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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Kebijakan Publik 

 Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli, 

meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan public. 

Kebijkan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil 

oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan politik. Istilah kebijakan biasanya 

dikaitkan dengan keputusan pemerintah, wewenang, atau kekuasaan untuk 

mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab dalam melayani kepentingan 

umum. 

 Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan 

dalam Harbani Pasalong (2014 : 38), kebijakan merupakan suatu hasil analisis 

yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan 

tentang alternatif terbaik. 

 Kemudian publik dalam Inu Kencana Syafie (1999:17-18) pengertian 

public itu sendiri berasal dari bahasa inggris (public) yang berarti umum, 

masyarakat atau negara. Maksudnya sejumlah manusia yang memiliki 

kebersamaan berpikir , perasaan, harapan dan tindakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

 Selanjutnya kebijakan publik itu sendiri menurut  Wiliam N. Dunn dalam 

Harbani Pasolong (2014:39) disebutkan bahwa  kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 
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pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, 

seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.  

 Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun 

aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling 

baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan  

untuk dicari solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar 

adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja 

dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Malayu Hasibuan Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 

dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan efisien 

membantu terujudnya tujuan. Menurut Bashir Barthos Manajemen sumber daya 

manusia timbul sebagai suatu masalah baru pada dasaarsa 1960-an. Manajemen 

SDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, 

penggunaan, dan perlindungan sumber-sumber daya manusia baik yang berada 

dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen sumber daya 

manusia atau manajemen personalia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan 

sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan 

masyarakat.  
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2.3 Pengertian Analisis 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan 

Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:  

a Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, 

sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). 

b Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, 

penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan.  

c Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya 

setelah ditelaah secara seksama.  

d Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis 

(dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa 

kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).  

e Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam 

bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai 

pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana 

Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya  

(sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).  
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional 

(2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

2.4 Pengertian Kinerja  

 Menurut Wirawan (2012:5) Konsep kinerja merupakan singkatan dari 

kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. 

Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator- 

indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan 

adalah aktivitas menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu yang hanya 

memerlukan tenaga dan keterampilan tertentu seperti yang dilakukan oleh pekerja 

kasar atau blue collar worker. Istilah kinerja juga dapat digunakan untuk 

menunjukan keluaran perusahaan/organisasi, alat, fungsi-fungsi manajemen, atau 

keluaran seorang pegawai. 

 Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Performance atau kinerja merupakan 

hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Kinerja menurut 

Sulistiyani (2003,223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, 

usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut 

Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003,223-224) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu 
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atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Simamora (1997) 

mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah tingkatan dimana para karyawan 

mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja mengacu pada prestasi 

karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan 

perusahan. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika,2006). Menurut 

Rivai dan Basri (2005) kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang 

untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Bambang Guritno 

dan Waridin (2005) kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hakim 

(2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang 

disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan 

pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai 

atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Kinerja 

merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar 

yang telah ditentukan (Masrukhin dan Waridin, 2004).  

 Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas 

atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang 

melakukan pekerjaan (Luthans,2005:165). Kinerja adalah hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara,2002:22). Rivai dan Basri 
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(2005:50) menyatakan Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target 

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati 

bersama. Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja 

pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. 

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-

masing individu dan kelompok kerja diperusahaan tersebut. Kinerja merupakan 

hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999:15). Pengertian kinerja ini 

mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja 

merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi 

yang dibebankan kepadanya. 

 Penilaian kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan/atau kebijakan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup 

penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Untuk 

birokrasi publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai 

seberapa jauh penilaian yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi harapan dan 

memuaskan masyarakat. Kemudian menurut Budiyanto (2013:57) menyatakan 

bahwa penilaian kinerja merupakan proses standarisasi pekerjaan dan penilaian 

pekerjaan yang telah dilakukan dengan menggunakan parameter standar kerja 
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yang telah ditetapkan tersebut. Penilaian kinerja pegawai merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan 

suatu organisasi dalam mencapai visi. Evaluasi kinerja atau penilaian kinerja 

pegawai adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan pegawai atau kinerja organisasi. Disamping itu, digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab 

yang sesuai kepada pegawai sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih 

baik dimasa yang mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan 

dalam hasil promosi jabatan atau penentuan imbalan (Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2005:10). Menurut Mashum (2006:25) mendefinisikan kinerja 

sebagai gambaran tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Perencanaan 

