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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PPK Sampoerna

PPK Sampoerna diresmikan pada bulan Maret tahun 2007, didirikan di atas

lahan seluas 27 Ha berlokasi di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo,

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gambar lokasi PPK Sampoerna dapat dilihat pada

Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Lokasi PPK Sampoerna (Anonim, 2011a)

PPK Sampoerna merupakan tanggung jawab sosial PT HM Sampoerna Tbk.

PPK Sampoerna merupakan pusat pelatihan kewirausahaan terpadu untuk mendorong

pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

masyarakat di bidang agribisnis dan teknologi kejuruan tepat guna (Anonim, 2011a).
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Untuk mendukung aktivitas-aktivitas pelatihan dan penelitian di bidang agribisnis

dan teknologi kejuruan, PPK Sampoerna menyediakan berbagai fasilitas, antara lain:

1. Areal pertanian terpadu, meliputi:

a. Unit kandang sapi, kapasitas 12 ekor sapi.

b. Unit kandang kambing, kapasitas 20 ekor kambing.

c. Unit proses produksi pupuk organik, dilengkapi dengan mesin pembuat

kompos, pupuk hijau, bokasi, dan silase.

d. Unit proses produksi pupuk cair, menggunakan teknologi fermentasiurin

ternak (Urine Fermentation Technology – UFT).

e. Unit perikanan, terdiri atas 6 unit kolam ikan.

f. Unit rumah hijau (green house).

g. Unit pembibitan (nursery).

h. Lahan penelitian/demo plot pertanian dan hortikultura.

2. Areal pelatihan kejuruan tepat guna, meliputi:

a. Unit pelatihan perbengkelan.

b. Unit pelatihan bordir.

c. Unit pelatihan tata rias.

3. Ruang pelatihan, meliputi:

a. Ruang pelatihan dengan kapasitas 25 orang, sebanyak 2 unit.

b. Ruang pelatihan dengan kapasitas 15 orang, sebanyak 1 unit.

4. Perpustakaan, meliputi:

a. Ruang koleksi literatur kewirausahaan, dengan koleksi sekitar 400 judul buku.
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b. Ruang konsultasi pengembangan bisnis.

5. Ruang penelitian, meliputi:

a. Ruang penelitian dan praktek pengolahan pangan, dilengkapi mesin kemas

vacuum, mesin giling, mesin pembuat bakso, dan lain sebagainya.

b. Ruang penelitian dan praktek kultur jaringan.

6. Penginapan, kapasitas total 45 orang.

7. Ruang pertemuan, berupa pendopo untuk pertemuan besar dengan kapasitas 100

orang.

8. Mushola

Sistem pengelolaan sampah di PPK Sampoerna yang telah ada di PPK

Sampoerna hanya sebatas pengumpulan sampah pada lahan kosong dan pembakaran.

Pada setiap fasilitas yang berada di PKK Sampoerna terdapat tempat sampah yang

terbagi menjadi dua bagian, yaitu sampah mudah dan sukar membusuk.

2.2 Sampah

Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas

keseharian manusia. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa

kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Anonim,

2008). Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai,

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

terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007). Banyak sampah organik masih mungkin
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digunakan kembali/pendaurulangan (re-using), walaupun akhirnya akan tetap

merupakan bahan/material yang tidak dapat digunakan kembali (Dainur, 1995).

Hadiwiyoto (1983) memberikan ciri-ciri sampah sebagai bahan sisa, baik

bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi maupun bahan yang sudah diambil

bagian utamanya, dari segi sosial ekonomis sudah tidak memiliki harga, dan dari segi

lingkungan merupakan bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan

masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

Slamet (1996) menyatakan bahwa secara kuantitas maupun kualitasnya,

sampah dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat, antara lain:

1. Jumlah penduduk

Semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

2. Keadaan sosial ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula

jumlah per kapita sampah yang dibuang.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena

pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan, dan produk

manufaktur yang semakin beragam.

Menurut Slamet (1996), sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis

dan kimianya agar mempermudah pengolahan antara lain:

a. Sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun,

sampah pertanian, dan lainnya.
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b. Sampah yang sukar membusuk, seperti kertas, platik, karet, gelas, logam, dan

lainnya.

c. Sampah yang berupa debu atau abu hasil pembakaran.

d. Sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah-sampah yang

berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisis berbahaya.

2.2.1 Penggolongan sampah

Penggolongan sampah menurut Hadiwiyoto (1983), digolongkan berdasarkan

tujuh karakteristik, yaitu penggolongan sampah berdasarkan asal, komposisi, bentuk,

lokasi, proses terjadi, sifat, dan jenisnya (Tabel 2.1). Penggolongan sampah penting

sekali diketahui dan diadakan untuk mengetahui macam-macam sampah dan sifatnya

sebagai dasar penangganan dan pemanfaatan sampah.

