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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor unggulan bagi pertumbuhan 

perekonomian nasional di Indonesia seiring dengan berkembangnya jumlah kunjungan 

wisatawan dan pendapatan yang diperoleh dari wisatawan (Nizar, 2015). Pada tahun 2015, 

sektor pariwisata Indonesia mampu menyumbangkan devisa sebesar 12,2 miliar dolar AS 

dan terus meningkat pada tahun setelahnya, dengan target pada tahun 2020 adalah 

memperoleh devisa sebesar 18,5 miliar dollar AS. Kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDB tahun 2018 mencapai 4,50 persen, dan tahun 2019 mencapai 4,80 persen. Angka 

persentase tersebut belum diperhitungkan dengan multiplier effect dari kegiatan pariwisata 

sendiri, seperti penginapan, hotel, restoran, dan sebagainya. Pada tahun 2018, tercatat 

bahwa pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia memasuki peringkat ke-9 di dunia, versi 

The World Travel & Tourism Council (Siaran Pers Bank Indonesia, 2019).  

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dilihat dari luas lautan 2/3 

dari luas keseluruhan (Abdillah, 2016). Dengan ribuan pulau dan laut yang sangat luas di 

Indonesia, maka potensi sumberdaya di wilayah pesisir sangat melimpah dan beragam. 

Wilayah pesisir sendiri merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana daratan 

wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam yang masih 

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut dan perembesan air asin (Soegiarto, 1976; 

dalam Bengen, 2002). Dikarenakan merupakan perbatasan antara dua subsistem yaitu 

daratan dan laut, pada umumnya wilayah pesisir memiliki keragaman hayati seperti tempat 

berkumpulnya hewan-hewan bermigrasi, terdapatnya hutan payau, dan sebagainya. Dengan 

keragaman potensi tersebut, wilayah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. 

Pengembangan wilayah pesisir menjadi kawasan wisata juga didasarkan kepada minat 

wisatawan yang tinggi terhadap wisata yang menawarkan keindahan panorama alam seperti 

pesisir. 
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Meskipun begitu, pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah pesisir 

Indonesia selain menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun 

juga memicu timbulnya beragam permasalahan di kawasan wisata dan wilayah sekitarnya. 

Salah satu permasalahan yang timbul tanpa adanya pengelolaan kawasan wisata yang baik 

adalah kerusakan lingkungan (Limbong & Soetomo, 2013). Diketahui bahwa hubungan 

antara pesatnya pertumbuhan pariwisata dan adanya kemungkinan kerusakan lingkungan 

berbanding lurus. Oleh karena itu, perlu adanya infrastruktur pendukung yang tidak hanya 

berfungsi sebagai kemudahan wisatawan, namun juga memperhatikan dampak lingkungan 

dari kegiatan pariwisata. Salah satu infrastruktur dukungan dalam hal ini adalah, sistem 

pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah masih menjadi salah satu permasalahan 

sosial yang sering timbul di Indonesia. Konsep pengelolaan sampah yang masih cenderung 

konvensional yaitu dengan sistem “end-of pipe”, dimana masyarakat membuang sampah 

pada tempat pemrosesan sampah sementara tanpa adanya proses pemilahan maupun 

pengurangan sampah dari sumbernya (Puspa, 2017). Sehingga penumpukan sampah di 

tempat pemrosesan sampah relatif cepat dan dalam ukuran besar dapat menyebabkan proses 

pembusukan yang semakin cepat pula. Hal ini didukung dengan sistem penanganan sampah 

yang sebagian besar masih menggunakan sistem open dumping dengan pola kumpul-

angkut-buang. Dan pengelolaan sampah konvensional ini masih banyak ditemui tidak 

hanya pada kawasan permukiman, namun juga kawasan pariwisata. 

Sektor Pariwisata Kota Semarang pada dasarnya menawarkan beragam produk 

destinasi wisata dengan daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan, baik nusantara 

maupun mancanegara. Pada tahun 2018, dengan 31 destinasi wisata di Kota Semarang yang 

tercatat dalam data statistik pariwisata Jawa Tengah diketahui dapat menarik wisatawan 

nusantara hingga mencapai 5.703.282 orang dan wisatawan mancanegara 66.107 orang. 

Jika dilihat secara perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan sektor pariwisata di 

Kota Semarang terus meningkat. Dimana pada tahun 2011 wisatawan datang mencapai 

sekitar 2,09 juta orang dan terus meningkat menjadi 5.769.389 wisatawan pada 2018.  
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Namun dibalik peningkatan jumlah wisatawan datang, dewasa ini belum didukung 

dengan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata yang belum terpadu, salah satunya 

dalam pengelolaan sampah. Kebijakan terkait sistem pengelolaan sampah di kawasan 

wisata juga belum secara spesifik dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa kawasan wisata termasuk dalam 

kategori kawasan komersil dengan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

Beberapa studi literatur dengan tema yang menyerupai kajian penelitian terkait 

kajian sistem pengelolaan sampah kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang antara 

lain sebagai berikut.
 

