turut membantu dalam 

program adiwiyata. 

Salah satu daerah yang dirasa perlu dibuat bank sampah adalah Kelurahan 

Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur yang terletak ± 2 KM dari pusat Kota 

Dumai. Kelurahan Tanjung Palas merupakan kelurahan terluas yang ada di 

Kecamatan Dumai Timur dengan luas 26,14 KM
2
 (55%) dari total 47,52 KM

2
, hal 

ini menjadikan Kelurahan Tanjung Palas harus semakin maksimal dalam upaya 

penanggulangan sampah. Lurah Kelurahan Tanjung Palas mengatakan program 

Bank Sampah ini sejalan dengan program Kelurahan Tanjung Palas yang mana 

pihak kelurahan mencoba memberikan kepahaman tentang pentingnya menjaga 

lingkungan dan mendaur ulang setiap sampah yang bersifat anorganik dan 

menjadikan sampah organik sebagai sumber energi listrik alternatif yang dikelola 

pihak kelurahan dalam skala besar, kemudian dialirkan ke rumah warga untuk 

dijadikan listrik. Berikut adalah data luas wilayah dan jumlah penduduk setiap 

kelurahan di Kecamatan Dumai Timur. 

Tabel 1.2 Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Dumai Timur 

2016 

No Nama Kelurahan 
Luas Wilayah Jumlah Penduduk 

KM2 % Jiwa % 

1 Tanjung Palas             26,14  55 9.253 15 

2 Teluk Binjai             11,88  25 16.655 27 

3 Buluh Kasap               4,75  10 7.402 12 

4 Jaya Mukti               3,80  8 19.122 31 

5 Bukit Batrem               0,95  2 9.253 15 

 
Total             47,52  100 61.685 100 

Sumber: BPS Kota Dumai, Statistik Daerah Dumai Timur (2016) 
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Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kelurahan Tanjung Palas memiliki  

presentase jumlah penduduk terpadat ketiga yaitu sebanyak 15% dari 61.685 jiwa, 

serta memiliki luas wilayah terbesar di Kecamatan Dumai Timur. Hal ini 

membuat pihak kelurahan harus semakin maksimal dalam upaya penanggulangan 

sampah oleh masyarakat. Kemudian dengan kepadatan penduduk 336 jiwa/km hal 

ini membuat masyarakat dengan bebas membuang sampah ke tempat-tempat yang 

sejatinya bukan TPS resmi, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya lahan 

kosong yang belum didirikan bangunan diatasnya. Kemudian juga masih banyak 

masyarakat yang membakar sampah tersebut di halaman atau di pekarangan 

rumah mereka, sehingga menimbulkan pencemaran udara. Hal ini diperparah 

dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak 

membakarnya walaupun sudah ada TPS resmi. 

Berikut adalah kondisi salah satu jalan yang menjadi tempat pembuangan 

sampah atau TPS liar oleh masyarakat sekitar Kelurahan Tanjung Palas, yang 

beralamat di Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning. 

 
Gambar 1.3 Sampah disekitaran Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning. 

 

Dari Gambar 1.3 dapat dilihat tumpukan sampah yang terdapat disekitaran 

Jalan Lintas Dumai – Sei Pakning, Kelurahan Tanjung Palas. TPS liar tersebut 

hanya salah satu dari sekian banyak TPS liar yang ada di kelurahan ini. Hal ini 

terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada 
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TPS yang sudah ada dan lebih cenderung membakar atau membuang sampah di 

TPS liar, karena jarak TPS liar yang ada cukup dekat dari rumah-rumah 

masyarakat dan jauh dari pusat kota. Selain itu hal ini juga terjadi akibat sangat 

banyaknya lahan kosong disekitaran Kelurahan Tanjung Palas, sehingga 

masyarakat dengan bebas membuang sampah di lahan kosong tersebut. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan perancangan bank sampah berbasis masyarakat di Kelurahan 

Tanjung Palas, dengan harapan dapat mengurangi sampah yang ada dan dapat 

memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi dengan cara 

menabung sampah di bank sampah yang akan dirancang, serta menjadi motivasi 

di masa yang akan datang dalam pengembangan usaha seperti Unit Usaha Simpan 

Pinjam, Unit Usaha Sembako, Koperasi Bank Sampah serta Pinjaman Modal 

Usaha.  

Sementara dari sudut pandang perusahaan-perusahaan yang menjual 

dan/atau mengimpor produk dan kemasan yang berpotensi menghasilkan sampah. 

Keberadaan bank sampah bagi sebuah perusahaan sebenarnya dapat dikatakan 

sebagai collection/dropping point yang didesain sebagai titik awal proses 

penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa gunanya serta 

dikenai ketentuan Extended Producer Responsibility (EPR) yaitu setiap 

perusahaan sebenarnya wajib bertanggung jawab, baik secara finansial maupun 

fisik, terhadap produk dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai dan/atau 

kemasan sisa produk yang mencemari ligkungan. 

 Dengan memanfaatkan bank sampah, tentunya hal ini memudahkan pihak 

perusahaan, karena tidak perlu lagi membangun tempat-tempat pengumpulan, 

guna mengumpulkan sisa kemasan produk dari sebuah perusahaan 

(collection/dropping point), karena bank sampah memiliki peran yang sama dalam 

hal tersebut. Sebagai konsekuensinya, pihak perusahaan wajib  membiayai modal 

dan pelaksanaan bank sampah yang besarannya disepakati bersama berdasarkan 

berat dan harga sampah yang ditransaksikan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Merancang Bank Sampah Berbasis Masyarakat 

di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, 

Indonesia ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk merancang sistem bank sampah berbasis masyarakat di Kelurahan 

Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, Indonesia. 