2.2.2 Timbulan sampah

Banyak sampah yang dihasilkan dari sebuah kegiatan akan menentukan

banyaknya sampah yang harus dikelola. Jumlah sampah yang dikelola ini sangat

penting diketahui dan didata, guna menentukan besaran fasilitas, dana, dan alokasi

sumber daya manusia yang mengelolanya.

Timbulan sampah pada setiap sumber dan kegiatan tersebut bervariasi satu

dengan yang lain, seperti terlihat dalam standar timbulan sampah  pada Tabel 2.2.

Standar timbulan sampah tersebut bertujuan untuk mempermudah pengelola kota

kecil dan sedang dalam menentukan secara cepat jumlah sampah yang dihasilkan

karena sampling yang digunakan terbatas pada kota berskala kecil dan sedang

(Damanhuri et al., 1989).
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Tabel 2.1 Penggolongan Sampah
Karakteristik Sampah Keterangan

Asal Sampah dari hasil kegiatan rumah tangga
Sampah dari hasil kegiatan industri atau pabrik
Sampah dari hasil kegiatan pertanian
Sampah dari hasil kegiatan perdagangan
Sampah dari hasil kegiatan pembangunan
Sampah dari hasil kegiatan jalan raya

Komposisi Sampah yang seragam
Sampah yang tidak seragam (campuran)

Bentuk Padatan (solid),
Cairan (termasuk bubur, gas.)

Lokasi Sampah kota (urban)
Sampah daerah

Proses Terjadi Sampah alami
Sampah non-alami

Sifat Sampah organik
Jenis sampah non-organik

Jenis Sampah makanan
Sampah kebun atau pekarangan
Sampah kertas
Sampah plastik, karet, dan kulit
Sampah kain
Sampah kayu
Sampah logam
Sampah gelas dan keramik
Sampah berupa abu dan debu

Sumber: Hadiwiyoto (1983)

Data mengenai timbulan sampah ini sangat diperlukan untuk desain sistem

pengelolaan persampahan, seleksi jenis/tipe peralatan untuk transportasi sampah dan

desain TPA. Untuk penentuan timbulan sampah ini dapat digunakan satuan volume

dan satuan berat. Timbulan sampah dimaksudkan sebagai banyaknya sampah yang

timbul dalam satuan volume atau berat per kapita, per luas bangunan, atau per

panjang jalan, per hari (Anonim, 2002).
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Tabel 2.2 Besarnya Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya
No. Komponen Sumber

Sampah
Satuan Volume

(Liter)
Berat
(kg)

1. Rumah permanen /orang/hari 2,25 - 2,50 0,350 - 0,400
2. Rumah semi permanen /orang/hari 2,00 - 2,25 0,300 - 0,350
3. Rumah non-permanen /orang/hari 1,75 - 2,00 0,250 - 0,300
4. Kantor /pegawai/hari 0,50 - 0,75 0,025 - 0,100
5. Toko/ruko /petugas/hari 2,50 - 3,00 0,150 - 0,350
6. Sekolah /murid/hari 0,10 - 0,15 0,010 - 0,020
7. Jalan arteri sekunder /m/hari 0,10 - 0,15 0,020 - 0,100
8. Jalan kolektor sekunder /m/hari 0,10 - 0,15 0,010 - 0,050
9. Jalan lokal /m/hari 0,05 - 0,10 0,005 - 0,025

10. Pasar /m2/hari 0,20 - 0,60 0,100 - 0,300
Sumber: Anonim (1994)

Berat sampah yang harus diangkut menentukan jenis kendaraan pengangkut

sampah yang digunakan, sedangkan jika dilakukan pengukuran volume, maka harus

diperhatikan derajat kepadatannya.

Timbulan sampah dapat diperoleh dengan sampling (estimasi) berdasarkan

standar yang sudah tersedia. Timbulan sampah ini dinyatakan sebagai (Damanhuri et

al., 1989):

1. Satuan berat: kg/o/hari, kg/m2/hari, kg/bed/hari dan sebagainya.

2. Satuan volume: L/o/hari, L/m2/hari, L/bed/hari dan sebagainya.

Perkiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun di masa

mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian sistem

pengelolaan persampahan. Perkiraan rerata timbulan sampah merupakan langkah

awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah

ini biasa dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan

dan sebagainya. Bagi kota-kota di negara berkembang, dalam hal mengkaji besaran
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timbulan sampah, perlu diperhitungkan adanya faktor pendaurulangan sampah mulai

dari sumbernya sampai di TPA.

Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi. Variasi ini terutama

disebabkan oleh perbedaan, antara lain (Damanhuri dan Padmi, 1982):

1. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya.

2. Tingkat hidup, semakin tinggi tingkat hidup masyarakat, semakin besar timbulan

sampahnya.

3. Musim, di negara barat timbulan sampah mencapai angka minimum pada musim

panas.

4. Cara hidup dan mobilitas penduduk.

5. Iklim.

2.2.3 Komposisi sampah

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari setiap komponen yang

terdapat pada sampah dan distribusinya. Data ini penting untuk mengevaluasi

peralatan yang diperlukan, sistem, pengolahan sampah, dan rencana manajemen

persampahan suatu kota. Pengelompokkan sampah yang paling sering dilakukan

adalah berdasarkan komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau %

volume dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, dan

sampah lain-lain (Damanhuri, 2004).

Menurut Tchobanoglous et al. (1993), komposisi sampah dipengaruhi oleh

faktor-faktor sebagai berikut:
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1. Frekuensi pengumpulan

Semakin sering sampah dikumpulkan, semakin tinggi tumpukan sampah

terbentuk. Sampah kertas dan sampah kering lainnya akan tetap bertambah, tetapi

sampah organik akan berkurang karena terdekomposisi.

2. Musim

Jenis sampah akan ditentukan oleh musim. Contohnya ketika musim buah-

buahan sedang berlangsung, maka sampah yang dihasilkan ada buah pada musim

tersebut.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang berbeda menghasilkan sampah dengan komponen

yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat ekonomi suatu masyarakat, produksi

sampah kering seperti kertas, plastik, dan kaleng cenderung tinggi, sedangkan

sampah makanannya lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh pola hidup

masyarakat ekonomi tinggi yang lebih praktis dan bersih.

4. Cuaca

Di daerah yang kandungan airnya cukup tinggi, kelembaban sampahnya

juga akan cukup tinggi.

5. Kemasan produk

Kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan mempengaruhi

komposisi sampah. Negara maju seperti Amerika banyak menggunakan kertas

sebagai pengemas, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia banyak

menggunakan plastik sebagai pengemas.
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Pengelompokan berikutnya yang sering dilakukan adalah berdasarkan

komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat (biasanya berat basah) atau %

volume (basah) dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan,

dan lain-lain (Damanhuri dan Padmi, 2010).

Pengertian sampah organik seperti tercantum dalam Tabel 2.3 lebih bersifat

untuk mempermudah pengertian umum, untuk menggambarkan komponen sampah

yang cepat terdegradasi (cepat membusuk), terutama yang berasal dari sisa makanan.

Sampah yang membusuk (garbage) adalah sampah yang dengan mudah

terdekomposisi karena aktivitas mikroorganisme. Dengan demikian pengelolaannya

menghendaki kecepatan, baik dalam pengumpulan, pembuangan, maupun

pengangkutannya.

Tabel 2.3 Komposisi Sampah Domestik
Kategori Sampah % Berat % Volume

Kertas dan bahan-bahan kertas 32,98 62,61
Kayu/produk dari kayu 0,38 0,15
Plastik, kulit, dan produk karet 6,84 9,06
Kain dan produk tekstil 6,36 5,1
Gelas 16,06 5,31
Logam 10,74 9,12
Bahan batu, pasir 0,26 0,07
Sampah organik 26,38 8,58

Sumber: Damanhuri dan Padmi (2010)

Sampah sampah basah, atau juga dikenal sebagai sampah organik. Kelompok

inilah yang berpotensi untuk diproses dengan bantuan mikroorganisme, misalnya

dalam pengomposan atau gasifikasi (Damanhuri dan Padmi, 2010). Sedangkan,
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sampah yang tidak membusuk atau refuse pada umumnya terdiri atas bahan-bahan

kertas, logam, plastik, gelas, kaca, dan lain-lain. Sampah kering (refuse) sebaiknya

didaur ulang, apabila tidak maka diperlukan proses lain untuk memusnahkannya,

seperti pembakaran.

2.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan mulai dari sumber timbulan, yaitu

melalui tahap penyortiran untuk kemungkinan daur ulang sampah, pengumpulan,

pewadahan, dan pengangkutan sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA).

Konsep pengelolaan sampah secara terpadu meliputi proses pengurangan volume

timbulan sampah dan penanganan sampah sedikit mungkin dari sumbernya dengan

pendekatan melalui aspek teknologi, lingkungan, dan peran aktif masyarakat, serta

ekonomi (Irman, 2005).