1. Timbulan dan Komposisi Sampah di Kawasan Perkantoran dan Wisma. Studi 

Kasus: Werdhapura Village Center, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Wardiha, Putri, 

Setyawati, & Muhajirin, 2013). 

2. Strategi Penanganan Sampah di Obyek Wisata Eks Pelabuhan Buleleng, Bali 

(Wijaya & Trihadiningrum, 2014). 

3. Kajian Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Kabupaten 

Bantul (Masjhoer, Kel, & Baiquni, 2011). 

4. Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Propinsi 

Kepulauan Riau (Yones, 2007). 

Namun diketahui masih sangat terbatas penelitian yang membahas terkait kawasan 

pariwisata pesisir di Kota Semarang, terutama dalam kajian sistem pengelolaan sampah. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah timbulan yang dihasilkan 

di kawasan pariwisata pesisir Kota Semarang dan mengkaji model sistem pengelolaan 

sampahnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder dan 

pengambil kebijakan dalam pengelolaan sampah di kawasan pariwisata pesisir Kota 

Semarang, serta memberikan pengetahuan terkait pengelolaan sampah wisata di wilayah 

pesisir Kota Semarang secara umum. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting yang mendorong peningkatan 

perekonomian Indonesia, salah satunya adalah wisata di wilayah pesisir. Wilayah pesisir 

sendiri merupakan daerah peralihan antara dua subsistem yaitu daratan dan lautan yang 

memiliki keragaman potensi sumberdaya. Potensi yang beragam ini dapat dimanfaatkan 

sebagai suatu daya tarik dan nilai menarik untuk wisatawan datang berkunjung. Oleh 

karena itu, seiring dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap kegiatan wisata di 

wilayah pesisir maka semakin meningkat pula perekonomian daerah dan masyarakat lokal 

yang tinggal di sekitar kawasan wisata. 

Namun seiring dengan gencarnya pengembangan kawasan wisata di wilayah pesisir, 

dapat memunculkan permasalahan baru seperti kerusakan atau degradasi lingkungan. 

Permasalahan tersebut dapat muncul dikarenakan ketidaksesuaian antara beban yang dapat 

ditampung suatu kawasan wisata dengan jumlah wisatawan datang. Lebih lanjut jika beban 

yang berlebih tersebut tidak didukung dengan sistem pengelolaan kawasan wisata yang 

tidak terpadu dan berkelanjutan, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan semakin 

tidak dapat dicegah. Salah satu bentuk pengelolaan kawasan wisata yang dapat membantu 

pencegahan kerusakan lingkungan adalah pengelolaan sampah. 

Sistem pengelolaan sampah pada kawasan wisata sangat penting untuk dilakukan. 

Karena dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang baik, maka wilayah pesisir yang 

dikembangkan menjadi kawasan wisata dapat bermanfaat tidak hanya dalam jangka waktu 

pendek atau menengah, namun juga berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memahami 

sistem pengelolaan sampah kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang, maka 

didapatkan rumusan permasalahan dengan research question dari penelitian ini adalah: 

“Bagaimana sistem pengelolaan sampah kawasan wisata di wilayah pesisir Kota 

Semarang, dilihat dari sumber timbulan sampah hingga pengangkutan menuju lokasi 

tempat pemrosesan akhir?”   
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1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dan sasaran penelitian terkait analisis sistem pengelolaan 

sampah kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang. 

1.3.1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sistem pengelolaan sampah dari kegiatan 

pariwisata di wilayah pesisir di Kota Semarang yang dilihat dari timbulan sampah, proses 

pewadahan dan pemilahan, pengumpulan dan pemindahan, serta pengangkutan menuju 

tempat pemrosesan akhir sampah.  

1.3.2. Sasaran 

Sasaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Mengukur volume timbulan sampah kegiatan pariwisata di wilayah pesisir Kota 

Semarang dengan menggunakan metode SNI 19-3964-1994; 

 Menganalisis sistem pewadahan, pemilahan dan pengumpulan, serta pengangkutan 

sampah wisata di wilayah pesisir Kota Semarang menuju tempat pemrosesan akhir. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi. Manfaat dari penjelasan ruang lingkup adalah memberikan batasan 

wilayah dan substansi bahasan penelitian.  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi penelitian adalah kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang berada di antara 109
o 

35’ – 110
o
 

50’ Bujur Timur dan 6
o 

50’ – 7
o
 10’ Lintang Selatan. Pada bagian utara Kota Semarang 

berbatasan dengan Laut Jawa, sehingga sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisir. 