Strategis (Srategic Planning) suatu organisasi. Sehingga istilah kinerja sering 

digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun 

kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target 

tertentu yang hendak dicapai. Berdasarkan pengertian kinerja diatas dapat 

disimpulkan kinerja adalah suatu pencapaian dalam bekerja, yang dilakukan 

dalam waktu tertentu, dimana didalamnya terdapat hasil dari kinerja yang telah 

dilakukan, dan kemudian hasil tersebut dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu organisasi, baik atau buruknya hasil yang dicapai menjadi 

penentu dari kinerja yang dihasilkan para anggota organisasi tersebut Adapun 
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yang menjadi standar aspek-aspek pekerjaan menurut Mangkunegara (2005:18) 

terdiri dari dua (2) aspek yaitu: 

1. Aspek Kuantitatif terdiri dari: 

Proses kerja dan kondisi pekerjaan, 

a Waktu yang dipergunakan (lamanya melaksanakan pekerjaan), 

b Jumlah kesalahan dalan melaksanakan pekerjaan, 

c Jumlah dan jenis pemberian pekerjaan. 

2. Aspek Kualitatif terdiri dari: 

a Ketepatan kerja dan Kualitas kerja, 

b Tingkat kemampuan dalam bekerja, 

c Kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau 

kegagalan menggunakan mesin/peralatan, 

d Kemampuan mengevaluasi (keluhan/ keberatan). 

   Pendapat diatas diperkuat dengan Dharma Surya, (2005:5). 

Menyatakan untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, 

2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan, 

3. Ketepatan waktu. 

Kinerja Menurut Interplan (dalam Nasucha, 2004:107) mengatakan bahwa 

kinerja berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Rue dan 

Byars (dalam Nasucha, 2004:107) mengatakan bahwa kinerja sebagai partisipasi 

kerja atau tingkat keberhasilan atau prestasi penyelenggaraan organisasi. Miner 
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(dalam Umam, 2010:187) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai perluasan 

dari bertemunya individu dan harapan tentang apa yang seharusnya dilakukan 

individu terkait dengan suatu peran, dan kinerja tersebut merupakan evaluasi 

terhadap berbagai kebiasaan dalam organisasi, yang membutuhkan standarisasi 

yang jelas. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja 

(output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang 

diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses 

belajar serta keinginan untuk berprestasi (Umam, 2010:189). Kinerja dinyatakan 

baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik 

(Amins,2012:42). Menurut Sudarto (1999:3) Kinerja organisasi; yaitu hasil kerja 

kongkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja 

sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau 

kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang. Menurut Moeheriono 

(2012:162-163), ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja: 

a Responsivitas (responsiveness),yaitu menggambarkan kemampuan 

organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

b Responsibilitas (responsibility), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan secara eksplisit. 

c Akuntabilitas (accountability), yaitu menunjuk pada seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, 

bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.Menurut 
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Gibson (Moeheriono,2012:170) mengatakan bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja seseorang, yaitu: 

a. Faktor Individu: kemampuan,keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman tingkat sosial. 

b. Faktor Psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan 

kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan 

dan sistem penghargaan (reward system). 

2.4.1 Standar Kinerja dan Evaluasi Kinerja 

Menurut Wirawan (2012:65) Standar kinerja adalah tolok ukur minimal 

kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua 

indicator kinerjanya. Dalam definisi ini, standar kinerja adalah tolok ukur 

minimal, artinya jika prestasi kinerja karyawan dibawah standar kinerja minimal 

tersebut, maka kinerja tidak dapat diterima buruk, atau sangat buruk. Jika prestasi 

kinerja seorang pegawai berada tepat atau diatas ketentuan standar minimal 

kinerjanya, maka kinerjanya dapat diterima dengan redikat sedang, baik atau 

sangat baik. Standar kinerja dapat menentukan standar kinerja untuk individu 

karyawan atau standar kinerja untuk sekelompok karyawan atau tim kerja yang 

bekerja dalam suatu tim kerja.  

