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ABSTRAK 

 

Kodi Rina Mariani Gobai, 2020 “Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan 

(Studi Kasus Kota Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua)”. Dibimbing 

oleh: Batara Surya dan Syafri 

 

Kota Nabire mengalami perkembangan yang cukup progresif setiap 

tahun akibat meningkatnya populasi penduduk. Perkembangan Kota Nabire yang 

signifikan berdampak pada kuantitas produksi sampah yang juga makin 

meningkat. Peningkatan kuantitas sampah tidak dibarengi dengan kinerja 

pengelolaan sampah yang baik sehingga disisi lain memunculkan gejala-gejala 

penurunan kualitas lingkungan. Sehingga untuk mengetahui hal itu, perlu 

diketahui kinerja penelolaan sampah yang ada dan hubungannya terhadap 

penurunan kualitas lingkungan di Kota Nabire.  

Tujuan pertama penelitan ini adalah mengetahui kinerja pengelolaan 

sampah di Kota Nabire yang dianalisis menggunakan metode tabulasi 

silang/crosstab dengan uji chi-kuadrat pearson, menggunakan variable teknik 

operasional (X1), kelembagaan (X2), pembiayaan (X3), peran serta masyarakat 

(X4), dan regulasi (X5). Tujuan kedua adalah mengetahui pengaruh kinerja 

pengelolaan sampah terhadap penurunan kualitas lingkungan, dianalisis 

menggunakan regresi linear sederhana. Variabel independen yang digunakan yaitu 

kinerja pengelolaan sampah (X) dengan variabel dependen adalah penurunan 

kualitas lingkungan (Y). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah yang 

diukur dengan variable yang telah disebutkan masih berada pada kategori kurang 

baik. Selain itu, kinerja pengelolaan sampah yang masih kurang tersebut 

berpengaruh signifikan namun hubungannya lemah terhadap penurunan kualitas 

lingkungan yang terjadi di Kota Nabire. 

 

Kata Kunci : Kinerja, Pengelolaan Sampah, Sampah Perkotaan, Kota Nabire, 

Provinsi Papua.  
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ABSTRACT 

 

Kodi Rina Mariani Gobai, 2020 “Urban Waste Management Performance (Case 

Study of Nabire City Nabire Regency Papua Province)”. Supervised by: 

Batara Surya and Syafri 

 

The City of Nabire experiences a progressive development each year due 

to the increasing population. The significant development of Nabire City has an 

impact on the quantity of waste production which is also increasing. Increasing 

the quantity of waste is not accompanied by good performance of waste 

management so that on the other hand it raises symptoms of deteriorating 

environmental quality. So to know that, we need to know the performance of 

existing waste management and its relationship to environmental degradation in 

the City of Nabire. 

The first objective of this research is to find out the performance of waste 

management in Nabire City analyzed using the crosstabulation method with 

Pearson chi-square test, using operational technical variables (X1), institutional 

(X2), financing (X3), community participation (X4), and regulation (X5). The 

second objective is to determine the effect of waste management performance on 

environmental degradation, analyzed using simple linear regression. The 

independent variable used is the performance of waste management (X) with the 

dependent variable is a decrease in environmental quality (Y). 

The results showed that the performance of waste management as 

measured by the variables mentioned earlier was still in the unfavorable category. 

In addition, the insufficient performance of waste management has a significant 

effect but the relationship is weak to the deterioration in environmental quality 

that occurs in the City of Nabire. 

 

Keywords: The Performance, Waste Management, Urban Waste, Nabire City, 

Papua Province 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan suatu kota selain berdampak positif terhadap kegiatan 

perekonomian kota juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak 

negatif dari pembangunan kota adalah semakin kompleksnya permasalahan 

pengelolaan persampahan kota. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas 

perkotaan, maka sampah muncul sebagai masalah yang memerlukan 

perhatian dan penanganan khusus. Penanganan dan pengelolaan sampah 

masih lemah, salah satunya dikarenakan kebijakan atau program 

pengelolaannya yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran 

serta masyarakat, baik dunia usaha maupun masyarakat umum. 

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah 

pengelolaan sampah perkotaan belum optimal yang diberikan oleh 

pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warganya. Pengelolaan sampah 

dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai 

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. Salah satu pilar pelaksanaan tata 

kepemerintahan yang baik (good governance) adalah komitmen pada 

lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah 

yang tetap berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak 

negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup diupayakan 
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seminimal mungkin. Jalan keluar terhadap pengelolaan sampah yang baik 

dilakukan secara garis besar melalui pengelolaan sampah yang terorganisir 

dengan baik secara integratif mulai dari hulu hingga hilir termasuk kepada 

dampak yang mungkin timbul di dalamnya. Sampah yang merupakan bagian 

sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan 

berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada 

lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, 

menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit (Nuryani, 2003 :56). 

Meningkatnya jumlah sampah tidak diimbangi oleh meningkatnya 

kesadaran masyarakat untuk mengusahakan lingkungan hidup yang bersih 

dan sehat. Di samping itu, kemampuan pemerintah dalam pengelolaan 

sampah juga belum mencapai hasil yang optimal, terlihat dari adanya dampak 

yang ditimbulkan dari sampah yang semakin hari semakin menumpuk. Oleh 

karena itu, jika tidak tertangani dengan baik maka pada masa mendatang 

sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulan sampah seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta 

kemajuan teknologi yang diperkirakan akan mengalami peningkatan yang 

signifikan (Slamet, 2000). 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Nabire adalah 

penanganan masalah persampahan. Kota Nabire sebagai salah satu kota yang 

saat ini sedang berkembang juga tidak luput dari masalah sampah tersebut. 

Masalah sampah menjadi salah satu momok yang senantiasa menjadi sorotan. 

Ditambah lagi dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang 
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khususnya angkutan sampah, yang menyebabkan masalah sampah di kota ini 

semakin kompleks. Data di bidang kebersihan diketahui bahwa timbulan 

sampah di Kota Nabire baik sampah organik maupun sampah non organik 

mencapai 119.910 kg/hari atau sekitar 119,91 ton/hari atau 599,55 m3/hari 

yang dihasilkan dari penduduk baik di perumahan, sarana perdagangan, pasar, 

permukiman yang bertebaran di berbagai sudut kota dan dari jumlah tersebut 

hanya sebagian saja yang dapat diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah 

(TPA), selebihnya dibakar, ditanam, dibuang ke sungai, dan sebagian lainnya 

dikelola masyarakat namun lebih banyak tidak tertangani dengan baik karena 

kurangnya kendaraan/gerobak sampah khusus untuk angkutan sampah 

perumahan dan minimnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga 

kebersihan. Sampah yang tidak terangkut tersebut berakumulasi di lahan-

lahan kosong, rawa-rawa, sungai, di tiang bawah jembatan, berserakan 

dimana-mana, sehingga mengganggu keindahan dan tidak jarang menjadi 

tempat tumbuhnya bibit dan media penyakit. Seluruh timbulan sampah 

tersebut tentunya tidak dapat terlayani sepenuhnya oleh armada angkutan 

sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Nabire. 

Pembuangan akhir sampah yang ada di Kota Nabire adalah Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Topo yang terletak di Distrik Uwapa, yang 

berjarak kurang lebih 30 Km dari pusat Kota Nabire. Luas TPA ini mencapai 

sekitar 15 hektare dan baru beroperasi sejak tahun 2016, atau tiga tahun yang 

lalu (Virdhani, 2011). Jarak yang jauh dan pelayanan yang kurang optimal 
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disertai dengan kurangnya moda angkutan sampah menjadi masalahn dalam 

hal kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire. 

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di 

perkotaan Nabire akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan 

kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering 

diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam 

pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup 

masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulah 

sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber 

daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum 

mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Pada umumnya, laju 

produksi sampah lebih cepat dari upaya penanggulangannya. Keadaan ini 

menjadikan program penanggulangan sampah dan kebersihan kota Nabire 

sebagai salah satu prioritas utama. 

Pengelolaan dikatakan optimal bila semua aspek dari pengelolaan 

berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait dengan penanganan 

persampahan, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek, diantaranya 

aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis dan operasional serta peran serta 

masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak berjalan sebagaimana yang 

seharusnya, maka akan berimplikasi pada berbagai persoalan lain yang 

diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah 

tersebut. 
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Dampak penurunan kualitas lingkungan seperti yang dikemukakan 

Yunus (2008) mulai dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu dengan terjadinya 

gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh 

peningkatan polusi udara, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi tanah, 

penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air, dan penurunan kualitas 

lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh kerusakan lahan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire dinilai 

kurang baik. 

Uraian singkat diatas memberikan sebuah pemahaman bahwa perlu 

adanya pengelolaan sampah secara baik dan benar di Kota Nabire untuk 

mengantisipasi berbagai persoalan lain yang muncul akibat pencemaran 

sampah. Harapannya, kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire menjadi 

lebih baik dan dapat berdampak positif terhadap kualitas lingkungan yang ada 

di Kota Nabire. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

kajian mengenai kinerja pengelolaan sampah dan pengaruhnya terhadap 

kualitas lingkungan di Kota Nabire, dengan judul penelitian “Kinerja 

Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus Kota Nabire, Kabupaten Nabire, 

Provinsi Papua). 

B. Rumusan Masalah 

 Kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire belum optimal. 

Timbunan sampah yang dihasilkan tidak seluruhnya dapat terangkut dan 

dikelola dengan baik khususnya di pusat Kota Nabire. Jumlah penduduk yang 

semakin bertambah menyebabkan volume sampah yang kian meningkat 
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setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan munculnya timbunan sampah. 

