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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Persampahan di Indonesia sudah menjadi persoalan yang serius terutama di kota-

kota besar, tidak hanya di Indonesia saja namun di seluruh dunia. Negara-negara maju telah 

melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persampahan tersebut begitu juga dengan 

Negara Indonesia. Masalah persampahan di Indonesia terbilang serius, dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk membuat produksi sampah juga meningkat. pengelolaan 

sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan 

manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat 

mengubah perilaku masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas 

menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

Pemerintah telah melakukan upaya penanganan persampahan di Indonesia salah 

satunya adalah program 3R yaitu reduce atau mengurangi jumlah sampah, recycle atau 

mendaur ulang sampah, dan reuse atau memanfaatkan kembali sampah. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan untuk 

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan 

sampah sebagai sumber daya. Namun pengelolaan sampah sendiri berasal dari kesadaran 

masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan pola pemikiran masyarakat yang 

maju maka program 3R akan berjalan dengan lancar didukung dengan kebijakan dari 

pemerintah. 

Padukuhan Soka Martani memiliki dua cara dalam pengelolaan sampah yaitu 

pengelolaan sampah secara mandiri dan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. 

Pengelolaan sampah secara mandiri dilakukan dengan cara pembakaran sampah di kebun 

milik pribadi atau di lahan kosong. Sedangkan pengelolaan sampah melalui program bank 

sampah dilakukan berdasaarkan tahap-tahap tertentu yaitu penyediaan wadah, 

pengumpulan, pemilahan, reuse dan recycle. Dari tahap tersebutlah masyarakat akan terlibat 

dalam kegiatan pengelolaan sampah. 

Walaupun Padukuhan Soka Martani menerapkan sistem pengelolaan sampah melalui 

bank sampah masih banyak juga masyarakat Padukuhan Soka Martani mengelola sampah 

dengan cara dibakar, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga 
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disesuaikan dengan cara pengelolaannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat 

Padukuhan Soka Martani masih memiliki pola pemikiran yang kurang maju menyebabkan 

masyarakat belum bisa menerapkan pengelolaan sampah melalui bank sampah sehingga 

menjadikan masyarakat kurang berkembang dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut 

menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo.  

Oleh sebab itu, pengelolaan sampah di Desa Merdikorejo terutama Padukuhan Soka 

Martani perlu didukung dengan keterlibatan masyarakat untuk mengelola sampah dengan 

baik dan benar. Didukung juga dengan diadakannya sosialisasi tentang sampah dan cara 

pengelolaannya sehingga sebagai masyarakat tidak hanya ikut terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan sampah juga masyarakat dapat mengetahui tentang sampah dan cara mengelola 

sampah. Walaupun adanya program pengelolaan sampah jika tidak didukung dengan peran 

masyarakat dalam menangani sampah juga tidak akan berjalan dengan baik. Sudah 

seharusnya keterlibatan masyarakat ini manjadi barometer utama dalam pengelolaan sampah 

di masa mendatang agar lingkungan lestari. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Pengelolaan sampah di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo memiliki 2 cara 

seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang yaitu pengelolaan secara mandiri dan 

pengelolaan sampah melalui program bank sampah. pengelolaan sampah dengan cara 

mandiri dilakukan dengan membakar sampah yang melalui proses pengumpulan sampah 

kemudian dibuang ke kebun milik pribadi atau lahan kosong lalu dilakukan pembakaran 

sampah pengelolaan sampah dengan cara dibakar memiliki dampak pada asap setelah 

terjadinya pembakaran. Masyarakat di Padukuhan Soka Martani menilai bahwa asap hasil 

pembakaran sampah dapat mencemari udara dan sangat menganggu masyarakat dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini pengelolaan sampah dengan cara dibakar sangat tidak 

berjalan secara efektif. Pada pengelolaan sampah yang melalui program bank sampah juga 

memiliki tahap-tahap yaitu penyediaan wadah, pengumpulan, memilah, reuse dan recycle. 

Dari tahap ini masyarakat ikuserta dalam kegiatan tersebut karena dalam pengelolaan 

sampah peran masyarakat sangatlah penting. Namun kurangnya tingkat kepedulian 

masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga dalam pengelolaan sampah memiliki 

keterlibatan masing-masing sesuai dengan cara pengelolaan sampah. Oleh karena itu, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Sampah di 

Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo”. 

 
1.3  Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 
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1.3.1  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan sampah oleh masyarakat 

di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo. 