Fungsi utama standar kinerja adalah sebagai tolok ukur (benchmark) untuk 

menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Standar kinerja merupakan target, sasaran, atau 

tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. 
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2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : 

1. Efektivitas dan efisiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 

bawha kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak 

dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka 

kegiatan tersebut efisien (Prawirosentono, 1999:27). 

2. Otoritas (wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). Perintah tersebut mengatakan 

apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

3. Disiplin 

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku 

(Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan 

karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan 

organisasi dimana dia bekerja. 
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4. Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

2.4.3 Karakteristik Kinerja Karyawan  

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut 

(Mangkunegara, 2002:68): 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.  

3. Memiliki tujuan yang realistis.  

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya.  

5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya.  

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

2.5 Pengertian Sampah  

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah 

sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang 

dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya 

(Chandra, 2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 

menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses 
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alam yang berbentuk padat. Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah 

adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar 

(1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu 

yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang 

umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan 

industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak 

termasuk kedalamnya. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda 

yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan 

oleh kegiatan manusia.Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, 

sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak 

disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan 

tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil 

kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian 

sampah mengandung prinsip sebagai berikut : 

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat, 

2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia, 

3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003) 

A. Sumber dan Jenis Sampah 

Sumber-Sumber Sampah 

 Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes) Sampah ini 

terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang 

sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah 

dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan 
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sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah 

tangga, daun-daunan dari kebun atau taman. 

 Sampah yangberasal dari tempat-tempat umum sampah ini berasal dari 

tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, 

stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, 

botol, daun, dan sebagainya. 

 Sampah yang berasal dari perkantoran sampah ini dari perkantoran baik 

perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan 

sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan 

sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar 

(rubbish). 

 Sampah yang berasal dari jalan raya sampah ini berasal dari pembersihan 

jalan, yang umumnya terdiri dari : kertas-kertas, kardus-kardus, debu, 

batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, 

daun-daunan, plastik, dan sebagainya. 

 Sampah yang berasal dari industri (industrial wastes) sampah ini berasal 

dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan 

industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya : 

sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan 

tekstil, kaleng, dan sebagainya. 

 Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan sampah ini sebagai hasil 

dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang 

padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya. 
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 Sampah yang berasal dari pertambangan sampah ini berasal dari daerah 

pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu 

sendiri, maisalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran 

(arang), dan sebagainya. 

 Sampah yang berasal dari petenakan dan perikanan sampah yang berasal 

dari peternakan dan perikanan ini, berupa : kotoran-kotoran ternak, sisa-

sisa makanan bangkai binatang, dan sebagainya (Notoatmojo, 2003). 

B. Jenis Sampah 

 Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya 

- Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat 

membusuk, misalnya : logam/besi, pecahan gelas, plastik dan 

sebagainya. 

- Sampah organik 

Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat 

membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-

buahan dan sebagainya. 

 Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar 

- Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu, 

plastik, kain bekas dan sebagainya. 

- Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng 

- kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan 

sebagainya. 
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 Sampah berdasarkan karakteristiknya 

- Abu (Ashes) merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah 

terbakar, baik di rumah, di kantor maupun industri. 

- Sampah jalanan (Street Sweeping) berasal dari pembersihan jalan 

dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan. 

- Bangkai binatang (Dead Animal) yaitu bangkai binatang yang mati 

karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan. 

- Sampah pemukiman (Household refuse) Yaitu sampah campuran 

yang berasal dari daerah perumahan. 

- Bangkai kendaraan (Abandoned vehicles) yang termasuk jenis 

sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut 

dan alat transportas lainnya. 

- Sampah industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri 

pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan industri lainnya. 

- Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (Demolotionwaste) 

yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung/bangunan. 

- Sampah dari daerah pembangunan yaitu sampah yang berasal dari 

sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. 

Sampah dari daerah ini mengandung tanah batu-batuan, potongan 

kayu, alat perekat, kertas dan lain-lain. 

- Sampah padat pada air buangan (Sewage Solid) sampah yang terdiri 

dari benda yang umumnya zat organic hasil saringan pada pintu 

masuk suatu pusat pengolahan air buangan. 
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- Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus 

dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, zat 

radioaktif dan zat yang toksis.  