Dampak ini kemudian disertai dengan rendahnya tingkat kesadaran 

masyarakat untuk mengusahakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

sehingga beimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan yang ada di Kota 

Nabire. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire? 

2. Adakah pengaruh kinerja pengelolaan sampah terhadap penurunan kualitas 

lingkungan di Kota Nabire? 

C. Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire. 

2. Mengetahui pengaruh kinerja pengelolaan sampah terhadap penurunan 

kualitas lingkungan di Kota Nabire. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumbangsi ilmiah bagi kepentingan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal manajemen pengelolaan sampah kota sebagai bagian 

dari proses pengelolaan kota. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menelaah kinerja 

pengelolaan sampah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota 
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Nabire dalam mengantisipasi permasalahan persampahan khususnya dalam 

melakukan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas sehingga bisa 

menjangkau ke seluruh wilayah Kota Nabire. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini ditentukan berdasarkan wilayah penelitian 

dan lingkup pembahasan yang menjadi permasalahan.  

1. Ruang Lingkup Wilayah  

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah layanan persampahan di 

Kota Nabire yang merupakan batasan fisik wilayah penelitian namun 

dipilih yang paling kompleks permasalahannya yaitu di Distrik Nabire.  

2. Ruang Lingkup Materi 

Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah yang terdiri dari beberapa 

aspek, diantaranya aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis dan 

operasional serta peran serta masyarakat. serta bagaimana dampak kinarja 

pengelolaan sampah tersebut terhadap kualitas lingkungan yang ada di 

Kota Nabire.  

F. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V (lima) bab 

pembahasan utama antara lain:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini berisi tentang teori sistem pengelolaan sampah, teori 

kinerja dan teori persepsi sehingga didapatkan indikator dan variabel 

yang digunakan dalam penelitian, review penelitian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, kebutuhan data, teknik 

pengumpulan data dan pengolahan data, teknik penyajian data, teknik 

sampling, teknik analisis, serta definisi operasional. 

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kota Nabire, keadaan 

geografis dan kependudukan, gambaran umum pengelolaan sampah di 

Kota Nabire, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pengelolaan sampah, analisis kinerja pengelolaan sampah dan 

dampaknya terhadap kualitas lingkungan di Kota Nabire. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari kajian yang dilakukan, serta 

saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

G. Konsep Dasar Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Pengertian Sampah menurut Azwar (1990) adalah sesuatu yang tidak 

dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan 

harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-

baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan 

tidak sampai terjadi. Sementara Kodoatie (2003) mendefinisikan sampah 

adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang 

merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan 

manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu 

kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau 

hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi 

atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak menganggu 

kelangsungan hidup. Dalam SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan 

sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan 

anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi bangunan. Sampah 

perkotaan adalah sampah yang timbul di kota dan tidak termasuk sampah 

bahan berbahaya dan beracun (B3). Hadiwiyoto (1983) mendefinisikan 

sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik 
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karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena 

sudah sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak 

ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan atau gangguan kelestarian. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah seperti di atas 

maka dapat didefinisikan sampah adalah sisa bahan, limbah atau buangan 

yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari 

kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. 

2. Klasifikasi Sampah 

Klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) 

macam (Hadiwiyoto, 1983), yaitu : 

a. Sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari daun-daunan, kayu, 

kertas,    karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur dan buah. 

Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa 

organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. 

Bahan-bahan ini mudah di degradasi oleh mikrobia. 

b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besi 

dan logam-logam lainnya, gelas, mika atau bahan-bahan yang tidak 

tersusun oleh senyawa-senyawa organik. Sampah ini tidak dapat 

terdegradasi oleh mikrobia.  

 Berdasarkan lokasinya, Hadiwiyoto (1983), mengklasifikasikan 

sampah menjadi 2 (dua) yaitu : 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a. Sampah kota (urban) yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar. 

b. Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar 

perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai. 

H. Sistem Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah ialah usaha mengatur atau mengelola sampah dari 

proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan sampai pengolahan dan 

pembuangan akhir (Cipta Karya, 1993). Pengelolaan sampah terdiri dari 2 

(dua) jenis yaitu pengelolaan setempat (individu) dan pengelolaan terpusat 

untuk lingkungan atau perkotaan. 

Kodoatie (2003) menyatakan bahwa sistem pengelolaan sampah 

perkotaan pada dasarnya dapat dilihat dari komponen-komponen yang saling 

mendukung satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Komponen-komponen tersebut 

adalah : 

 Aspek teknik operasional (teknik) 

 Aspek kelembagaan (institusi) 

 Aspek pembiayaan (finansial) 

 Aspek hukum dan pengaturan (hukum) 

 Aspek peran serta masyarakat 

Sistem pengelolaan limbah padat perkotaan harus utuh dan tidak 

terpotong rantai ekosistemnya maka diperlukan tindakan terkoordinatif, 

sinkronisasi dan simplikasi. Untuk peningkatan penanganan persampahan 

banyak hal yang harus ditinjau diantaranya operasional pengumpulan, 
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pengangkutan dan pembuangan akhir serta peralatan yang digunakan. Di 

samping itu yang sangat berperan adalah aspek organisasi dan manajemen di 

dalam pengelolaannya. 

Menurut SK SNI T-13-1990-F, pada dasarnya sistem pengelolaan 

sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang 

saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama 

lain, seperti gambar 2.1 Skema Sistem Pengelolaan Sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (SK-SNI T-13-

1990F) 

1. Aspek Teknik Operasional 

Teknik operasional persampahan, menurut SK SNI T-13-1990 F 

terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu pewadahan, pengumpulan, 

pemindahan, pengangkutan, pengolahan, pembuangan akhir, sebagaimana 

skema pada gambar 2.2 diagram teknik operasional sampah. 
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Pengelolaan limbah padat (sampah) terdapat 6 (enam) fungsi elemen 

yaitu (1) timbulan sampah, (2) penanganan pada sumber, (3) pengumpulan 

sampah dari sumbernya, (4) pemisahan dan proses pengolahan, (5) 

pemindahan dan pengangkutan, (6) Pembuangan (Tchobagnoglous, 1993). 

Gambar 2.2. Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Sampah (SK-SNI T-13 

1990-F) 

a. Pelayanan Sampah 

Strategi pelayanan sistem pengelolaan sampah mendahulukan 

pencapaian keseimbangan pelayanan dilihat dari segi kepentingan 

sanitasi dan ekonomis, kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan. 

Dalam menentukan skala kepentingan daerah pelayanan dapat dibagi 

dalam beberapa kondisi sebagai berikut : 

1) Wilayah dengan pelayanan intensif adalah daerah jalan protokol, 

pusat kota, kawasan permukiman tidak teratur dan daerah komersial. 
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2) Wilayah dengan pelayanan menengah adalah kawasan permukiman 

teratur. 

3) Wilayah dengan daerah pelayanan rendah adalah daerah pinggiran. 

Untuk menentukan kualitas operasional pelayanan didasarkan 

pada kriteria penggunaan jenis peralatan, sampah terisolasi dari 

lingkungan, frekuensi pelayanan, frekuensi penyapuan lebih sering, 

estetika, tipe kota, variasi daerah layanan, pendapatan dari retribusi, 

timbulan sampah musiman (SK SNI T-131990 F). 

Menurut P3KT dalam (Waluyo, 2003), kriteria untuk menentukan 

pelayanan sampah adalah sebagai berikut:  

1) Daerah permukiman  

 Daerah dengan tingkat kepadatan > 150 jiwa/ha memerlukan 

tingkat layanan 100%.  

 Daerah dengan kepadatan penduduk 100-150 jiwa/ha memerlukan 

tingkat layanan 75%. 

  Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk 50-100 jiwa/ha 

memerlukan tingkat layanan 50%.   

2) Daerah komersial pada umumnya sampah dengan tingkat layanan 

80%. 

3) Jalan protokol dan taman memiliki tingkat layanan 100%. 

4) Pasar harus memiliki tingkat pelayanan 100%.    

Menurut SK-SNI T-13-1990-F, tolak ukur menentukan skala 

prioritas pelayanan pengelolaan sampah harus mempertimbangkan 
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kerawanan sanitasi dan potensi ekonominya. Sebagai contoh untuk 

lingkungan kumuh, perumahan tidak teratur ataupun permukiman 

pinggiran sungai yang memiliki kerawanan sanitasi tinggi harus 

mendapat prioritas pelayanan. 

b. Timbulan Sampah 

Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber 

sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi 

kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar 

antara 2,75 - 3,25 l/org/hari dengan berat 0,70 - 0,8 kg/org/hari. Untuk 

kota kecil volume sampah yang dihasilkan berkisar 2,5 - 2,75 l/ org/hari 

dengan berat 0,625 - 0,70 kg/org/hari (SNI S-04-1993-03). Menurut 

(Hartono, 2000), jumlah dan komposisi sampah yang dihasilkan suatu 

kota ditentukan oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk dan tingkat 

pertumbuhannya, tingkat pendapatan dan pola konsumen, pola 

penyediaan kebutuhan hidup penduduknya dan iklim dan musim yang 

terkait. 

Menurut penelitian Puslitbang Permukiman (Ditjen Cipta Karya, 

1993) didapatkan angka-angka laju timbulan sampah sebagai berikut: 

1) Kota Kecil 

 Laju timbulan sampah permukiman 2,0 liter/orang/hari 

 Prosentase total sampah permukiman 75 % - 80 % 

 Prosentase sampah non permukiman 20 % - 25 % 

2) Kota Sedang  
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 Laju timbulan sampah permukiman 2,25 liter/orang/hari 

 Prosentase total sampah permukiman 65 % - 75 %  

 Prosentase sampah non permukiman 25 % - 35 % 

c. Pewadahan 

Dalam mencegah sampah berserakan yang akan memberikan 

kesan kotor serta mempermudah proses kegiatan pengumpulan maka 

dari sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk 

penyimpanan/penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan 

sampah. Namun pendekatan untuk perwadahan sampah harus 

mendukung dan sesuai dengan persyaratan sistem pengelolaan sampah 

di sumbernya, dan sesuai dengan persyaratan sistem pengolahan dan 

pemanfaatan sampah kota yang direncanakan.  