Kebijakan pengelolaan sampah dengan konsep zero waste diharapkan untuk

menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse,dan recycle yang pada prinsipnya adalah

mengusahakan pengurangan produksi sampah dalam setiap kegiatan. Apabila tak

dapat dihindarkan, sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari diupayakan

untuk dimanfaatkan dengan cara pemakaian kembali (reuse) atau daur ulang (recycle)

(Gabrina, 2010).

Menurut SNI 19-2454-2002, pengolahan sampah adalah suatu proses untuk

mengurangi volume dan/atau mengubah bentuk sampah menjadi lebih bermanfaat,

antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran,

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN .... Rr. MUTIARA ADHI SARASATI



17

pengeringan, dan daur ulang (Anonim, 2002). Alur pengelolaan dapat dilihat pada

Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Alur Pengelolaan Sampah (Sumber: Anonim, 2002)

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani

sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar,

kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah,

pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir

(Kartikawan, 2007).

Timbulan sampah

Pembuangan akhir

Penanganan sampah, pemilahan, penyimpanan, dan
pengolahan pada sumbernya

Pengumpulan

Pemindahan/Pengangkutan Pengolahan

Pengangkutan
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2.3.1 Penimbunan sampah (solid waste generated)

Sampah pada dasarnya tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (solid waste is

generated, not produced). Oleh karena itu, dalam menentukan metode penanganan

yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah

pelaku dan jenis dan kegiatannya.

Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, harus

dilakukan dengan suatu studi. Akan tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan

suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah

SK SNI S-04-1993-03 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota

sedang. Besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25

liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari.

2.3.2 Penanganan di tempat (on site handling)

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap

sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan.

Kegiatan ini bertolak dari kondisi dimana suatu material yang sudah dibuang atau

tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah

ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah

pada tahap selanjutnya.

Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi

pemilahan (shorting), pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). Tujuan

utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah

(reduce).
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2.3.3 Pengumpulan (collecting)

Pengumpulan adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju

ke lokasi TPA. Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong atau

mobil pick-up khusus sampah dari rumah-rumah menuju ke lokasi TPA. Pola

pengumpulan dapat di lihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Pola Kegiatan Pengumpulan Sampah (Sumber: Tarmidi, 2004)
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2.3.4 Pengangkutan (transfer and transport)
Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi

pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir. Pengangkutan

sampah dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Pengangkutan Sampah (Sumber: Tarmidi, 2004)

2.3.5 Pengolahan (treatment)

Bergantung dari jenis dan komposisinya, sampah dapat diolah. Berbagai

alternatif yang tersedia dalam pengolahan sampah, di antaranya adalah:

a. Transformasi fisik, meliputi pemisahan komponen sampah (shorting) dan

pemadatan (compacting), yang tujuannya adalah mempermudah penyimpanan dan

pengangkutan.

b. Pembakaran (incinerate), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat

mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang

hingga 90-95% dari volume awalnya. Meski merupakan teknik yang efektif, tetapi

bukan merupakan teknik yang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena teknik

tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara.

c. Pembuatan kompos (composting), kompos adalah pupuk alami (organik) yang

terbuat dari bahan-bahan hijauan dan bahan organik lain yang sengaja
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ditambahkan untuk mempercepat proses pembusukan, misalnya kotoran ternak

atau bila dipandang perlu, dapat ditambahkan pupuk buatan pabrik, seperti urea.

Berbeda dengan proses pengolahan sampah yang lainnya, maka pada proses

pembuatan kompos baik bahan baku, tempat pembuatan maupun cara pembuatan

dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

d. Energy recovery, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas

maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara maju,

yaitu pada instalasi yang cukup besar dengan kapasitas ± 300 ton/hari dapat

dilengkapi dengan pembangkit listrik sehingga energi listrik (± 96.000

MWH/tahun) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya proses

pengelolaan.

2.3.6 Pembuangan akhir

Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat

kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan

open dumping, yaitu sampah yang ada hanya di tempatkan pada suatu lahan sampai

kapasitasnya tidak mampu menampung sampah lagi. Teknik ini sangat berpotensi

untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang direkomendasikan

adalah dengan sanitary landfill. Pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan

tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

Pengelolaan sampah terintegrasi atau terpadu dapat didefinisikan sebagai

pemilihan dan penerapan teknik, teknologi, dan program manajemen yang sesuai
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untuk mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik dari pengolahan sampah (Yasa dan

Sudiarsa, 2012).