2.6 Indikator Kinerja  

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru 

sebagai berikut : 

1. Kedisiplinan 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas 

harus disiplin dalam waktu kehadiran dan disiplin dalam 

menjalankan tugas. 

2. Tanggung jawab 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan 

menyelesaikan pekerjaannya. 

3. Ketaatan 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kesungguhan seorang petugas untuk mentaati segala peraturan 

yang yang berlaku. 

4. Kejujuran 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Ketulusan hati seorang petugas dalam melaksanakan tugas dan 
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keamanan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang 

diberikan kepadanya. 

5. Ketelitian Kerja 

Adalah menilai ketelitian petugas dalam menjalankan pekerjaannya 

dimana kesalahan ataupun kelalaian tidak terjadi di lapangan. 

2.7 Pandangan Islam tentang Kinerja dan Kebersihan 

1. Pandangan islam tentang kinerja 

 Kinerja adalah masalah kebiasaan. Kebiasaan disini adalah berakifitas, 

kebiasaan yang positif yang harus dipupuk dan terus ditingkatkan dari 

waktu ke waktu. Bekerja adalah segala akifitas dinamis dan mempunyai 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani), dan 

didalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh 

kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti 

pengabdian dirinya kepada allah SWT. 

Bekerja dikatakan sebagai aktifitas dinamis, mempunyai makna bahwa 

seluruh kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus penuh dengan 

tantangan, tidak monoton dan selalu berupaya untuk cari terobosan 

kesuksesan. 

 Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran (Q.S AL-Zalzalah :7-8) 

menjelaskan tentang kinerja yang artinya yaitu : 

7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia 

akan melihat (balasan) nya. 8. Dan barang siapa yang mengerjakan 
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kejahatan sebesar dzarahn, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. 

(QS. ALZalzalah : 7-8). 

Dari ayat diatas telah tersirat maksud Allah SWT agar hambanya bekerja 

dengan niat yang tulus agar memperoleh hasil yang baik. Mengenai kinerja ini 

lebih diperjelas lagi dalam ayat Al-Quran dibawah ini yang artinya : 

„‟Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri‟‟. (QS. Ar-Rad 11).   

2. Pandangan islam tentang Kebersihan 

Kebersihan dan kesucian adalah merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam kehidupan dan dalam melaksanakan ibadah antara 

hubungan manusia dengan Allah. Kebersihan dan kesucian menjadi syarat 

syahnya sebagian ibadah seperti sholat dan ibadah-ibadah lainya. Bersih 

dan suci didalam Islam di maksudkan bersih lahir dan batin, demikian juga 

sehat yang dikehendaki Islam adalah sehat lahir dan batin. Karena dengan 

bersih dan suci yang berada dalam badan dan jiwa maka kita dapat berfikir 

dengan jernih sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk sehingga dapat menghantarkan selamat dunia dan akhirat.  

َماِن  عن ابن مسعود قال النبي صلى هللا عليه وسلم  ِيإ َظاَفُة ِمَن اْلإ (رواه الطبراني في األوسط  :النَّ ( 

Artinya: “ Dari Ibnu Mas‟ud, Rasulullah SAW bersabda: Kebersihan 

adalah sebagian dari iman” (HR.Ath- Tabrani) 

 2.8 Definisi Konsep 

 Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yan 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 
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Pengertian  kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian kinerja merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai misinya. 

 Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang 

berbentuk padat. 

2.9 Indikator Penelitian 

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengelolaan 

Sampah Kota Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru 

sebagai berikut : 

1. Kedisiplinan 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas 

harus disiplin dalam waktu kehadiran dan disiplin dalam 

menjalankan tugas. 

2. Tanggung jawab 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan 

menyelesaikan pekerjaannya. 
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3. Ketaatan 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kesungguhan seorang petugas untuk mentaati segala peraturan 

yang yang berlaku. 

4. Kejujuran 

Yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Ketulusan hati seorang petugas dalam melaksanakan tugas dan 

keamanan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang 

diberikan kepadanya. 