Dalam rangka mendukung program pemilahan di sumbernya, 

lembaga pengelola sampah kota perlu memberikan arahan penggunaan 

sistem wadah yang memisahkan antara sampah basah dengan sampah 

kering yang banyak mengandung material yang dapat di daur ulang. 

Yang paling penting dalam membina pewadahan adalah mendorong 

masyarakat untuk tertib membuang sampah pada tempatnya serta tertib 

memilah sampah (Cipta Karya, 1993). 

d. Pengumpulan 

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan 

cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut 

ke tempat pembuangan sementara atau langsung ke tempat pembuangan 
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akhir tanpa melalui proses pemindahan. TPS yang digunakan biasanya 

kontainer kapasitas 10 m3, 6 m3, 1 m 3, transfer depo, bak pasangan 

batu bata, drum bekas volume 200 liter, dan lain-lain. TPS-TPS tersebut 

penempatannya disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada (SK SNI 

T-13-1990-F). 

Pola pengumpulan sampah terdiri dari : 

1) Pola Individual Langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari 

rumah- rumah/sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat 

pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Pola individual 

langsung dengan persyaratan sebagai berikut : 

 Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 5%) sehingga alat 

pengumpul non mesin sulit beroperasi 

 Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai 

jalan lainnya 

 Kondisi dan jumlah alat memadai 

 Jumlah timbulan sampah > 0,3 m3/hari   

2) Pola Individual Tak Langsung, adalah cara pengumpulan sampah 

dari masingmasing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan 

(menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat 

pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut :   

 Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya rendah 

 Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung  
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 Kondisi lebar jalan dapat dilalui alat pengumpul 

 Organisasi pengelola harus siap dengan sistem pengendalian 

 Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia 

 Kondisi topografi relatif datar (rata-rata < 5%) 

3) Pola Komunal Langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari 

masingmasing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat 

pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut : 

 Bila alat angkut terbata 

  Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif 

rendah  

 Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah  

 Peran serta masyarakat tinggi  

 Wadah komunal mudah dijangkau alat pengangkut  

 Untuk permukiman tidak teratur 

4) Pola Komunal Tak Langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari 

masing masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan 

(menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat 

pembuangan akhir dengan persyaratan sebagai berikut :   

 Peran serta masyarakat tinggi 

 Penempatan wadah komunal mudah dicapai alat pengumpul 

 Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia 

 Kondisi topografi relatif datar (< 5) 

 Lebar jalan/gang dapat dilalui alat pengumpu 
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  Organisasi pengelola harus ada 

 

  

e. Pemindahan 

Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil 

pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat 

pembuangan akhir (SK SNI T-13-1990-F). Operasi pemindahan dan 

pengangkutan menjadi diperlukan apabila jarak angkut ke pusat 

pemrosesan/TPA sangat jauh sehingga pengangkutan langsung dari 

sumber ke TPA dinilai tidak ekonomis. Hal tersebut juga menjadi 

penting bila tempat pemrosesan berada di tempat yang jauh dan tidak 

dapat dijangkau langsung. 

Tempat penampungan/pembuangan sementara (TPS) merupakan 

istilah yang lebih popular bagi sarana pemindahan dibandingkan dengan 

istilah transfer depo. Menurut SK SNI T-13-1990-F, tipe pemindahan 

sampah menggunakan transfer depo antara lain menggunakan transfer 

tipe I dengan luas lebih dari 200 m2 yang merupakan tempat peralatan 

pengumpul dan pengangkutan sebelum pemindahan serta sebagai 

kantor dan bengkel sederhana, transfer tipe II dengan luas 60-200 m2 

yang merupakan tempat pertemuan peralatan pengumpul dan 

pengangkutan sebelum tempat pemindahan dan merupakan tempat 

parkir gerobak atau becak sampah. Transfer tipe III dengan luas 10-20 
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m2 yang merupakan tempat pertemuan gerobak dan kontainer (6-10 

m3) serta merupakan lokasi penempatan kontainer komunal (1-10 m3). 

 

 

f. Pengangkutan 

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi 

pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat 

pembuangan akhir (SK SNI T-13-1990-F). Untuk mengangkut sampah 

dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan 

akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Dump Truck, Arm Roll 

Truck, dan jenis Compactor Truck. Frekuensi pengangkutan dapat 

bervariasi yaitu untuk daerah-daerah menengah ke atas lebih sering 

dibandingkan dengan daerah lainnya, misalnya 2 kali sehari, sedangkan 

untuk kawasan lainnya 1 kali sehari. Namun demikian hendaknya perlu 

dipahami apabila kurang dari 1 kali sehari menjadi tidak baik karena 

sampah yang tinggal lebih dari 1 hari dapat mengalami proses 

pembusukkan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. 

Pola pengangkutan berdasarkan sistem pengumpulan sampah, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Untuk pengumpulan sampah yang dilakukan berdasarkan sistem 

pemindahan (Transfer depo) seperti pada gambar 2.3 berikut : 

a) Kendaraan angkutan keluar dari pool langsung menuju ke lokasi 

pemindahan untuk mengangkut sampah langsung ke TPA 
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b) Dari TPA kendaraan tersebut kembali ke Transfer Depo untuk 

pengambilan rit berikutnya 

 

 

Gambar 2.3. Pola pengangkutan sistim transfer depo (SK SNI-T-13-1990-F)  

2) Pengumpulan sampah sistem kontainer dilakukan untuk pembuangan 

sementara tidak tetap atau dapat dipindahkan, dengan pola 

pengangkutannya : 

a) Sistem Pengosongan Kontainer Cara I 

 Kendaraan dari pool membawa kontainer kosong menuju 

kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA 

 Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula 

 Menuju kontainer isi berikutnya untuk diangkut ke TPA, 

demikian seterusnya hingga rit terakhir 

b) Sistem Pengosongan Kontainer Cara II  
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 Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk 

mengangkut sampah ke TPA 

 Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju 

ke lokasi kedua untuk menurunkan kontainer kosong dan 

membawa kontainer isi untuk diangkut ke TPA, demikian 

seterusnya 

 Pada rit terakhir kontainer kosong dari TPA menuju ke lokasi 

kontainer pertama 

c) Sistem Pengosongan Kontainer Cara III 

 Kendaraan dari pool membawa kontainer kosong menuju 

kontainer isi   untuk mengganti/mengambil dan langsung 

dibuang ke TPA 

 Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA 

menuju ke lokasi kontainer berikutnya, demikian seterusnya 

hingga rit berakhir 

d) Sistem Kontainer Tetap, biasanya untuk container kecil serta alat 

angkut berupa truk kompaktor dengan proses sebagai berikut : 

 Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah 

dituangkan  ke  
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 dalam truk kompaktor dan meletakkan container 

yang  kosong Kendaraan menuju kontainer berikutnya 

sehingga truk penuh, untuk   kemudian langsung ke TPA 

 Demikian seterusnya hingga rit terakhir 

Frekuensi pengangkutan perlu ditetapkan dengan teratur, di 

samping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk 

menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya 

operasi dapat diperkirakan. Frekuensi pelayanan yang teratur akan 

memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan kegiatannya. 

Frekuensi pelayanan dapat dilakukan 3 (tiga) hari sekali atau maksimal 

2 (dua) kali seminggu. Meskipun pelayanan yang lebih sering dilakukan 

adalah baik, namun biaya operasional akan menjadi lebih tinggi 

sehingga frekuensi pelayanan harus diambil yang optimum dengan 

memperhatikan kemampuan memberikan pelayanan, jumlah volume 

sampah, dan komposisi sampah (Irman, 2002).   

Perencanaan frekuensi pengangkutan sampah dapat bervariasi 

tergantung kebutuhan misalnya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari sekali dan 

maksimal tiga hari sekali, tergantung dari komposisi sampah yang 

dihasilkan dimana semakin besar prosentase sampah organik semakin 

kecil periodesasi pengangkutan. Hal ini dikarenakan sampah organik 

lebih cepat membusuk sehingga dapat menimbulkan gangguan 

lingkungan di sekitar TPS. Makin sering frekuensi pengangkutan maka 
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semakin baik, namun biasanya biaya operasionalnya akan lebih mahal. 

Penentuan frekuensi pengangkutan juga akan bergantung dari jumlah 

timbulan sampah dengan kapasitas truk pengangkut yang melayani 

(Tchobanoglous,1993). 

Menurut SK SNI T-12-1991-03, setiap 2.000 rumah dibutuhkan 

alat pengumpul yang berupa gerobak sampah atau becak sampah 

sebanyak 16 (enam belas) buah, 1 (satu) truck sampah atau arm roll 

truck dengan 3 (tiga) kontainer sebanyak 1 (satu) unit, kebutuhan 

transfer depo sebanyak 1 (satu) unit. 

 

 

g. Pengolahan 

Menurut SK SNI T-133-1990-F, pengolahan sampah adalah suatu 

upaya untuk mengurangi volume sampah dari lokasi pemindahan atau 

langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. 