2.4 Instalasi Pengolahan Sampah (IPS)

Menurut Anonim (2010), Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) didefinisikan

sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara

terpusat. Kegiatan pokok di IPS ini adalah:

1. Pengolahan lebih lanjut sampah yang telah dipilah disumbernya.

2. Pemisahan dan pengolahan langsung komponen sampah kota.

3. Peningkatan mutu produk recovery/recycling.

IPS berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pemisahan, pencucian/

pembersihan, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang sampah. Pada dasarnya

dalam perencanaan IPS mengacu pada prinsip perencanaan Material Recovery

Facilities (MRFs), yaitu instalasi yang akan mengelola sampah menjadi barang yang

lebih bernilai yang lebih bernilai ekonomis (Rosyidah, 2012).

Fasilitas yang terdapat dalam IPS terbagi menjadi ruangan untuk beberapa

proses seperti:

1. tempat pengomposan sampah organik,

2. tempat pengolahan sampah plastik lanjut,

3. tempat sampah anorganik yang siap diambil oleh pelaku daur ulang,

4. tempat pemilahan sampah, dock penerimaan sampah,

5. timbangan.
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Sistem pengolahan sampah di PPK Sampoerna direncanakan secara terpadu

dengan fasilitas daur ulang sampah dan pengolahan lainnya. Berdasarkan data

sekunder, pengamatan, dan perhitungan, maka dapat direncanakan sebuah IPS dengan

kriteria perencanaan sebagai berikut:

1. IPS mengolah seluruh sampah yang ada baik sampah membusuk maupun sukar

membusuk.

2. IPS melayani sampah yang masuk, waktu pelayanan disesuaikan dengan jumlah

sampah yang masuk.

3. Kapasitas alat pengakutan.

4. Kapasitas IPS harus dapat menampung seluruh sampah yang dihasilkan.

Contoh Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) yang berfungsi sebagai MRFs atau

fasilitas daur ulang antara lain di Cook Country, Chicago. MRFs di Cook Country

telah beroperasi sejak beroperasi sejak tahun 1985. Sebelum adanya MRFs di Cook

Country, TPA Cook Country memiliki lifespan yang tersisa, yaitu 30 tahun dengan

total sampah yang dikubur di TPA sebesar 1800 sampai 1900 ton per tahun. Namun,

dengan adanya MRFs di Cook Country, volume sampah yang masuk ke TPA dapat

direduksi sampai 15% per tahun (Bueckers et al., 1990).

2.5 Material Recovery Facilities (MRFs)

Material Recovery Facilities (MRFs) adalah fasilitas dimana sampah akan

dipisahkan, diproses, dan disimpan untuk kemudian dapat didaur ulang menjadi

bahan-bahan yang bermanfaat. MRF menerima sampah, baik dari sumber terpisah
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ataupun yang tercampur yang nantinya sampah  diproses menjadi sumber bahan bakar

atau energi (Dubanowitz, 2000).

2.5.1 Perencanaan MRFs

Menurut Tchobanoglous et al. (1993), dalam perencanaan pembangunan

MRFs meliputi tiga tahapan, yaitu analisis kelayakan, perencanaan awal, dan

perencanaan akhir. Tahapan pertama, yaitu analisis kelayakan bertujuan untuk

menentukan apakah MRFs layak untuk dibangun atau tidak. Tahapan kedua, yaitu

perencanaan awal bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam

pembangunan MRFs. Tahapan ketiga adalah tahapan akhir, yaitu tahap perhitungan

perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan MRFs dan konstruksi

bangunan.

1. Analisis kelayakan

Analisis kelayakan merupakan suatu tahap untuk menentukan layak atau

tidaknya suatu lahan untuk MRF yang berkaitan dengan studi analisis yang

menyangkut:

a. Rencana pengelolaan sampah dengan MRFs.

b. Desain konsep MRFs berkaitan dengan tipe MRFs yang akan dibangun, jenis

material yang akan diproses di lokasi MRFs baik sekarang maupun yang akan

datang dan berapa besar kapasitas desain dari MRFs ini.

c. Pertimbangan ekonomi, yaitu pada biaya operasional dan perawatan, perkiraan

kembali modal dari investasi MRFs.
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d. Sistem kontrak penuh, dimana dimulai dari desain bangunan, konstruksi, dan

sistem pengoperasionalnya.

2. Perancangan Awal

Perancangan awal dalam pembuatan MRFs adalah:

a. Pembuatan diagram alir material dan mass balance material.

b. Loading rate untuk unit operasi.

c. Lay out dari komponen fisik MRFs.

3. Perancangan Akhir

Perancangan akhir merupakan persiapan akhir  dari MRFs dan spesifikasi yang

akan digunakan dalam pengoperasian serta perkiraan biaya akhir.

2.5.2 Perencanaan komponen MRFs

Menurut Al’amri (2007), pada bangunan MRFs terdapat komponen yang

mendukung proses daur ulang, antara lain:

1. Komponen Utama

Komponen utama merupakan komponen yang berfungsi untuk pengolahan

sampah mulai dari sampah yang masuk hingga sampah hasil pengolahan.