Wilayah pesisir sendiri merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana 

daratan wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam yang masih 

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut dan perembesan air asin (Soegiarto, 1976; 

dalam Bengen, 2002). Penentuan deliniasi batas wilayah pesisir di Kota Semarang 

berdasarkan kepada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
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biofisik yang meliputi aspek biologi, geologi, fisik atau kombinasinya. Namun, guna 

mempermudah batas deliniasi wilayah pesisir Kota Semarang, maka batas deliniasi 

dilakukan berdasarkan batas administrasi kelurahan-kelurahan yang berada pada wilayah 

pesisir. Terdapat setidaknya 26 kelurahan yang termasuk dalam ruang lingkup wilayah 

pesisir Kota Semarang. Berikut merupakan peta deliniasi wilayah pesisir yang akan 

menjadi lokasi penelitian. 

 
Sumber: RTRW Kota Semarang, 2018 

Gambar 1. 1 

Peta Bata Deliniasi Wilayah Pesisir Kota Semarang 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Penelitian ini berfokus pada analisis sistem pengelolaan sampah kawasan wisata di 

wilayah pesisir Kota Semarang. Daya tarik wisata di wilayah pesisir Kota Semarang yang 

dikaji dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 5 merupakan wisata alam berupa 

pantai dan 1 wisata buatan berupa PRPP dan Puri Maerakaca. Dalam membuat penelitian 
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ini agar lebih terarah, maka batas-batas pembahasan pada penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

 Pengukuran timbulan sampah dilakukan guna mengetahui volume timbulan sampah 

dari kegiatan wisata pesisir di Kota Semarang, pengukuran ini juga dilakukan 

berdasarkan jenis sampah (komposisi sampah). 

 Metode perhitungan jumlah timbulan sampah menggunakan tata cara yang terdapat 

dalam SNI 19-3964-1994 dengan penentuan waktu dan jumlah pengambilan 

sampel.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan hasil dengan diketahuinya volume timbulan sampah yang 

dihasilkan dan kajian pemodelan sistem pengelolaan sampah dari kegiatan wisata di 

wilayah pesisir Kota Semarang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai bahan rumusan dan pengembangan gagasan bagi pemerintah Kota Semarang dalam 

mengevaluasi dan menyusun kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pesisir yang 

difungsikan sebagai kegiatan wisata, serta lembaga swasta yang berperan dalam 

mengembangkan wisata pesisir di Kota Semarang. Arahan kebijakan pengelolaan sampah 

yang efektif dapat meminimalisir pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir dan sekitarnya 

akibat dari kegiatan pariwisata, sehingga dapat menjadikan kawasan wisata di wilayah 

pesisir sebagai obyek wisata yang berkelanjutan dan memberikan nilai manfaat tinggi bagi 

masyarakat lokal dan perekonomian daerah. 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran digambarkan dalam bentuk bagan atau diagram yang 

menjelaskan alur pikir penelitian secara garis besar. Kerangka pemikiran memuat mengenai 

latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, proses analisis, dan output 

penelitian. Penjelasan masing-masing tahapan tersebut dijelaskan secara singkat dan berupa 

poin-poin penting. Berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian yang dapat dilihat 

pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1. 2 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 
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1.7. Metode Penelitian 

Pada metode penelitian ini dijelaskan terkait pendekatan penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik sampling, serta data penelitian yang dibutuhkan untuk menjadi 

dasar dalam melakukan atau teknik analisis data, dan kerangka analisis penelitian. 

 

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni mengkaji sistem pengelolaan sampah 

kawasan wisata di wilayah pesisir di Kota Semarang, maka dibutuhkan suatu pendekatan 

penelitian yang sesuai yaitu metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

spasial/keruangan memiliki kegunaan, yakni dapat memproses data berupa angka yang 

telah didapatkan selama survey, untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah informasi 

yang mampu menjelaskan kondisi di suatu wilayah. Penelitian kuantitatif deskriptif 

berfungsi untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan sampah di kawasan pariwisata 

pesisir oleh pengelola secara mendetail, dilihat dari besaran timbulan sampah, pola 

pewadahan hingga pengangkutan sampahnya. 