Teknik-teknik pengolahan sampah dapat berupa pengomposan, 

pembakaran, daur ulang dan pemadatan. 

h. Pembuangan Akhir Sampah 

Pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk mengkarantina 

(menyingkirkan) sampah kota sehingga aman. Tempat pembuangan 

akhir sampah merupakan terminal terakhir dari proses pewadahan, 

pengumpulan, pengangkutan yang diproses lebih lanjut dengan 

pemusnahan. Dalam pemusnahan dikenal berbagai metode antara lain 
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adalah landfill. Landfill merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk 

residu buangan padat di permukaan tanah, cara pengolahan sampah 

sistem landfill tersebut di antaranya : 

1) Lahan urugan terbuka atau open dumping (tidak dianjurkan) 

merupakan sistem yang tertua yang dikenal manusia dalam sistem 

pembuangan sampah, dimana sampah hanya dibuang atau ditimbun 

di suatu tempat tanpa dilakukan penutupan dengan tanah sehingga 

dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti 

perkembangan vektor penyakit, bau, pencemaran air permukaan dan 

air tanah, dan rentan terhadap bahaya kebakaran. 

2) Lahan urugan terkendali atau controlled landfill yaitu lahan urug 

terbuka sementara dengan selalu dikompaksi tiap tebal lapisan 

sampah setebal 60 (enam puluh) cm dan diurug dengan lapisan tanah 

kedap air (10-20 cm) dalam tiap periode 7 (tujuh) hari atau setelah 

mencapai tahap tertentu. 

3) Lahan urugan penyehatan atau sanitary landfill yaitu caranya hampir 

sama dengan di atas, hanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

pengendalian drainase, dan pengolahan leachate (air luruhan 

sampah) serta proses pemilahan sampah yang tidak bisa diolah 

dengan sistem controlled landfill seperti plastik dan sejenisnya. Di 

samping itu perlu juga dilengkapi sarana pengendalian pembuangan 

gas yang ditimbulkan oleh fermentasi dari sampah (Irman, 2003). 

2. Aspek Kelembagaan 
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Bentuk kelembagaan yang dianjurkan untuk berbagai kategori kota 

di Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut ini : 

Tabel 2.1. Bentuk Kelembagaan Pengelola Persampahan 

No. Kategori Kota Jumlah Penduduk (jiwa) Bentuk Kelembagaan 

1. Kota Sedang I 250.000 – 500.000 Dinas Sendiri 

2. Kota Sedang II 100.000 – 250.000 - Dinas/Suku Dinas 

- UPTD/Seksi/PU 

3. Kota Kecil 20.000 – 100.000 - UPTD/ PU 

- Seksi/PU 

 Sumber : SNI T-13-1990 F 

Jumlah personil pengelolaan persampahan harus cukup memadai 

sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah 

personil minimal 1 (satu) orang per 1000 (seribu) penduduk yang dilayani 

sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf 

minimal 1 (satu) orang per 1000 (seribu) penduduk. Bentuk pendekatan 

perhitungan tenaga staf berbeda dengan perhitungan tenaga pelaksana. 

Perhitungan jumlah tenaga staf memperhatikan struktur organisasi dan 

beban tugas. Perhitungan jumlah tenaga operasional memperhatikan 

desain pengendalian, desain dan jumlah peralatan, desain operasional, 

keperluan tenaga penunjang dan pembantu, dan beban penugasan. 

Menurut SK SNI T-12-1991-03, untuk setiap 2.000 (duaribu) rumah 

dibutuhkan tenaga pengumpul sampah sebanyak 16 (enam belas) orang 

dan tenaga pengangkutan, pembuangan akhir dan administrasi sebanyak 8 

(delapan) orang. 

I. Kinerja   

1. Pengertian Kinerja 
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Kinerja dapat diartikan sebagai perilaku berkarya, berpenampilan 

atau berkarya. Kinerja merupakan bentuk bangunan organisasi yang 

bermutu dimensional, sehingga cara mengukurnya bervariasi tergantung 

pada banyak faktor (Bates dan Holton dalam Muljadi, 2006). Pengertian 

kinerja organisasi menurut (Muljadi, 2006), adalah hasil kerja organisasi 

dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan organisasi, kepuasan 

pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi 

masyarakat tempat organisasi. 

Indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif maupun 

kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan 

tujuan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan dapat dilihat dari seberapa 

besar output, semakin besar volume output berarti semakin tinggi pula 

tingkat kinerjanya. Indikator kinerja berguna untuk menunjukkan 

kemajuan dalam rangka menuju pencapaian sasaran maupun tujuan 

organisasi yang bersangkutan (Muljadi, 2006). Baik buruknya penilaian 

kinerja sangat terkait dan dapat diukur melalui penilaian tingkat efisiensi 

dan efektifitas (Prawirosentono, 1999). 

Menurut (Nurmandi, 1999), efisiensi menunjukkan pada rasio 

minimal antara input dan output. Input yang kecil dan diikuti dengan 

output yang besar merupakan kondisi yang diharapkan. Sedangkan 

efektifitas (effectiveness) memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap 

tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan. Salah satu ukuran 

efektifitas adalah derajat kepuasan masyarakat. Ukuran ini tidak 
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mempertimbangkan berapa biaya, tenaga dan waktu yang digunakan 

dalam memberikan pelayanan tetapi lebih menitikberatkan pada 

tercapainya tujuan organisasi pelayanan publik. 

Menurut (Muljadi, 2006), beberapa pengukuran kinerja antara lain 

adalah sebagai berikut : 

 Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan 

 Membandingkan kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang diharapkan 

 Membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya 

 Membandingkan kinerja satu instansi dengan kinerja instansi lain atau 

dengan swasta yang unggul di bidang tugas yang sama dengan kegiatan 

yang sedang   di ukur 

 Membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitasnya dapat 

dicapai individu atau organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang 

diemban yang terkait dengan tingkat efisiensi dan efektifitas, maupun 

dengan melihat dari seberapa besar output sehingga dapat dilihat apabila 

semakin besar volume output berarti semakin tinggi pula tingkat 

kinerjanya. 

2. Kinerja Pengelolaan Sampah 

Berdasarkan beberapa pengertian seperti di atas, kinerja pengelolaan 

sampah dapat diukur dengan membandingkan kinerja nyata dengan hasil 

atau sasaran yang diharapkan, disamping itu kinerja juga sangat terkait 
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dengan tingkat efisiensi dan efektifitas. Kinerja pengelolaan sampah 

merupakan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin 

dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis, 

kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Untuk 

melakukan penilaian kinerja dalam pengelolaan sampah sangat terkait 

dengan kualitas pelayanan serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. 

Dalam kaitan dengan kondisi yang diharapkan dalam pengelolaan 

sampah, indikator kinerja pengelolaan sampah pada dasarnya adalah 

kondisi ideal pengelolaan sampah yang didapatkan dari kajian literatur 

mengenai sistem pengelolaan sampah maupun sesuai dengan Standar yang 

ada seperti SNI T-131990-F tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan 

Sampah Perkotaan maupun SNI T12-1991-03 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Sampah Permukiman. Di samping itu penilaian kinerja dapat 

di dasarkan pada pendapat atau persepsi masyarakat selaku pelanggan 

pelayanan sampah. 

Menurut (Haryono, 2004), untuk mengukur keberhasilan dalam 

mencapai sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan menghitung 

melalui : 

 Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah timbulan 

yang   dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan 

kepadatan    penduduk 
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 Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah yang 

seharusnya   dilayani  

 Jumlah penduduk yang dilayani harus diimbangi dengan ketersediaan 

sarana dan prasarana, personil dan biaya yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan sampah 

Menurut (Ismaria, 1992), salah satu faktor penentu baik buruknya 

operasi pengelolaan sampah adalah metode operasional yang dipengaruhi 

oleh karakteristik komponen operasinya seperti kendaraan, tenaga 

operasional serta faktor eksternal lainnya seperti kondisi fisik wilayah 

operasi. Secara kuantitatif, efektifitas dan efisiensi operasi pengelolaan 

sampah dapat diukur berdasarkan volume yang ditangani. 

Menurut (Muljadi, 2006), untuk membuat hasil evaluasi kinerja 

digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja tersebut 

dibuat berdasarkan skala pengukuran kinerja antara lain dengan cara 

pengukuran ordinal, misalnya : 

 

Dari uraian-uraian di atas, maka penilaian kinerja pengelolaan 

sampah dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu : 

 Berdasarkan perbandingan dengan standar normatif (Standar Nasional 

Indonesia tentang Persampahan) atau kajian literatur yang sesuai 
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 Berdasarkan persepsi masyarakat yang sudah mendapat jangkauan 

pelayanan sampah  

J. Penurunan Kualitas Lingkungan 

Yunus (2008) mengemukakan bahwa, untuk menyikapi dampak 

transformasi spasial terhadap lingkungan memerlukan pencermatan yang 

mendalam agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar penentuan 

kebijakan spasial itu sendiri. Pemaknaan spasial dapat dipandang dari segi 

lingkungan fisik/abiotik (deteriorisasi lingkungan), biotik (menurunnya 

keanekaragaman hayati) dan sosio-kultural (dekohesivitas sosial). Dalam hal 

ini dampak yang disoroti adalah dampak abiotik yang akan disoroti adalah 

gejala terjadinya degradasi kualitas lingkungan (environmental deterioration/ 

environment degradation) sebagai akibat transformasi spasial yang terjadi di 

wilayah peri-urban. Gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik di wilayah 

peri-urban yaitu; (1) terjadinya gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik 

yang diakibatkan oleh peningkatan polusi udara, (2) penurunan kualitas 

lingkungan oleh polusi tanah, (3)  penurunan kualitas lingkungan oleh polusi 

air dan (4) penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh 

kerusakan lahan. 