Komponen utama pengolahan sampah terdiri atas:

a. Lokasi penyortiran sampah.

b. Lokasi pengemasan barang lapak.

c. Lokasi penyimpanan barang lapak.

d. Lokasi pengomposan.
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2. Komponen penunjang

Komponen penunjang merupakan komponen yang berfungsi untuk

menunjang kegiatan pengelolaan sampah baik bagi pekerja maupun tenaga ahli yang

mengawasi semua kegiatan pengolaan sampah. Komponen penunjang terdiri atas:

a. ruangan perkantoran,

b. ruang registrasi truk masuk,

c. ruang registrasi truk keluar,

d. laboratorium uji kualitas produk kompos,

e. gudang peralatan,

f. toilet,

g. mushola,

h. ruang penjaga.

2.6 Teknik Pengolahan Sampah

Teknik pengolahan sampah adalah suatu upaya mengurangi volume sampah

atau merubah bentuk menjadi bermanfaat (Tarmidi, 2004). Pengolahan sampah dapat

dilakukan semenjak dari sumbernya, di tempat pembuangan sementara atau di

transfer depo dan di tempat pembuangan akhir.

Tujuan dilaksanakanya pengolahan sampah adalah untuk memanfaatkan

kembali benda-benda yang memiliki nilai-nilai ekonomi yang dibuang atau terbuang

bersama sampah, memanfaatkan energi yang terdapat dalam sampah, dan

mendapatkan sistem transportasi dan operasi final disposal atau pembuangan akhir
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yang efisien, dengan pengurangan volume dan berat sampah (Tarmidi, 2004). Usaha

yang dilakukan dalam teknik pengolahan sampah, yaitu:

2.6.1 Pengomposan sampah

Murbandono (2000) menyatakan bahwa kompos adalah hasil proses

pengomposan, yaitu suatu cara untuk mengkonversikan bahan-bahan organik menjadi

bahan yang mengalami perombakan dengan lebih sederhana menggunakan aktivitas

mikroba didalam tanah. Pengomposan adalah suatu perombakan zat organik menjadi

suatu zat kimia yang terjadi secara biologis melalui aktivitas mikroorganisme untuk

menjadi humus dimana zat-zat tersebut berasosiasi didalam tanah menjadi mineral-

mineral.

Secara alami sampah organik akan terurai menjadi kompos, namun dengan

membiarkan begitu saja, proses pengomposannya membutuhkan waktu yang cukup

lama. Menurut Sofian (2006), untuk mempercepat proses pengomposan, maka

memerlukan bioaktivator yang terdiri atas enzim, asam humat, dan mikroorganisme.

1. Proses komposting menghasilkan:

a. kompos sebagai penyubur organik,

b. bahan-bahan pembantu yang dapat dijual untuk daur ulang,

c. mengubah produk yang kurang berguna menjadi produk yang lebih berguna.

2. Kegunaan kompos, antara lain:

a. penggembur tanah,

b. memperbaiki susunan tanah,

c. menaikkan daya serap tanah,
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3. Persyaratan pembuatan kompos:

a. sesuai pada sifat dan komposisi sampah,

b. kompos mampu diserap oleh pasar,

4. Operasi pembuatan kompos terdiri atas tahap sebagai berikut:

a. pengumpulan sampah,

b. pemisahan jenis sampah,

c. penghancuran,

d. pencampuran dengan bahan lain,

e. penambahan ragi kompos,

f. penimbunan.

Klasifikasi pengomposan dan pengomposan berdasarkan teknik

pelaksanaannya, yaitu:

1. Klasifikasi pengomposan

Klasifikasi pengomposan menurut Tchobanoglous et al. (1993) ada dua, yaitu

pengomposan berdasarkan pemakaian oksigen dan teknik pelaksanaan. Pengomposan

berdasarkan pemakaian oksigen diperoleh dua golongan pada pengomposan, yaitu:

a. Pengomposan secara aerobik

Pengomposan secara aerobik adalah proses pengomposan yang membutuhkan

oksigen. Proses ini memerlukan waktu yang lebih singkat untuk mengubah sampah

organik menjadi kompos serta tidak menimbulkan bau busuk. Dengan pengomposan

secara aerobik, suhu optimum akan lebih mudah tercapai sehingga kompos yang

terbentuk telah aman dari mikroorganisme patogen. Dalam proses aerobik ini, kurang
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lebih 2/3 unsur karbon (C) menguap (menjadi CO2) dan sisanya 1/3 bagian bereaksi

dengan nitrogen dalam sel hidup. Selama proses pengomposan berlangsung akan

terjadi reaksi eksotermik sehingga timbul panas akibat pelepasan energi.

b. Pengomposan secara anaerobik

Pengomposan secara anaerobik adalah proses pengomposan yang tidak

membutuhkan oksigen. Proses pengomposan ini memerlukan waktu yang relatif

lama. Kadar air yang relatif tinggi pada proses pengomposan secara anaerob

menyebabkan suhu optimum lebih sulit untuk tercapai.