 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahapan dalam kegiatan penelitian yang 

berguna untuk mengumpulkan data dengan teknik yang tepat, hal ini dikarenakan teknik 

pengumpulan data yang tepat akan mempengaruhi validitas dan ketepatan data yang 

digunakan. Berdasarkan sumbernya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua) jenis 

yaitu, teknik pengumpulan data sekunder dan teknik pengumpulan data primer. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga tidak 

langsung diperoleh dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

sekunder dilakukan melalui telaah dokumen dalam bentuk kajian literatur, data dari 

instansi, maupun hasil unduhan data dari website lembaga tertentu. Kajian literatur 

diperlukan guna mendapatkan data seperti deliniasi wilayah pesisir, mengetahui kawasan 

wisata wilayah pesisir, karakteristik kawasan pariwisata, dan penelitian terdahulu dengan 

tema yang hampir sama. Sementara, data instansi diperlukan guna mengetahui kebijakan 
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pengelolaan sampah pariwisata yang termasuk dalam pengelolaan sampah kawasan 

perkotaan di Kota Semarang. 

Sementara pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dengan mengukur 

volume timbulan sampah dengan menggunakan teknik sampling dan memahami visualisasi 

lapangan secara langsung. Teknik pengumpulan data primer yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah observasi dan pengukuran. Teknik pengumpulan data primer ini 

terbagi menjadi dua berdasarkan kepada dua sasaran penelitian, yakni menghitung volume 

timbulan sampah dan menganalisis sistem pengelolaan sampah kawasan wisata di wilayah 

pesisir Kota Semarang. Berikut adalah penjelasan terkait dua teknik pengumpulan data 

primer yang digunakan. 

a) Pengukuran 

Teknik pengumpulan data primer untuk memenuhi sasaran pertama penelitian 

adalah pengukuran timbulan sampah. Pengukuran ini dilakukan secara langsung dengan 

pengukuran menggunakan SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan 

pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Berikut merupakan cara 

dalam pengambilan dan pengukuran sampah di kawasan wisata wilayah pesisir. 

a. tentukan lokasi pengambilan contoh; 

b. tentukan jumlah tenaga pelaksana; 

c. siapkan peralatan; 

d. laksanakan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah sebagai 

berikut: 

e. catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah; 

f. timbang bak pengukur (500 liter); 

g. ambil sampah dari tempat pengumpulan sampah dan masukkan ke masing-

masing bak pengukur 500 liter; 

h. hentak 3 kali bak contoh dengan mengangkat bak setinggi 20 cm, lalu jatuhkan 

ke tanah; 

i. ukur dan catat volume sampah (Vs); 

j. timbang dan catat berat sampah (Bs); 

k. pilah contoh berdasarkan komponen komposisi sampah; 
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l. timbang dan catat berat sampah. 

Teknik pengukuran ini membutuhkan alat dan bahan yaitu antara lain, sarung 

tangan karet, masker, wadah plastik, alat pemindah, terpal, dan timbangan gantung 

dengan kapasitas maksimal 50 kg dengan keakuratan hingga 10 g. Timbangan 50 kg ini 

diperlukan untuk mengukur sampah yang telah dipilah berdasarkan komposisinya. 

Selanjutnya, terpal berukuran 3 m x 5 m sebanyak 1 buah. Terpal ini digunakan sebagai 

alas saat melakukan pemilahan masing-masing sumber. Dan juga, wadah plastik 

sebanyak sekiranya 10 buah berukuran 65 cm x 40 cm. Wadah plastik digunakan untuk 

menampung sampah yang telah dipilah berdasarkan komposisinya. 

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

Gambar 1. 3 

Alat dan Bahan Pengukuran Timbulan Sampah 
 

b) Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu kondisi dan atau kejadian tertentu yang 

terjadi sesuai dengan tujuan sang pengamat. Metode observasi yang dilakukan pada 

penelitian terbagi menjadi dua bentuk tergantung kepada kebutuhan dan tujuan 

penelitian, yakni observasi kuantitatif dan kualitatif (Santana, 2007: 127). Observasi 

kuantitatif dirancang untuk menetapkan standardisasi dan kontrol, sedangkan observasi 

kualitatif bersifat naturalistic mengikuti alur alami kejadian yang diamati. Pada 

penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi kuantitatif yang 
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sistematis. Metode ini menekankan pada segi struktur waktu dan respon terhadap 

peristiwa yang diamati dicatat secara lebih teliti. 

Subjek dalam observasi penelitian ini adalah pelaku kegiatan pariwisata dalam 

pengelolaan sampah secara bertahap, mulai dari tahap timbulan sampah dari sumbernya, 

pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Pelaku 

kegiatan pariwisata yang dijadikan subjek pengamatan dipilih secara purposive. Teknik 

ini menentukan sendiri narasumber yang akan diambil, tidak secara acak atau random 

dan tidak berdasarkan daerah atau strata, karena adanya suatu pertimbangan yang 

berfokus pada tujuan tertentu (Suharsimi, 2006).  

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan guna menggambarkan kondisi dari konsep 

pewadahan sampah di setiap kawasan wisata pesisir Kota Semarang. Dari observasi 

yang dilakukan dapat terlihat apakah pewadahan sampah eksisting telah 

mengaplikasikan konsep pewadahan berdasarkan jenis sampah seperti sampah anorganik 

dan organik atau belum dilaksanakan. Observasi yang dilakukan diperkuat dengan bukti 

berupa foto dokumentasi dan form observasi. 