2. Untuk merancang bank sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Tanjung 

Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengaplikasian dan penerapan ilmu teknik industri dalam mata 

kuliah perancangan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-

penilitian selanjutnya yang mengkaji tentang masalah pemanfaatan dan 

pengelolaan sampah. 

2. Bagi Pemerintah Kota Dumai 

Sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada 

pihak Pemerintah Kota Dumai, Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan 

Tanjung Palas, dalam merancang bank sampah. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah pada proses uji kelayakan, 

hanya dilihat dari aspek hukum, aspek teknis dan aspek sosial masyarakat sekitar 

bank sampah, untuk melihat struktur masyarakat serta tanggapan masyarakat 

terhadap bank sampah yang akan didirikan 
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1.6 Posisi Penelitian  

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian, maka perlu 

ditampilkan posisi pelitian. Berikut adalah tampilan posisi penelitian: 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Lokasi Tahun 

1 
Wuri Sulistiyorini 

Purwanti, dkk. 

Perencanaan Bank 
Sampah dalam rangka 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 
Kecamatan Kepanjen. 

Mengurangi timbulan 

sampah dan pengelolaan 

sampah yang baik. 

Metode 
kualitatif. 

Univ. Brawijaya 2015 

2 Muntazah, dkk. 

 Pengelolaan 

Program Bank 

Sampah Sebagai 
Upaya 

Pemberdayaan 
Masyarakat Di Bank 

Sampah Bintang 

Mangrove 
Kelurahan Gunung 

Anyar Tambak 

Kecamatan Gunung 
Anyar Surabaya. 

Mengkaji salah satu 
kegiatan pendidikan 

luar kota yang 

terlaksana dalam 

masyarakat terkait 

dengan pengelolaan 
sampah, memberikan 

kontribusi terhadap 

pengembangan 
konsep, teori dan 

keilmuan 

Metode 

kualitatif. 

Fakultas Ilmu 

Pendidikan 

Universitas 
Negeri 

Surabaya 

2015 

3 Rio Andesta 

Analisis 
Perancangan Sistem 

Bank Sampah 

Dengan Metode 
Quality Function 

Deployment (QFD) 

di Kecamatan 
Sukajadi Pekanbaru 

Mengetahui apa saja 

atribut yang 

diperlukan dalam 
melakukan 

perancangan sistem 

bank sampah serta 
menganalisa 

perancangan sistem 

bank sampah yang 
diinginkan oleh 

masyarakat 

Kecamatan Sukajadi. 

Quality 

Function 

Deployment 

Jurusan Teknik 

Industri,  UIN 

SUSKA Riau. 

2016 

4 
Siti Ade 

Fatimah 

Analisis kelayakan 

usaha pengolahan 

sampah 
Menjadi pembangkit 

listrik tenaga 

sampah 
(PLTSa) di Kota 

Bogor 

Menganalisis 

kelayakan proyek 

PLTSa ditinjau dari 
aspek teknis, aspek 

pasar 

dan aspek manajemen, 
menganalisis 

kelayakan proyek 

PLTSa ditinjau dari 
aspek finansial, serta 

menganalisis kepekaan 

proyek PLTSa yang 
mempengaruhi kondisi 

kelayakan. 

Metode 

kualitatif. 

Program 
Sarjana 

Ekstensi 

Manajemen 
Agribisnis 

Fakultas 

Pertanian 
Institut 

Pertanian 

Bogor. 

2009 

5 
Wiwit 

Sulistyanto 

Perancangan Bank 

Sampah Berbasis 

Masyarakat di 
Kelurahan Tanjung 

Palas, Kecamatan 

Dumai Timur, Kota 

Dumai, Riau, 

Indonesia. 

Untuk merancang 
sistem bank sampah 

dan merancang bank 

sampah berbasis 
masyarakat di 

Kelurahan Tanjung 

Palas, Kecamatan 

Dumai Timur, Kota 

Dumai, Riau, 

Indonesia.. 

Metode 

kuantitatif 
dan kualitatif. 

Jurusan Teknik 

Industri,  UIN 
SUSKA Riau. 

2017 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah penelitian, maka penelitian dilakukan secara 

sistematis. Adapun sistematika yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada pendahuluan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, posisi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Landasan teori berisikan tentang semua teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian serta teori pendukung dalam penelitian. Teori-teori 

ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengumpulkan, menyajikan, 

serta menginterpretasikan data dan bagaimana menggunakan data 

tersebut. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian menggambarkan langkah-langkah atau prosedur 

kerja yang dilakukan dalam proses penelitian. 

BAB IV   PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pada bab ini berisikan pengumpulan data-data yang diperoleh 

dilapangan untuk digunakan kemudian diolah sesuai dengan masalah 

yang sedang diteliti. Sedangkan pengolahan data berisikan proses 

perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa dipahami 

sehingga membantu didalam menganalisa. 

BAB V  ANALISA 

 Bab ini dilakukan analisa terhadap hasil pengolahan data yang 

dilakukan berdasarkan teori yang digunakan. 

BAB VI PENUTUP  

 Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan menjawab apa yang 

menjadi tujuan dilakukannya penelitian, serta memberikan saran kepada 

pihak terkait serta peneliti berikutnya, sesuai dengan hasil penelitian. 

 