Proses anaerobik menghasilkan metana (alkohol), CO2, dan senyawa seperti

asam organik. Meskipun proses pengomposan dapat berlangsung dalam kondisi

aerobik maupun anaerobik, proses aerobik lebih cocok diaplikasikan pada

pengomposan dari buangan industri. Kelebihan proses pengomposan aerobik:

1. Lebih mempercepat proses penguraian.

2. Berlangsung pada temperatur yang relatif tinggi sehingga sekaligus berguna

untuk menghilangkan bakteri patogen.

3. Meminimalkan potensi bau yang ditimbulkan.

4. Kompos yang dihasilkan lebih higienis.

5. Dapat dilakukan di udara terbuka.

6. Pengurangan volume cukup berarti.

7. Kompos yang dihasilkan mempunyai potensi pemanfaatan yang beraneka ragam

dalam jumlah besar.

8. Tidak perlu pengkondisian sampah.
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Kendala dalam proses pengomposan secara aerobik, yaitu:

a. Perlu lahan yang luas.

b. Sering diperlukan air untuk membuat kondisi kompos lembab.

2. Pengomposan berdasarkan teknik pelaksanaan

Menurut Isroi (2008), pengomposan berdasarkan teknik pelaksanaan dapat

dikelompokan menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat teknologi yang dibutuhkan

dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Pengomposan dengan teknologi rendah (low – technology)

Teknik pengomposan yang termasuk kelompok ini adalah windrow composting.

Kompos ditumpuk dalam barisan tumpukan disusun sejajar. Tumpukan secara

berkala dibolak-balik untuk meningkatkan aerasi menurunkan suhu apabila terlalu

tinggi, dan menurunkan kelembaban kompos. Contoh pengomposan dengan teknik

windrow dapat dilihat pada Gambar 2.5 yang merupakan pengomposan dengan cara

windrow pada rumah kompos di Dhaka, Bangladesh.

Gambar 2.5 Pengomposan Teknik Windrow (Sumber: Anonim, 2006)
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Menurut Yuwono (2006), jumlah tumpukan bahan sangat menentukan

kecepatan proses terbentuknya kompos. Tumpukan bahan yang lebih banyak dapat

mempercepat proses pengomposan daripada tumpukan bahan yang sedikit. Teknik ini

sesuai untuk pengomposan skala yang besar. Lama pengomposan berkisar antara 3

sampai 6 bulan.

b. Pengomposan dengan teknologi sedang (Mid – Technology)

Pengomposan dengan teknologi sedang (Mid – Technology) terbagi menjadi

dua, yaitu:

1. Aerated static pile (gundukan kompos diaerasi statis)

Tumpukan/gundukan kompos (seperti windrow system) diberi aerasi dengan

menggunakan blower mekanik. Tumpukan kompos ditutup dengan terpal plastik.

Teknik ini dapat mempersingkat waktu pengomposan hingga 3 – 5 minggu. Gambar

aerated static pile tersaji pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Aerated Static Pile (Sumber: Isroi, 2008)
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2. Aerated compost bins (bak/kotak kompos dengan aerasi)

Pengomposan dilakukan di dalam bak-bak yang di bawahnya diberi aerasi.

Aerasi juga dilakukan dengan menggunakan blower/pompa udara. Seringkali

ditambahkan pula cacing (vermikompos). Lama pengomposan kurang lebih 2–3

minggu dan kompos akan matang dalam waktu 2 bulan. Gambar aerated compost

bins tersaji pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Aerated Compost Bins (Sumber: Isroi, 2008)

c. Pengomposan dengan teknologi tinggi (high – technology)

Pengomposan dengan menggunakan peralatan yang dibuat khusus untuk

mempercepat proses pengomposan. Terdapat panel-panel untuk mengatur kondisi

pengomposan dan lebih banyak dilakukan secara mekanis. Pengomposan dengan

teknologi tinggi antara lain:

1. Rotary Drum Composters

Pengomposan dilakukan di dalam drum berputar yang dirancang khusus untuk

proses pengomposan. Bahan-bahan mentah dihaluskan dan dicampur pada saat
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dimasukkan ke dalam drum. Drum akan berputar untuk mengaduk dan memberi

aerasi pada kompos, rotary drum composters dapat terlihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Rotary Drum Composters (Sumber: Anonim, 2011b)