 

1.7.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling pada penelitian ini dilakukan untuk menentukan sampel sumber 

timbulan sampah pada kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang. Pada kawasan 

wisata PRPP Maerakaca dan Pantai Marina, diketahui bahwa sumber timbulan sambar 

berasal dari dua kegiatan utama wisata yakni kegiatan komersil dan kegiatan wisata itu 

sendiri. Dimana yang dimaksud dengan kegiatan komersil adalah pedagang dan atau 

warung yang berjualan di sekitar kawasan wisata, sementara kegiatan wisata adalah 

wisatawan datang yang memproduksi sampah ketika melakukan kegiatan wisata. Pada 

kawasan wisata Pantai Tirang, Pantai Baruna, dan Pantai Cipta, diketahui bahwa sumber 

timbulan sampah berasal dari sampah kiriman laut. Sehingga sampling yang digunakan 

untuk mengukur timbulan sampah dilakukan dengan metode transek. Berikut merupakan 

penjelasan dari teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini. 
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a) Sampling berdasarkan SNI 19-3964-1994 

Sesuai dengan petunjuk pengambilan dan pengukuran sampah di kawasan wisata 

wilayah pesisir berdasarkan SNI 19-3964-1994, salah satu langkah yang perlu ditempuh 

adalah penentuan lokasi pengambilan contoh. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa 

perlunya menentukan sampel untuk melakukan pengukuran timbulan sampah. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan untuk kegiatan pengukuran timbulan sampah 

adalah teknik purposive sampling pada beberapa titik tempat sampah. Hal ini 

dikarenakan sampel yang dipilih telah ditentukan berdasarkan lokasi dan sumber 

penghasil sampah di kawasan wisata. Sumber penghasil sampah pada kawasan wisata di 

wilayah pesisir antara lain kegiatan wisata pengunjung, kegiatan komersil atau 

berjualan, dan sampah dari kiriman laut atau sungai di sekitar. Sehingga pada lima 

kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang dilakukan perhitungan ukuran sampel 

yang diperlukan untuk memenuhi sasaran penelitian yaitu mengukur timbulan sampah. 

Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel berdasarkan SNI 19-3964-1994 

tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah 

Perkotaan, didapatkan hasil ukuran sampel yang digunakan yaitu 13 sampel tempat 

sampah pada kawasan wisata Grand Maerakaca dan 11 sampel tempat sampah pada 

kawasan wisata Pantai Marina. Sedangkan sampel pengukuran sampah pada Pantai 

Tirang, Pantai Baruna, dan Pantai Cipta menggunakan metode transek garis sepanjang 

50 meter yang terbagi menjadi 2 transek. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya tempat 

sampah dan sebagian besar timbulan sampah berasal dari kiriman laut dan atau sungai di 

sekitar. Berikut merupakan perhitungan detail pengambilan sampel sampah kawasan 

wisata di wilayah pesisir Kota Semarang. 

 

Perhitungan pengambilan jumlah contoh timbulan sampah  

     √    

Dimana : 

S = Jumlah contoh masing-masing untuk non perumahan 

Cd = Koefisien bangunan non perumahan = 1 

Ts = Jumlah bangunan non perumahan 
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Dengan diketahui jumlah bak tempat sampah di kawasan wisata, maka dapat 

dilakukan perhitungan jumlah sampel tempat sampah yang digunakan untuk mengukur 

timbulan sampah, yakni sebagai berikut. 

 Grand Maerakaca 

Pada kawasan wisata Grand Maerakaca, kategori sampel yang diteliti terbagi 

menjadi dua jenis berdasarkan sumber dari timbulan sampah. Pertama, timbulan 

sampah yang bersumber dari kegiatan komersil di sekitar kawasan wisata. Kegiatan 

komersil yang dimaksud adalah berjualan makanan dan minuman yang ditawarkan 

kepada pengunjung datang. Kedua, timbulan sampah yang bersumber dari kegiatan 

wisata itu sendiri. Dalam hal ini, pengunjung datang menghasilkan sampah, baik yang 

dibawa dari luar maupun dari dalam kawasan wisata. Timbulan sampah dari kegiatan 

wisata ini dapat diukur dari sampah yang berada di tempat sampah yang disediakan 

pengelola kawasan wisata. 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1. 4 