Peningkatan jumlah tumpukan sampah secara tidak langsung 

menimbulkan dampak negatif. Ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, 

kesehatan, keamanan dan pencemaran, apabila sampah tidak dikelola dengan 

baik dapat menimbulkan berbagai gangguan antan lain: 1) sampah dapat 

menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi 
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dan rombakan sampah berbau yang tidak sedap, daerah becek dan kadang-

kadang berlumpur terutama apabila musim penghujan datang; 2) sampah 

yang bertumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik dan kimia 

yang tidak sesuai dengan lingkungan normal, yang dapat mengganggu 

kehidupan di lingkungan sekitarnya; 3) di sekitar daerah pembuangan sampah 

akan terjadi kekurangan oksigen. Keadaan ini disebabkan karena selama 

proses peromabakan sampah menjadi senyawa-senyawa sederhana diperlukan 

oksigen yang diambil dari udara di sekitamya. Kekurangan oksigen dapat 

menyebabkan kehidupan flora dan fauna menjadi terdesak; 4) gas-gas yang 

dihasilkan selama degradasi (pembusukan) sampah dapat membahayakan 

kesehatan karena proses pembusukan  mengeluarkan gas beracun; 5) dapat 

menimbulkan berbagai penyakit terutama yang dapat ditularkan oleh lalat 

atau seranngga lainya, binatang-binatang seperrti tikus dan anjing; dan 6) 

secara estetika sampah tidak dapat digolongkan sebagai pemandangan yang 

nyaman untuk dinikmati (Hadiwiyoto dalam Santoso, 2016 : 2). 

K. Penelitian Terdahulu 

Road Map penelitian-penelitian terdahulu terkait kinerja pengelolaan 

sampah diuraikan sebagai berikut:  

1. Widi Hartanto (2006), dengan judul penelitian “Kinerja Pengelolaan 

Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen”. Tujuan penelitian ini 

adalah mengkaji kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh 

Pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metodologi 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan 
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kuantitatif, dengan teknik analisis menggunakan standar normatif dan 

distribusi frekuensi. Teknik sampling menggunakan metode stratified 

random sampling yang membagi populasi yang heterogen menjadi 

kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan sumber penghasil 

sampah dengan jumlah sampel 99 responden. Hasil dari penelitian ini 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah 

antara lain jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas, 

operasional pengangkutan yang belum optimal, masih kurang jelasnya 

pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, 

pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk operasional, 

biaya operasional sangat terbatas, masyarakat belum sepenuhnya 

mendukung pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan 

terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan. 

2. Sunarno (2012), dengan judul penelitian “Kajian Kinerja Pelayanan 

Pengelolaan Sampah di Kota Karanganyar Ditinjau Dari Aspek Teknik 

Operasional”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

akumulasi limbah di kota dan untuk mengetahui hambatan dalam proses 

pengelolaan limbah; untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap 

teknik operasional kinerja pelayanan pengelolaan limbah di Karanganyar; 

dan juga untuk mengusulkan desain untuk bentuk pemilahan sampah dan 

alat transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis distribusi 

frekuensi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan 
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wawancara. Teknik sampel yang digunakan adalah metode Stratified 

Random sampling yang mempekerjakan 100 responden. Teknik ini 

diambil dari rumus Slovin. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Hambatan 

yang ditemukan dalam pengelolaan limbah di Karanganyar, 2) Persepsi 

masyarakat terhadap kinerja pengelolaan limbah di Karanganyar, 3) 

Realisasi proposal desain untuk wadah limbah dan kendaraan pengangkut 

yang efisien dan efektif. Studi ini menunjukkan perlunya sumber daya 

tambahan dan kebutuhan untuk mensosialisasikan pengelolaan limbah 

menggunakan sistem 3R, dan juga kebutuhan untuk penyimpanan dan 

pengangkutan fasilitas limbah yang efektif dan efisien. 

3. Evy Triani (2017), dengan judul penelitian “Optimalisasi Kinerja 

Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya”. Penelitian ini dilakukan 

untuk menilai layanan persampahan melalui analisa kualitas layanan 

persampahan terhadap kinerja dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Perumahan Kota Palangka Raya. Metodologi penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik analisis 

menggunakan standar normatif. Pendekatan deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus, dengan teknik analisis menggunakan teknik Delphi, analisa 

Content dan Servqual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

layanan persampahan memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah antara lain jumlah personil dan 

sarana prasarana masih sangat terbatas, operasional pengangkutan yang 

belum optimal, masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada 
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sistem pengumpulan dan pengangkutan dan kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah. Rekomendasi dari 

penelitian ini yaitu pemerintah perlu menambah jangkauan pelayanan 

sampah, personil, peralatan serta memberikan sosialisasi mengenai 

pengelolaan sampah kepada masyarakat. 

4. Tu’uni Leluno (2017). dengan judul “Analisa Kinerja Pengelolaan 

Persampahan Studi Kasus: Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau”. 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel 

berwujud, kehandalan, tanggap, jaminan, serta kepedulian terhadap kinerja 

pengelolaan persampahan dan mengetahui tingkat hubungan yang paling 

dominan antara variabel berwujud, kehandalan, tanggap, jaminan, serta 

kepedulian terhadap kinerja pengelolaan persampahan. Metode pendekatan 

yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat Kota Nanga Bulik yaitu sebesar 17.554 kepala 

keluarga dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden. 

Analisis data menggunakan uji regresi berganda dengan bantuan program 

SPSS. Hasil penelitian menunjukkan variabel - variabel yang 

mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah mulai dari yang berpengaruh 

dominan pertama sampai kelima yaitu variabel tanggap dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,691; variabel berwujud dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,320; variabel jaminan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,244; variabel kehandalan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,240; dan variabel kepedulian dengan nilai koefisien regresi sebesar 
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0,236. Variabel berwujud, kehandalan, tanggap, jaminan dan kepedulian 

secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan 

sampah. Sedangkan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan sampah adalah variabel tanggap dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,691. 

5. Mirnawati (2017), dengan judul “Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di 

Kota Metro (Study di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kota 

Metro Tahun 2015)”. Bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

pengelolaan sampah dan hasil yang dicapai oleh Tempat Pembuangan 

Akhir Sampah (TPAS) Kota Metro. Menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 

(dua puluh dua) orang. Hasil penelitian menujukkan Kinerja dari 

pengolahan sampah UPT Kebersihan Kota Metro cukup baik, Terbukti 

dengan kondisi kebersihan jalan utama, dan berprestasi, mampu mendapat 

piala Adipura, sebagai Kota Bersih, meningkatnya hasil Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan Kota Metro, walaupun belum 

secara menyeluruh wilayah Kota Metro dapat terjangkau karena kurang 

nya jumlah Pekerja/ petugas pengakut sampah serta sarana dan prasarana 

yang kurang memadai, untuk Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. 

L. Rekonstruksi Teori Dan Perumusan Variabel 

Setiap kota pasti tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya 

jumlah populasi, yang sudah barang tentu selaras dengan tututan pemenuhan 

kebutuhan hidup masyarakat kota tersebut. Nurmandi (1999:143) 
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menegaskan bahwa, pertumbuhan kota yang tidak selaras dengan tuntutan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat kota akan berdampak pada menurunnya 

optimasi pelayanan prasarana kota. Hal tersebut dikarenakan peningkatan 

aktifitas masyarakat di perkotaan akan berpengaruh pada kuantitas maupun 

kualitas limbah yang dihasilkan sehingga pada akhirnya apabila tidak dikelola 

dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas 

lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup memperkirakan 85% dari kota-

kota kecil dan lebih dari 50% kota berukuran menengah secara resmi 

membuang limbahnya ke tempat-tempat terbuka. 

Langkah yang tepat untuk menanggulangi sampah adalah bagaimana 

melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan bijaksana. Secara umum 

adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip 5R (reduce, reuse, recycle, 

replace, repair). Berhasil dan tidaknya dalam mengelola sampah tentunya 

diukur dengan kinerja dari seluruh perangkat pengelolaan sampah tersebut.  

Kodoatie (2003) menyatakan bahwa sistem pengelolaan sampah 

perkotaan pada dasarnya dapat dilihat dari komponen-komponen yang saling 

mendukung satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Komponen-komponen tersebut 

adalah aspek teknik operasional (teknik); kelembagaan (institusi); 

pembiayaan (finansial); hukum dan pengaturan (hukum), dan peran serta 

masyarakat. 

Leitmann (1999) mengatakan bahwa permasalahan internal lingkungan 

hidup di perkotaan berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan 
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industrialisasi.  Ketidaklayakan pemukiman dan sarana prasarana yang 

tersedia di perkotaan adalah inti utama dari masalah kesehatan lingkungan. 

Contohnya, penyediaan air bersih yang terbatas, pengelolaan sampah yang tak 

tepat, kondisi sanitasi yang buruk, saluran drainase yang rusak dan tak 

terpelihara, penggunaan lahan rawan bencana, kurangnya ruang terbuka hijau 

dan sebagainya. Sedangkan untuk lingkungan hidup yang berhubungan 

dengan industrialisasi terkait dengan pencemaran atau buangan yang 

dihasilkan (emisi). Industrialisasi disini diartikan bukan kegiatan industri di 

pabrik, tetapi segala aktivitas di kota yang menghasilkan dampak negatif 

lingkungan. Misalkan, pencemaran udara dari kendaraan bermotor dan 

aktivitas pabrik, pencemaran air dari rumah tangga, pabrik, rumah sakit, 

hotel, restoran dan sebagainya, kesemrawutan lalu lintas, pencemaran akibat 

pengelolaan sampah yang buruk dan sebagainya. 

Yunus (2008) menegaskan bahwa penurunan kualitas lingkungan dapat 

diamati dengan terjadinya gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang 

diakibatkan oleh peningkatan polusi udara, penurunan kualitas lingkungan 

oleh polusi tanah, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air, dan 

penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh kerusakan 

lahan. 

Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan diatas, maka akan 

dirumuskan beberapa variable yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2.2. Landasan Teori, Perumusan Variabel, serta  

Indikator yang Diukur 
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Landasan Teori Variabel Indikator 

Kodoatie (2003) Teknik Operasional  Pewadahan 

 Pengumpulan 

 Pengangkutan 

Kelembagaan  Pelayanan sampah 

Pembiayaan   Retribusi sampah 

Peran Serta Masyarakat   Pembersihan lingkungan 

Regulasi   Sosialisasi peraturan 

Yunus (2008) Penurunan Kualitas Lingkungan   Polusi udara  

 Polusi tanah  

 Polusi air  

 Polusi kerusakan lahan  

Sumber: Hasil Pengolahan, Tahun 2019 

M. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire dinilai 

masih buruk, akibat muncul permasalahan seperti 

timbulan sampah yang lambat tertangani, 

keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan 

personil, dll, yang secara umum dapat dievaluasi dari 

teknik operasional, kelembagaan, pembiayaan, peran 

serta masyarakat, dan regulasi. Permasalahan 

penanganan sampah tentunya berdampak pada 

kualitas lingkungan yang ada pada kawasan tersebut. 

1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan 

sampah di kota Nabire? 

2. Adakah pengaruh kinerja pengelolaan 

sampah terhadap penurunan kualitas 

lingkungan di Kota Nabire? 

 

 

 

Indikator 
 Pewadahan 

 Pengumpulan 

 Pengangkutan 

 Pelayanan Sampah 

 Retribusi Sampah 

 Pembersihan Lingkungan 

 Sosialisasi Peraturan 

 

 Kinerja pengelolaan sampah di 

Kota Nabire. 

 Pengaruh kinerja pengelolaan 

sampah terhadap penurunan 

kualitas lingkungan di Kota 

Nabire 

Variabel Penurunan 

Kualitas Lingkungan 

 Polusi udara  

 Polusi tanah  

 Polusi air  

 Polusi kerusakan lahan  

 

Variabel Kinerja 

 Teknik operasional; 

 Kelembagaan; 

 Pembiayaan; 

 Peran serta masyarakat; 

 Regulasi 

 Kodoatie (2003) menyatakan bahwa sistem pengelolaan sampah perkotaan pada 

dasarnya dapat dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu 

dengan yang lain, seperti Aspek teknik operasional (teknik), kelembagaan (institusi), 

pembiayaan (finansial), hukum dan pengaturan (hukum), dan peran serta masyarakat. 

 Menurut Yunus (2008), gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik di wilayah 

peri-urban yaitu; (1) terjadinya gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang 

diakibatkan oleh peningkatan polusi udara, (2) penurunan kualitas lingkungan oleh 

polusi tanah, (3)  penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air dan (4) penurunan 

kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh kerusakan lahan. 
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Gambar 2.4. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

N. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesis 

(jawaban sementara) terhadap dua pertanyaan penelitian yang telah 

dibangun sebelumnya dengan pernyataan (statement) sebagai berikut : 

1. Hipotesis untuk pertanyaan penelitian yang pertama menggunakan 

pendekatan teori sebagai berikut :  

Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dapat dilihat 

dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang 

lain, seperti aspek teknik operasional (teknik); kelembagaan (institusi); 

pembiayaan (finansial); hukum dan pengaturan (hukum), dan peran serta 

masyarakat. (Kodoatie, 2003) 

Kinerja pengelolaan sampah merupakan perbandingan antara hasil 

nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan 

sampah. Untuk melakukan penilaian kinerja dalam pengelolaan sampah 

sangat terkait dengan kualitas pelayanan serta kepuasan yang dinikmati 

oleh masyarakat. Baik buruknya penilaian kinerja sangat terkait dan 

KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH 

DI KAWASAN PERKOTAAN NABIRE  

 

Tabulasi Silang (Uji 

Chi Kuadrat Pearson) Regresi Linear Sederhana 
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dapat diukur melalui penilaian tingkat efisiensi dan efektifitas 

(Prawirosentono, 1999). 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa komponen-

komponen pengelolaan sampah seberti yang disebutkan diatas belum 

terselenggara dengan baik sesuai dengan SNI T-131990-F tentang Tata 

Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan maupun SNI T12-1991-03 

tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Permukiman. Pernyataan tersebut 

didukung oleh pengakuan masyarakat lokasi studi yang membenarkan 

redahnya kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire. 

Berdasarkan pendekatan teori dan hasil observasi diatas, maka 

pernyataan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

“Kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire masih buruk”  

2. Hipotesis untuk pertanyaan penelitian yang kedua menggunakan 

pendekatan teori sebagai berikut :  

Penurunan kualitas lingkungan dapat diamati dengan terjadinya 

gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh 

peningkatan polusi udara, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi 

tanah, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air, dan penurunan 

kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh kerusakan lahan. 

(Yunus, 2008) 

Observasi dan pengamatan awal dilapangan yang didukung oleh 

hasil wawancara terhadap masyarakat di lokasi studi, memberikan 

konfirmasi terhadap gejala-gejala penurunan kualitas lingkungan seperti 
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yang disebutkan teori diatas. Sehingga dengan pendekatan tersebut, maka 

pernyataan hipotesisnya sebagai berikut: 

 Ha : Kinerja pengelolaan sampah berpengaruh signifikan terhadap 

penurunan kualitas lingkungan di Kota Nabire.  

 



55 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

O. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan jenis penelitian dengan mengunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan 

perbandingan maupun bahan rujukan dalam mengganalisis secara deskriptif. Dari penjelasan di 

atas pemakaian tipe penelitian yang akan dilakukan dengan cara-cara pengumpulan, menyusun 

atau mengatur, mengelola, menyajikan dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran 

yang teratur, ringkas, dan jelas mengenanai keadaan peristiwa atau gejala tertentu sehinga dapat di 

tarik hasil yang akan di pertanggungjawabkan sebagai hasil karya ilmiah. 

Metode kuantitatif diperlukan untuk menjawab masalah pertama yang bertujuan mengetahui 

kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire, dengan menggunakan analisis tabulasi 

silang/crosstab dengan uji chi-kuadrat pearson. Tujuan rumusan masalah kedua adalah untuk 

mengetahui pengaruh kinerja pengelolaan sampah terhadap penurunan kualitas lingkungan di 

Kota Nabire yang juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear 

berganda. 

Tujuan utama dari metodologi kuantitatif ini adalah menjelaskan suatu masalah tetapi 

menghasilkan generalisasi. Generalisasi adalah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam 

suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. 

Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi yang umum 

berlaku didalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran 

terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut “sampel” dalam 

penelitian kuantitatif.  

P. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 
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Lokasi penelitian ini berada pada kawasan perkotaan di Kabupaten Nabire yang secara 

administratif berada pada Kecamatan Nabire. Dengan pertimbangan bahwa perkotaan Nabire 

sebagai yang saat ini sedang berkembang tidak luput dari berbagai masalah perkotaan, 

khususnya masalah sampah yang senantiasa menjadi sorotan. Masih terbatasnya sarana dan 

prasarana persampahan menyebabkan permasalahan sampah di kota ini semakin kompleks.  

2. Waktu Penelitian 

Secara garis besar penelitian dilakukan dan disesuaikan dengan tahap-tahap alokasi 

waktu yang ada. Estimasi waktu dalam penelitian ini adalah 5 bulan. Adapun tahapan waktu 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Waktu pengajuan proposal, dikaitkan dengan studi leteratur, dimana data-data yang terkait 

pada semester tertentu. 

 Survei lapangan, untuk mendaptkan data-data yang akurat di lapangan khususnya mengenai 

masalah kinerja pengelolaan sampah, yakni dengan survey, wawncara dan kajian literatur 

yang di anggap kurang. Tahap ini dilakukan setelah proposal diterima. 

 Tahap pengumpulan data-data dan membaginya ke dalam data primer dan sekunder, setelah 

itu dilanjutkan ke tahap analisa. 

 Tahap akhir penulisan tugas akhir dan dilanjutkan dengan ujian setelah penulisan penelitian 

disetujui oleh pembimbing. 

Q. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Jadi populasi bukan hanya orang 

tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek 
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atau obyek penelitian yang terdapat di lokasi penelitian. Populasi penelitian adalah masyarakat 

Kota Nabire yang secara administrative bertempat tinggal di Distrik Nabire. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu 

pendugaan terhadap pupulasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai 

perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan 

keragaman sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Dalam penelitian 

kualitatif sampel yang dipakai dapat menjadi informasi jika melakukan interview, dapat berupa 

kejadian kalau dilakuan observasi dan jika mengunakan teknik dokumentasi, maka sampelnya 

bisa berupa bahan-bahan dokumenter,cerita rakyat, prasasti, legenda dan lain sebagainya 

(Bungin, 2001). 

Malhotra (dalam Umar Husein, 2003:45) menyebutkan bahwa untuk penelitian deskriptif 

dan kuantitatif, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 100 unit. Dengan mengikuti pedoman 

ini maka penelitian menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode sampel 

yang digunakan adalah non probability sampling melalui teknik kuota sampling. Kuota 

sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan terpenuhi. 

R. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisioner 

yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014, hlm. 92) menyatakan bahwa “Instrumen 

penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati”. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk 

mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang 

akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Sugiyono (2014, hlm. 134) menyatakan bahwa 



58 
 

“Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. 

S. Variabel Penelitian  

Dalam menganalisa dan menginterprertasi data untuk pengujian hipotesa diperlukan suatu 

penetapan variabel penelitian. Definisi variabel menurut Soebagyo (1997) adalah suatu kuantitas 

yang dapat diukur; didukung oleh teori yang jelas; didefinisikan secara baik; diklasifikasiakan dan 

didefenisikan secara operasional. 