5. Ketelitian Kerja 

Adalah menilai ketelitian petugas dalam menjalankan pekerjaannya 

dimana kesalahan ataupun kelalaian tidak terjadi di lapangan. 
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2.10 Kerangka Berpikir  

 

   Sumber : Standar Operasional Prosedur (SOP)  2016 

 

 

Kinerja Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Bidang 

Pengelolaan Sampah Kota 

Pekanbaru  

Teknik Pengukuran Kinerja : 

1. Kedisiplinan 

2. Tanggung jawab 

3. Ketaatan 

4. Kejujuran 

5. Ketelitian Kerja 

Terwujudnya Kota yang bersih 

dari sampah,serta teduh dan 

nyaman bagi masyarakat umum 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Hasil 

Heru Santa Strategi Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan dalam 

menanggulangi 

Kebersihan di Kota 

Pekanbaru 

Strategi yang dibuat 

oleh Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota  

Pekanbaru telah dibuat 

dan disusun dengan 

sebaik mungkin 

berdasarkan teori 

kebijakan.  

 

Elga Ananda Analisis strategi 

komunikasi dinas                      

kebersihan dan 

pertamanan dalam  

sosialisasi perda nomor 

2 tahun 2011 mengenai 

pengelolaan sampah di 

kota samarinda 

Strategi Komunikasi 

Sosialisasi Perda 

Nomor 2 Tahun 2011 

Mengenai Pengelolaan 

Sampah Oleh Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan Kota 

Samarinda belum baik. 

Edi Hartono Peningkatan pelayanan 

pengelolaan sampah di 

Kota Brebes melalui 

peningkatan 

kemampuan 

pembiayaan 

 

Peningkatan pelayanan 

pengelolaan sampah di 

Kota Brebes melalui 

peningkatan 

kemampuan 

pembiayaan belum 

maksimal di Kota 

Brebes 
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Muhammad Iqbal Implementasi (Perda) 

Kota Pekanbaru 

Nomor 05 Tahun 2002 

tentang Ketertiban 

Umum dalam 

Mengatasi Masalah 

Sampah di Kecamatan 

Tampan Kota 

Pekanbaru 

 

Implementasi (Perda) 

Kota Pekanbaru 

Nomor 05 Tahun 2002 

tentang Ketertiban 

Umum dalam 

Mengatasi Masalah 

Sampah di Kecamatan 

Tampan Kota 

Pekanbaru cukup 

efektif. 

 

Dedi A. Barnadi Analisis pelaksanaan 

kebijakan  

pengelolaan sampah  

sebagai upaya 

meningkatkan  

kualitas lingkungan 

hidup  

di kota bandung 

 

Kebijakan pengelolaan 

sampah yang 

dilaksanakan di Kota 

Bandung saat ini  

belum sepenuhnya 

terlaksana dengan baik. 
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1. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi 

Kebersihan di Kota Pekanbaru. 

Perbedaan yang mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian 

yang penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih mendalami tentang 

Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi 

Kebersihan di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian yang dilakukan 

penulis lebih kepada kinerja dalam pengelolaan sampah. 

2. Analisis strategi komunikasi dinas kebersihan dan pertamanan dalam  

sosialisasi perda nomor 2 tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah di 

kota samarinda. 

Perbedaan yang mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian 

yang penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih mendalami tentang 

strategi komunikasi dinas kebersihan dan pertamanan dalam  sosialisasi 

perda nomor 2 tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah sementara 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan 

sampah. 

3. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Brebes melalui 

peningkatan kemampuan pembiayaan 

Perbedaan yang mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian 

yang penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih mendalami tentang 

Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah sedangkan penelitian yang 
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dilakukan penulis sekarang lebih kepada kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. 

4. Implementasi (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang 

Ketertiban Umum dalam Mengatasi Masalah Sampah di Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru 

     Perbedaan yang mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih mendalami tentang 

sejauhmana Implementasi (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 

tentang Ketertiban Umum dalam Mengatasi Masalah Sampah sementara 

penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada kinerja dalam pengelolaan 

sampah. 

5. Analisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sebagai upaya 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota bandung 

Perbedaan yang mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih mendalami tentang 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah  sementara penelitian yang 

dilakukan penulis sekarang lebih kepada kinerja dalam pengelolaan 

sampah. 

 

 

 

 