Peta Sebaran Tempat Sampah di Kawasan Grand Maerakaca 
 

Gambar 1.4 di atas menunjukkan sebaran lokasi tempat sampah di kawasan wisata 

Grand Maerakaca yang diambil dengan teknik penitikan memanfaatkan aplikasi gps 

essential. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat sekitar 82 tempat 
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sampah yang tersebar di kawasan wisata tersebut. Jarak antar tempat sampah yakni 

sekitar 15 meter, dan berada di sepanjang jalan setapak di dalam kawasan wisata. Hal 

ini memudahkan para pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1. 5 

Peta Sebaran Pedagang di Kawasan Grand Maerakaca 
 

Kemudian, Gambar 1.5 menunjukkan sebaran timbulan sampah yang bersumber 

dari kegiatan komersil atau berdagang di kawasan wisata Grand Maerakaca. Namun 

perlu diketahui bahwa selama masa pandemi tidak semua warung dan toko di kawasan 

wisata Grand Maerakaca ini beroperasi. Hampir sebagian warung dan toko masih 

belum kembali berjualan, dan beberapa lainnya hanya berjualan pada hari sabtu dan 

minggu. Sehingga berdasarkan jumlah warung yang masih beroperasi saat penelitian 

berlangsung, terdapat sekitar 16 warung dan toko yang berjualan. Sehingga 

berdasarkan data tersebut diketahui perhitungan ukuran sampel guna mengukur 

timbulan sampah. 

Ts1 = 82 tempat sampah 

Ts2 = 16 tempat sampah di toko/warung 

Dari data tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. 

      √    
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    √   

         

Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa jumlah tempat sampah di 

kawasan wisata Grand Maerakaca yang digunakan untuk menjadi sampel adalah 

sebanyak 9 tempat sampah. Tempat sampah ini kemudian dipilih berdasarkan lokasi, 

dimana 9 sampel tempat sampah yang diukur berada pada lokasi yang sering dilewati 

dan atau berada di lokasi berkumpulnya wisatawan. Selanjutnya untuk sampel tempat 

sampah yang berada di dekat warung dan toko dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

      √    

    √   

     

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa jumlah tempat sampah di 

toko/warung pada kawasan wisata Grand Maerakaca yang digunakan untuk menjadi 

sampel adalah sebanyak 4 tempat sampah. Dengan begitu total tempat sampah yang 

digunakan dalam pengambilan contoh timbulan sampah adalah sebanyak 13 sampel. 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1. 6 

Peta Sampel Tempat Sampah dan Pedagang di Kawasan Grand Maerakaca 
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 Pantai Marina 

Sama seperti kawasan wisata Grand Maerakaca, pada kawasan wisata Pantai 

Marina penentuan jumlah sampling dibedakan berdasarkan lokasi dan sumber 

penghasil sampah. Dimana terbagi menjadi dua yaitu tempat sampah yang berada pada 

sepanjang setapak jalan di dalam kawasan wisata dan tempat sampah dari toko/warung.  

 
Sumber : Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1. 7 

Peta Sebaran Tempat Sampah di Kawasan Pantai Marina 
 

Berdasarkan Gambar 1.7 di atas, diketahui bahwa sebaran tempat sampah di 

kawasan wisata Pantai Marina cukup merata di sepanjang garis pantai. Titik sebaran ini 

diambil secara observasi langsung dan memanfaatkan aplikasi gps essential. Jumlah 

titik tempat sampah di kawasan wisata Pantai Marina adalah sebanyak 36 unit dengan 

volume sekitar 0,2693 m
3
. 
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Sumber : Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1. 8 

Peta Sebaran Pedagang di Kawasan Pantai Marina 
 

Sedangkan jumlah timbulan sampah yang berasal dari kegiatan komersil dilihat 

dari banyaknya jumlah pedagang yang ada. Pada kawasan wisata Pantai Marina, tidak 

semua pedagang berjualan setiap hari. Sebagian besar hanya berjualan pada hari sabtu 

dan minggu dikarenakan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi. Sehingga 

perhitungan pedagang yang berjualan hanya berdasarkan pada pedagang yang 

berjualan setiap hari, dikarenakan perlunya data timbulan sampah dalam 8 hari 

berturut-turut. Dari diketahuinya data tersebut, maka dilakukan perhitungan jumlah 

sampel guna mengukur timbulan sampah sebagai berikut. 

Ts 1 = 36 tempat sampah 

Ts 2 = 24 warung/PKL 

Dari data tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. 

      √    

    √   

     



19 
  

Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa jumlah tempat sampah 

jenis pertama di kawasan wisata Pantai Marina yang digunakan untuk menjadi sampel 

adalah sebanyak 6 sampel.  