Variabel pada penelitian ini adalah terkait dengan kinerja pengelolaan sampah di Kota 

Nabire. Dalam penelitian ini ditetapkan variabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Penelitian  

Rumusan Masalah Variabel Indikator 

Pertama Teknik Operasional (X1)  Pewadahan 

 Pengumpulan 

 Pengangkutan 

Kelembagaan (X2)  Pelayanan Sampah 

Pembiayaan (X3)  Retribusi Sampah 

Peran Serta Masyarakat (X4)  Pembersihan Lingkungan 

Regulasi (X5)  Sosialisasi Peraturan 

Kinerja Pengelolaan Sampah (Y)  Buruk, diberi skor 1 

 Kurang, diberi skor 2 

 Baik, diberi skor 3 

Kedua Kinerja Pengelolaan Sampah (X)  Efektifitas kerja petugas sampah 

 Efisiensi layanan pengangkutan 

sampah 

 Penurunan Kualitas Lingkungan 

(Y) 

 Polusi udara 

 Polusi tanah  

 Polusi air  

 Polusi kerusakan lahan  

Sumber : Kodoatie (2003), dan Hadiwiyoto dalam Santoso (2016) 

T. Jenis Dan Sumber Data  

Data merupakan serangkaian informasi-informasi yang disajikan oleh sebuah objek yang 

didapat melalui pengamatan dan bersifat sementara. Namun berkenaan dengan itu pembahasan 

mengenai data dapat dibagi atas jenis dan sumber sebuah data. 

1. Jenis Data 
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Data terbagi atas dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data kuantitatif 

seperti data luas wilayah penelitian; data luas kawasan perkotaan; data demografi, dan lainnyal. 

Sedangkan yang masuk dalam jenis data kualitatif seperti  kondisi fisik kawasan perkotaan; 

kondisi persampahan; kondisi social dan ekonomi, dan lainnya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan 

tanpa ada perantara antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Seperti kondisi kekinian 

di lokasi penelitian pada aspek penggunaan lahan, kondisi sarana dan prasarana, kondisi 

sosial masyarakat, dan lainnya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung, artinya ada 

perantara antara peneliti dan objek yang akan diteliti, seperti instansi pemerintahan, artikel, 

tulisan, buku bacaan, dan lainnya.  

U. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah teknik penelitian untuk mencari dan menentukan informasi 

yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan 

informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara objektif (Malo & 

Trisnoningtas, 2003, hal. 201). Dalam usaha mengumpulkan menganalisis masalah, peneliti 

mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

terhadap responden agar mendapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam 

pelaksanaannya,  teknik wawancara dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu wawancara yang 

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang 

dilakukan tanpa setting pertanyaan yang pasti.. Sedangkan wawancara yang terstruktur adalah 
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wawancara yang menggunakan instrumen wawancara, yang biasanya berupa pedoman 

wawancara (interview guidance) (Usman, 2006, hal. 96-98). 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang terstruktur, yaitu dengan 

menggunakan pedoman wawancara, sehingga hasil wawancara dapat digunakan untuk melihat 

kesesuaian antara data primer dan data sekunder yang didapatkan oleh peneliti. Wawancara 

terstruktur akan dilakukan dengan Kepala Seksi Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan (DKP) Kota Nabire, Kepala Seksi Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan (DKP) Kota Nabire, Anggota Komisi C DPRD Kota Nabire, Koordinator di Unit 

Pengolahan Sampah (UPS) Kecamatan yang terdapat dalam wilayah pusat kota Nabire, 

Perwakilan jurnalis dari salah satu media massa yang memantau perkembangan Unit 

Pengolahan Sampah (UPS), serta kepada masyarakat. 

2. Survei 

Survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan 

terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang 

diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Dalam metode survei, kuesioner adalah 

instrumen utama untuk mengumpulkan data (Irawan, 2006, hal. 109). Kuesioner merupakan 

daftar pertanyaan tertulis, yang sekaligus akan mencatat jawaban dari responden (Nasution, 

2006, hal. 98).   

Pada metode survei juga dapat dilakukan pengambilan data berupa dokumentasi visual 

menggunakan kamera berupa gambar ataupun video. 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang 

cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Penggunaan teknik ini dilakukan oleh peneliti 

untuk tujuan mengamati kondisi dan sistem kerja di Unit Pengolahan Sampah (UPS) di tiap-

tiap Kecamatan . Melalui observasi ini, peneliti akan menganalisis dan membandingkan hasil 

wawancara maupun survei dengan fakta-fakta di lapangan. 
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4. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder yang berkaitan dengan 

permasalahan terkait penelitian ini, yang terdiri buku literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian, 

dokumen-dokumen persempahan, dan peraturan perundang-undangan. 

V. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

1. Analisis Tabulasi Silang (Uji Chi Kuadrat Pearson) 

Tabulasi Silang (Crosstab) adalah metode analisis yang menggunakan data nominal, 

ordinal, interval serta kombinasi diantara data tersebut. Analisis tabulasi silang (crosstab) 

adalah teknik untuk melihat atau membandingkan hubungan antar variabel (minimum 2 

variabel) dengan menghitung persentase responden untuk setiap kelompok dalam kategori agar 

mudah dilihat hubungan antara dua variable. 

Pada analisis tabulasi silang (crosstab) mempunyai metode pendukung seperti uji chi 

kuadrat person (Person Chi-square Test). Uji chi kuadrat ini adalah uji statistik yang 

digunakan untuk menguji hubungan antara dua peubah kategorik (data kualitatif) yaitu variabel 

kolom dan variabel baris dalam suatu tabulasi silang. Pada uji ini digunakan tabel kontingensi 

dengan banyaknya baris r dan banyaknya kolom c (tabel kontingensi r x c). Pengujian hipotesis 

yang dilakukan adalah: 

H0 = tidak ada hubungan antara baris dan kolom 

H1 = ada hubungan antara baris dan kolom 

Statistik ujinya adalah : 
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Keterangan: 

R = Banyaknya baris 

C = Banyaknya kolom 

Oij = Frekuensi observasi pada baris ke-I dan kolom ke-j 

Eij = Frekuensi harapan pada baris ke-I dan kolom ke-j 

Dasar pengambilan keputusan : 

a. Berdasarkan perbandingan Chi-Kuadrat hitung dan tabel 

 Jika Chi-Kuadrat hitung < Chi-Kuadrat tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. 

 Jika Chi-Kuadrat hitung > Chi-Kuadrat tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. 

b.  Berdasarkan probabilitasnya 

 Jika probabilitasnya > α, maka H0 diterima. 

 Jika probabilitasnya < α, maka H0 ditolak. 

Uji Chi-kuadrat yang dihasilkan harus dibandingkan dengan titik kritis dan distribusi 

teoritis Chi-kuadrat untuk menentukan apakah kedua varabel benar - benar independent. Untuk 

itu diperlukan juga derajat kebebasan (Degree OfFreedom/df) dari tabel. Derajat kebebasan 

untuk tabel yang terdiri dari m barisdan n kolom adalah: 

 

Keterangan: 

M = baris 

N = Kolom 

Uji Chi-kuadrat hanyalah uji indepedensi, sehingga hanya sedikit memberikan informasi 

mengenai kekuatan atau bentuk asosiasi di antara dua variabel. Harga yang dihasilkan 

bergantung pada ukuran sampel dan mode independensi. Chi-kuadrat akan bertambah apabila 
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ukuran sampel pada tabel ditambah, harga dari Chi-kuadrat dapat dilihat melalui residual yang 

relatif kecil untuk frekuensi harapan tetapi ukuran sampelnya besar. 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka digunakan metode analisis ini yang 

bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire. 

Rumus Regresi Linier Berganda adalah : 

Y = a + b X 

Keterangan: 

a = Nilai Konstanta         X = nilai Variabel bebas    

b = Nilai Regresi             Y = nilai variable terikat 

Variable yang digunakan pada analisis ini terbagi atas 2 jenis, yakni variable terikat dan 

bebas. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut : 

 Variabel terikat (dependent variable) adalah Penurunan Kualitas Lingkungan (Y) 

 Variabel bebas (independent variable) adalah Kinerja Pengelolaan Sampah (X) 

W. Definisi Operasional  

 Teknik Operasional merupakan teknis pengolahan sampah di lapangan yang diukur dengan 

pewadahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan 

akhir sampah. 

 Kelembagaan merupakan organisasi berwenang yang menyelenggarakan pengelolaan sampah 

yang diukur dengan efektifitas pelayanan sampah. 

 Pembiayaan yang dimaksud adalah penganggaran dalam pengelolaan sampah yang diukur 

dengan retribusi/iuran sampah.  

 Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat umum dalam proses pengelolaan 

sampah yang diukur dengan aktifitas bakti lingkungan secara bergotong-royong.  

 Regulasi yang dimaksud adalah segala macam peraturan terkait pengelolaan sampah yang 

diukur dengan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. 
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 Penurunan Kualitas Lingkungan yang dimaksud adalah perubahan kondisi lingkungan menjadi 

semakin buruk akibar pencemaran yang diukur dengan polusi udara, polusi tanah, polusi air, 

dan polusi kerusakan lahan. 

 Pewadahan yang dimaksud yaitu fasilitas tempat pembuangan sampah sementara berupa 

kontainer dan bak-bak sampah permanen yang ada di lingkungan permukiman dan pusat-pusat 

aktifitas, pasar, terminal, sekolah dan lainnya. 

 Pengumpulan yang dimaksud adalah jarak dalam proses pemindahan sampah dari sumber 

sampah ke tempat pembuangan sementara. 