1.3.2  Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat di Padukuhan Soka Desa Merdikorejo 

2. Mengidentifikasi program pengelolaan sampah di Padukuhan Soka Martani Desa 

Merdikorejo 

3. Menganalisis keterlibatan masyarakat terhadap program pengelolaan sampah. 

4. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dalam peningkatan program pengolahan 

sampah. 

 

1.4  Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup yang akan dibahas mengenai ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi. Berikut penjelasannya; 

 

1.4.1  Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah mikro yaitu Padukuhan Soka Martani yang merupakan bagian 

dari Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Padukuhan Soka Martani 

memiliki luas wilayah 58,9746 Ha. Padukuhan Soka Martani terdiri dari 2 RW yaitu RW 19 

yang terdiri dari RT 03 dan RT 04 sedangkan RW 20 terdiri dari RT 01 dan RT 02. Peta 

Administrasi Padukuhan Soka Martani bisa dilihat pada Gambar 1.1. Berikut adalah batas-

batas wilayah Padukhan Soka Martani. 

Utara  : Padukuhan Bening 

Timur  : Padukuhan Soka Binangun, Padukuhan Soka Wetan 

Selatan : Desa Margorejo 

Barat  : Desa Margorejo, Padukuhan Bening 

1.4.2  Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi bertujuan untuk membatasi studi yang dilakukan oleh peneliti. 

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengkaji pengelolaan sampah oleh 

masyarakat di Padukuhan Soka Martani, Desa Merdikorejo yang dilihat dari: 

1. Gambaran pengelolaan persampahan di Padukuhan Soka Martani yang terdiri dari 

pengelolaan sampah secara mandiri dan melalui bank sampah. 

2. Analisis Karakteristik masyarakat melalui hasil kusioner yang berjumlah 57 responden 

meliputi: umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan. 
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3. Analisis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Padukuhan Soka Martani 

meliputi: penyediaan wadah, pengumpulan sampah, pemilahan sampah, reuse dan 

recycle. 

4. Analisis keefektifan dalam pengelolaan persampahan meliputi: penilaian pelaksanaan, 

peningkatan pengelolaan sampah, keefektifan dan efesiensi, keoptimalan dan 

keberhasilan dalam pengelolaan sampah. 

Jadi ruang lingkup materi akan dibatasi di dalamnya yang ikut dan tidak ikut bank 

sampah atau memiliki cara sendiri dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat diketahui 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat. 
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Gambar 1. 1 
Peta Administrasi Desa Merdikorejo 
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RUMUSAN MASALAH

1.5  Kerangka Pikir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Penerapan pengelolaan persampahan melalui bank sampah belum 
maksimal, peran masyarakat yang kurang aktif, Keterlibatan dalam 
pengelolaan sampah di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo 

LATAR BELAKANG 

 Bagaimana Pengelolaan Sampah Di Padukuhan Soka Martani Desa 
Merdikorejo. 

 

TUJUAN PENELITIAN

Mengkaji Pengelolaan Persampahan Oleh Masyarakat Di Padukuhan Soka 
Martani Desa Merdikorejo. 

Analisis karakteristik 
masyarakat dalam 

pengelolaan 
sampah 

 
Analisis keterlibatan 
masyarakat dalam 

pengelolaan 
sampah 

Gambaran 
pengelolaan sampah 
di Padukuhan Soka 

Martani

HASIL

 
Pengelolaan Persampahan Oleh Masyarakat Di Padukuhan Soka Martani 

 Kesimpulan dan Rekomendasi 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut; 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup proyek 

akhir yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR PENGELOLAAN SAMPAH DAN METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai tinjauan literatur berupa pengertian sampah, jenis-jenis sampah, pengelolaan 

sampah, managemen pengelolaan sampah, bank sampah, partisipasi masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah dan metode yang digunakan dalam proyek akhir. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENGELOLAAN SAMPAH DESA MERDIKOREJO 

Bab ini berisikan mengenai kondisi eksisting wilayah penelitian yang termuat lokasi penelitian, 

keadaan geografis, kependudukan, sarana serta ekonomi penduduk Desa Merdikorejo dan 

gambaran pengelolaan bank sampah. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab analisis dan pembahasan berisikan mengenai proses analisis berupa gambaran umum 

pengelolaan sampah wilayah penelitian, analisis karakteristik masyarakat dalam pengelolaan 

sampah, analisis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan penilaian 

masyarakat dalam program pengelolaan sampah. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian pengelolaan 
sampah di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo. 