      √    

    √   

         

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa jumlah bak tempat sampah 

jenis kedua di kawasan wisata Pantai Marina yang digunakan untuk menjadi sampel 

adalah sebanyak 5 sampel. Dengan begitu total tempat sampah yang digunakan dalam 

pengambilan contoh timbulan sampah adalah sebanyak 11 sampel. 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1. 9 

Peta Sampel Tempat Sampah dan Pedagang di Kawasan Pantai Marina 

 

Namun untuk tiga pantai selanjutnya, yaitu Pantai Tirang, Pantai Baruna, dan Pantai 

Cipta, tidak dilakukan perhitungan sampel tempat sampah. Hal ini dikarenakan tidak 

tersedianya tempat sampah pada ketiga kawasan wisata tersebut. Mayoritas sampah berasal 

dari kiriman laut maupun sungai yang berada di sekitar kawasan wisata tersebut. Sehingga 

perhitungan timbulan sampah menggunakan metode transek. 
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b) Sampling dengan Metode Transek Garis 

Metode transek adalah metode pengamatan kepadatan objek tertentu pada suatu 

lokasi dengan membuat garis atau jalur transek untuk memberikan kemudahan. Dimana 

panjang jarak garis atau transek ini disesuaikan dengan luas areal lokasi pengamatan. 

Setelah ditentukan jarak garis transek, maka dapat dilakukan pengamatan dan atau 

pengukuran jumlah objek berdasarkan panjang garis transek (Djaguna et al., 2019). 

Dimana dalam penelitian ini objek yang dimaksud adalah timbulan sampah dengan 

lokasi yaitu kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang. 

Teknik dalam menggunakan transek garis yang dilakukan (Wijaya & 

Trihadiningrum, 2014) dalam penelitiannya terkait pengukuran jumlah sampah di 

kawasan wisata Eks Pelabuhan Buleleng adalah dengan membagi wilayah garis pantai 

Eks Pelabuhan Buleleng dengan panjang 200 meter menjadi 4 transek. Dimana tiap 

transek memiliki panjang masing-masing 50 meter. Pengumpulan sampah dilakukan 

selama 8 hari berturut-turut pada waktu yang sama. 

Berdasarkan petunjuk untuk melakukan survey dan monitoring sampah laut atau 

marine litter oleh United Nations Environment Programme (Commission, 2009), 

panjang ukuran sampling transek garis yang cukup mempresentasikan dari keseluruhan 

areal pantai adalah antara 100-1000 meter. Sehingga pada pengukuran timbulan sampah 

Pantai Tirang, Pantai Baruna, dan Pantai Cipta digunakan sampel transek sepanjang 100 

meter yang akan terbagi menjadi dua 2 transek, masing-masing 50 meter.  

 

1.7.4 Data Penelitian 

Data penelitian membahas terkait kebutuhan data guna mendukung kajian dalam 

penelitian. Kebutuhan data sendiri merupakan instrumen penting dalam melakukan suatu 

penelitian, karena berfungsi untuk membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data. 

Kebutuhan data yang diperlukan dalam laporan ini berdasarkan sasaran penelitian, variabel 

kebutuhan data, jenis data, teknik pengumpulan data, unit data, sumber data, dan tahun 

data. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan meliputi data 

primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil penelitian langsung terhadap objek 
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penelitian melalui metode pengukuran dan wawancara. Sedangkan data sekunder 

didapatkan dari hasil telaah dokumen.  

Pada penelitian ini, kebutuhan data antara lain adalah volume timbulan sampah, dan 

sistem pengelolaan sampah di setiap kawasan wisata di wilayah Pesisir Kota Semarang. 

Kedua kebutuhan data tersebut berdasarkan dua sasaran dalam penelitian yaitu mengukur 

timbulan sampah kegiatan pariwisata pesisir Kota Semarang dengan menggunakan metode 

SNI 19-3964-1994, dan mengkaji sistem pengelolaan sampah kegiatan wisata di wilayah 

pesisir Kota Semarang. Dimana kebutuhan data terkait timbulan sampah didapatkan dengan 

teknik pengukuran yang merupakan jenis data primer. Sementara kebutuhan data terkait 

sistem pengelolaan sampah didapatkan dengan teknik observasi lapangan yang merupakan 

jenis data primer. 

 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Tahapan analisis ini merupakan tahapan lanjutan setelah data baik yang sifatnya 

data primer maupun data sekunder terkumpul. Teknik analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas sistem pengelolaan sampah 

kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang, mulai dari tahap pemilahan, pewadahan, 

pemindahan, dan pengangkutan. Berikut teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

a) Analisis Data Pengukuran 

Analisis data hasil pengukuran pada penelitian ini berfungsi untuk menghitung total 

volume timbulan sampah yang dihasilkan di setiap kawasan wisata wilayah pesisir Kota 

Semarang. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode SNI 19-3964-1994 

tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah 

perkotaan. Dimana pada laporan ini, wilayah studi yaitu kawasan wisata termasuk dalam 

kategori kawasan non perumahan.  