2. Box/Tunnel Composting System

Pengomposan dilakukan dalam kotak-kotak/bak skala besar. Bahan-bahan

mentah akan dihaluskan dan dicampur secara mekanik. Tahap-tahap pengomposan

berjalan di dalam beberapa bak/kotak sebelum akhirnya menjadi produk kompos

yang telah matang. Sebagian dikontrol dengan menggunakan komputer. Gambar box/

tunnel composting system dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Box/Tunnel Composting System (Sumber: Isroi, 2008)
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Bak pengomposan dibagi menjadi dua zona, zona pertama untuk bahan yang

masih mentah dan selanjutnya diaduk secara mekanik dan diberi aerasi. Kompos akan

masuk ke bak zona ke dua dan proses pematangan kompos dilanjutkan.

3. Mechanical Compost Bins

Mechanical Compost Bins merupakan sebuah teknologi pengolahan sampah

dengan mengunakan drum khusus dibuat untuk pengomposan limbah rumah tangga.

Gambar 2.10 Mechanical Compost Bins (Sumber: Isroi, 2008)

2.6.2 Daur ulang sampah

Daur-ulang limbah pada dasarnya telah dimulai sejak lama di Indonesia,

khususnya di daerah pertanian, masyarakat sudah mengenal daur ulang limbah,

khususnya limbah yang bersifat hayati, seperti sisa makanan dan daun-daunan

(Damanhuri dan Padmi, 2010).

Perlu diketahui komponen sampah apa saja yang dapat didaur ulang dan dapat

dijadikan kompos. Tabel 2.4 memperlihatkan bahan sampah yang dapat ditemukan

kembali (recovered material) untuk selanjutnya dapat didaur ulang.
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Tabel 2.4 Komponen Sampah yang Dapat di Daur Ulang
No. Komponen Keterangan
1. Kertas Daur ulang

2. Karton Daur ulang

3. Plastik Daur ulang

4. Kain/tekstil Daur ulang

5. Karet Daur ulang

6. Kulit Daur ulang

7. Kaca Daur ulang

8. Kaleng Daur ulang

9. Logam lainnya Daur ulang

10. Sampah basah Komposting

Sumber: Tchobanoglous et al. (1993)

Sedangkan Tabel 2.5 memperlihatkan besarnya faktor bahan sampah yang

dapat ditemukan kembali untuk didaur ulang dan untuk kompos.

Tabel 2.5 Percent Recovery Komponen Sampah

No. Komponen Sampah
Percent Recovery

Range Typical
1. Kertas tercampur 40-60 50
2. Karton 25-40 30
3. Plastik tercampur 30-70 50
4. Kaca 50-80 65
5. Kaleng 70-85 80
6. Kaleng alumunium 85-95 90

7. Logam 15-25 20
8. Kompos 5-10 10

Sumber: Tchobanoglous et al. (1993)

Dalam pengelolaan sampah, upaya daur ulang akan berhasil baik apabila

dilakukan pemilahan dan pemisahan komponen sampah mulai dari sumber sampai ke
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proses akhirnya. Daur ulang sampah merupakan salah satu komponen pada IPS,

dimana daur ulang sampah adalah strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas

kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan

produk bekas pakai agar dapat lebih dimanfaatkan kembali menjadi barang

berdaya guna dan memiliki nilai ekonomi (Santoso, 2009).

Menurut Damanhuri dan Padmi (2010), konsep daur ulang di Indonesia

biasanya digunakan untuk seluruh upaya pemanfaatan kembali adalah:

1. Reduce: upaya mengurangi terbentuknya limbah, termasuk penghematan atau

pemilihan bahan yang dapat mengurangi kuantitas limbah serta sifat bahaya dari

limbah. Contoh botol minuman, dipakai berulang dari produsen minuman ke

konsumen setelah melalui proses pencucian dan pengisian minuman. Reuse adalah

pilihan yang paling diinginkan karena energi dan biaya yang dibutuhkan paling

sedikit.

2. Recovery: upaya untuk memberikan nilai kembali limbah yang terbuang, sehingga

dapat dimanfaatkan kembali dalam berbagai bentuk, melalui upaya pengumpulan

dan pemisahan yang baik.

3. Reuse: upaya yang dilakukan apabila limbah tersebut dimanfaatkan kembali tanpa

mengalami proses atau tanpa transformasi baru, misalnya botol minuman  kembali

menjadi botol minuman.

4. Recycle: misalnya botol minuman dilebur namun tetap dijadikan produk yang

berbasis pada gelas. Dapat saja terjadi bahwa kualitas produk yang baru sudah

mengalami penurunan dibanding produk asalnya.
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