Rumus menghitung timbulan sampah kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan 

grafik untuk memperlihatkan trend atau kecenderungan peningkatan timbulan sampah 

pada waktu dilaksanakannya pengambilan data sehingga dapat dilihat waktu timbulan 
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sampah maksimum dan minimum. Berikut merupakan rumus perhitungan timbulan 

sampah . 

                
             

                    
 

Dimana: 

Timbulan sampah   = Jumlah sampah per hari (kg/hari atau m
3
/hari) 

Jumlah sampah   = Jumlah sampah yang terhitung saat dilakukan sampling (kg 

atau m
3
) 

Jumlah hari sampling  = Jumlah hari dilakukannya pengukuran 

 

Dari hasil pengukuran timbulan sampah dengan rumus di atas, maka dapat 

diketahui volume dan berat sampah per jumlah jiwa atau wisatawan datang dan pelaku 

usaha di sekitar kawasan wisata. Berikut merupakan bentuk rumus perhitungannya. 

                       
  
 

 

                      
  
 

 

 

Dimana:
 

VS  = Volume sampah yang diukur 

BS  = Berat sampah yang diukur 

u  = Jumlah unit penghasil sampah 

 

b) Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada penelitian ini berfungsi untuk menjabarkan alur sistem 

pengelolaan sampah berdasarkan hasil pengumpulan data primer yaitu wawancara 

terhadap pihak pengelola kawasan wisata di wilayah pesisir, wisatawan yang datang 

berkunjung, dan dinas lingkungan hidup Kota Semarang. Data yang telah didapatkan 

tersebut dikembangkan menjadi suatu penjelasan yang utuh dan dapat menggambarkan 

sistem pengelolaan sampah kawasan wisata di wilayah pesisir, mulai dari tahapan 

pemrosesan sampah dari sumbernya, pewadahan, pengumpulan dan pemindahan, serta 
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pengangki. Untuk tahapan pengangkutan sampah dari kawasan wisata di wilayah pesisir 

menuju tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan analisis deskriptif dan 

spasial. 

 

1.7.6 Kerangka Analisis Penelitian 

Kerangka analisis berfungsi untuk menggambarkan tahapan proses pengerjaan 

penelitian yang akan dilakukan. Tahapan awal dimulai dari pengumpulan data yang 

kemudian diinput untuk melalui proses sehingga menghasilkan output yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini.  

 
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2019 

Gambar 1. 10 

Kerangka Analisis Penelitian 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Kajian Sistem 

Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata di Wilayah Pesisir Kota Semarang” adalah sebagai 

berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, 

ruang lingkup penelitian berupa ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, posisi penelitian dalam ilmu perencanaan wilayah 

dan kota, metode penelitian, kerangka analisis penelitian, dan sistematika penulisan laporan 

Tugas Akhir. 

BAB II KAJIAN LITERATUR 

Bab ini berisikan mengenai kajian literatur dan sintesa literatur terhadap teori-teori yang 

mendukung pelaksanaan penelitian. Teori tersebut memuat konsep pariwisata dan 

pengaruhnya terhadap timbulan sampah, serta kajian terkait sampah dan pengelolaannya. 

Dalam kajian pengelolaan sampah akan dijelaskan terkait definisi dan karakteristik sampah, 

teknik pengukuran timbulan sampah, serta sistem pengelolaan dan penanganan sampah. 

Sedangkan pada konsep pariwisata akan dibahas terkait karakteristik pariwisata, pelaku 

kegiatan pariwisata, dan pengaruh kegiatan pariwisata terhadap timbulan sampah. 

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN WISATA PESISIR KOTA SEMARANG 

Bab ini menjelaskan letak geografis dan batas administrasi; statistik kunjungan wisatawan; 

deskripsi kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang dilihat dari konsep pariwisata; 

serta gambaran permasalahan pengelolaan sampah dan konsep pengelolaan sampah di 

kawasan wisata pesisir Kota Semarang 

BAB IV KAJIAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN WISATA DI 

WILAYAH PESISIR KOTA SEMARANG 

Bab ini berisikan tentang analisis karakteristik kawasan wisata di wilayah pesisir Kota 

Semarang dari segi konsep pariwisata; analisis pengukuran timbulan sampah yang 

didasarkan pada teknik sampling dengan menggunakan metode SNI 19-3964-1994 tentang 

metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan; 
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teknik sampling dengan menggunakan metode transek garis pantai; serta mengkaji sistem 

pengelolaan sampah sesuai dengan literatur-literatur terkait, yakni dilihat dari pola 

pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan, hingga pengolahan lebih lanjut. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan hasil studi dan rekomendasi kepada stakeholder terkait kajian 

sistem pengelolaan sampah kawasan wisata di wilayah pesisir Kota Semarang. 

 