 Pengangkutan yang dimaksud adalah intensitas proses pengambilan sampah dari tempat 

pembuangan sementara ke tempat pemrosesan akhir. 

 Pelayanan Sampah yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat terhadap kerja petugas 

sampah.  

 Retribusi Sampah yang dimaksud adalah besaran iuran sampah dan jadwal pembayarannya. 

 Pembersihan Lingkungan yang dimaksud adalah aktifitas bakti lingkungan yang dilakukan 

secara gotong-royong di lingkup masyarakat umum. 

 Sosialisasi Peraturan yang dimaksud adalah intensitas penyuluhan aturan pengelolaan sampah 

kepada masyarakat. 

 Polusi Udara yang dimaksud adalah pencemaran udara berupa bau busuk yang ditimbulkan 

akibat penumpukan sampah. 

 Polusi Tanah yang dimaksud adalah pencemaran tanah akibat penumpukan sampah yang 

menyebakan penyakit cacingan, diare serta berbagai penyakit lain yang disebabkan bakteri dan 

kuman. 

 Polusi Air yang dimaksud adalah perubahan kualitas warna dan rasa pada sumber air minum 

yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. 
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 Polusi Kerusakan Lahan yang dimaksud adalah gangguan estetika/ keindahan lingkungan yang 

disebabkan oleh penumpukan sampah. 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Nabire 

 

1. Aspek Fisik Dasar Wilayah 

 

a. Letak Geografis dan Administratif 

 

Kabupaten Nabire terletak di Kawasan Teluk Cenderawasih Provinsi Papua dan Samudra 

Pasifik, yang berada di atas 3 lempengan bumi sehingga mengakibatkan rawan akan 

terjadinya bencana gempa bumi. 

Secara Geografis Kabupaten Nabire berada di antara 134035’ - 136033’BT dan 2025’ – 

3056’LS, dengan batas administratif sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Yapen dan Kabupaten 

Waropen 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Waropen dan 

Kabupaten Paniai 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai dan 

Kabupaten Kaimana (Papua Barat) 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Teluk Wondama dan 

Kabupaten Kaimana (Papua Barat) 

Secara administratif pada tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Nabire adalah 12.075,00 

km2 yang terbagi menjadi 15 distrik, 76 
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kampung dan 9 kelurahan. Distrik dengan wilayah administratif terluas (1.808,96 km2) 

adalah Distrik Uwapa, sedangkan wilayah administratif terkecil adalah Distrik Nabire 

Barat dengan luas wilayah (79,00 km2). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Distrik di Kabupaten Nabire 

Distrik Luas (km²) Persentase (%) 

Uwapa 1.808,96 15,06 

Menou 1.416,41 11,79 

Dipa 838,63 6,98 

Yaur 1.009,00 8,40 

Teluk Umar 611,00 5,09 

Wanggar 246,00 2,05 

Nabire Barat 79,00 0,66 

Nabire 127,00 1,06 

Teluk Kimi 178,00 1,48 

Napan 404,00 3,36 

Makimi 1.421,00 11,83 

Wapoga 1.040,00 8,66 

Kep. Moora 602,00 5,01 

Siriwo 1.400,00 11,66 

Yaro 830,00 6,91 

Total 12.011,00 100 

Sumber : RTRW Kabupaten Nabire, Tahun 2015-2035 

 

Distrik terluas di Kabupaten Nabire adalah Distrik Uwapa yaitu 1.808,96 km2 atau 

15,06%, disusul Distrik Makimi seluas 1.421,00 km2 atau 11,83% dari luas Kabupaten 

Nabire. Sementara itu, distrik dengan luas wilayah daratan terkecil yakni Distrik Nabire 

Barat yakni 79,00 km2 atau 0,66%, disusul Distrik Nabire seluas 127,00 km2 atau 1,06% 

dari luas Kabupaten Nabire. 
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b. Topografi dan Kelerengan 
 

Kabupaten Nabire memiliki topografi yang bervariasi, yaitu wilayah datar ± 47 % dari luas 

wilayah tersebar di sepanjang wilayah pantai dan wilayah perbukitan ± 53% tersebar di 

daerah pegunungan. 

Berdasarkan perbedaan geomorfologis Wilayah Kabupaten Nabire dapat dikelompokan 

menjadi 3 (tiga) Zona Agroekosistem, yaitu: 

1. Zone Dataran rendah dengan ketinggian ± 600 dpl 

 

2. Zone Ketinggian sedang ± 600 - 1500 dpl 

 

3. Zone Dataran tinggi ± yaitu di atas 1500 dpl 

 

Di Wilayah Kabupaten Nabire memiliki beberapa puncak gunung yang menyebar dari arah 

Barat ke Timur, seperti dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2. Nama Gunung dan Letaknya di Kabupaten Nabire 

No. Kemiringan Lereng (%) Klasifikasi 

1. Gunung Gamei Distrik Uwapa 

2. Gunung Kirobi Distrik Teluk Umar 

3. Gunung Guraja Distrik Teluk Umar 

4. Gunung Merewapi Distrik Teluk Umar 

5. Gunung Guapija Distrik Yaur 

6. Gunung Wagoha Distrik Yaur 

7. Gunung Akubar Distrik Yaur 

8. Gunung Afufa Distrik Yaur 

9. Gunung Anjing/Nohiaweme/Onggawendie Distrik Yaur 

10. Gunung Irare Distrik Yaur 

11. Gunung Seliber Distrik Yaur 

12. Gunung Tona Distrik Yaur 

13. Gunung Temaka Distrik Yaur 

14. Gunung Patima Distrik Yaur 

15. Gunung Mamae Distrik Nabire 

16. Gunung Koboge/Wayland dgn Ketinggian (3.891 M Distrik Siriwo 

17. Gunung Manan Toheri Distrik Napan 

Sumber : Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Nabire, Tahun 2019 
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c. Geologi dan Jenis Tanah 
 

Nabire terletak ditepi utara lempeng Australia, struktur ini ditandai oleh jalur batuan 

termalihan dan terlipatkan dengan lebar mencapai 50 Km. Daerah lipatan ini mencakup 

peralihan antara struktur leher burung yang mempunyai arah utarabarat laut dan struktur 

Irian Jaya bagian timur yang mempunyai arah barat. Peralihan batuan yang ditandai oleh 

sesar sungkup Weyland yang menungkup sangat kuat. Batasan struktur arah barat terlihat 

jelas terutama di jalur lipatan di sesar sebelah tenggara. 

Berdasarkan Hasil Penelitian Lembaga Penelitian Tanah (Balai Tanah) Bogor tahun 1964, 

jenis-jenis tanah di Kabupaten Nabire terbagi atas: 

1. Wilayah Nabire 

Mayoritas jenis tanah Alluvial Endapan Sungai dan tanah-tanah Potzolik. Sedang di daerah 

yang sering digenangi air terdapat tanah – tanah BOG dan LOW Humiegley yang 

hakekatnya merupakan tanah yang berasal dari bahan Endapan Sungai. 

2. Wilayah Yaur 

Terdapat Jenis tanah Potzolik merah kuning dan Hidromorf kelabu. 

 

3. Wilayah pedalaman 

Terdapat mayoritas jenis tanah Potzolik dan tanah coklat Hidromorf kelabu. 

Identifikasi garis sesar aktif di Kabupaten Nabire menggunakan empat lembar peta 

geologi. Keempat lembar peta geologi tersebut adalah 

(1)  Lembar Enarotali, (2)  Lembar Kaimana, (3)  Lembar Steenkool, dan 

 

(4) Lembar Waghete. 
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Pada lembar Enarotali, terdapat tiga sesar besar. Ketiga sesar tersebut adalah (1) 

Sesarsungkup Weyland, (2) Sesar Siriwo dan (3) Sesar Derewo. Hampir seluruh paruh 

barat Enarotali ditempati oleh Sesarsungkup Weyland, pangsa kerak selebar 100 Km yang 

tersesar- naikkan lebih kurang 25 Km ke selatan. Sesar Siriwo mempunyai arah yang 

hampir tegak lurus dengan garis pantai Nabire dan memisahkan antara batuan malihan 

tersier awal yang melintang sejajar dengan garis pantai Nabire. Sesar Derewo terletak di 

sebelah utara Danau Paniai yang memisahkan antara batuan malihan tersier awal dengan 

batuan klastika paparan paleozoikum akhir sampai tersier awal. 

Lembar Kaimana; Struktur geologi di wilayah ini dipenuhi oleh daerah lipatan naik 

(sinklinal) dan sesar naik. Daerah lipatan ini cukup banyak terdapat di Jalur Lipatan 

Lengguru. Diantara cekungan Bintuni dengan jalur lipatan Lengguru dipisahkan oleh Sesar 

naik Arguni. Disamping itu sesar-sesar naik lainnya yang relatif lebih kecil di Punggungan 

Wandamen dan Tinggian Alas Maransabi-Manggar. 

Lembar Steenkool; Struktur geologi di lembar Steenkool hampir mirip dengan lembar 

Kaimana. Secara umum daerah ini terbagi atas struktur geologi, yaitu Jalur lipatan 

Lengguru, Punggungan Wandamen, Tinggian Alas Maransabadi, dan Cekungan Bintuni. 

Sesar naik Arguni memisahkan struktur geologi Cekungan Bintuni dengan jalur lipatan 

Lengguru. Sesar-sesar naik terdapat di jalur lipatan Lengguru dengan 
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arah sejajar dengan garis pantai. Pada daerah punggungan Wandamen terdapat beberapa 

sesar baik sesar yang sejajar dengan garis pantai. 

Lembar Waghete; daerah ini tersusun atas tiga struktur, yaitu Anjungan Arafura, jalur 

lipatan Tanah Muka dan Sistem sesar Tarera Aiduna. Pada Anjungan Arafura terdapat 

antiklinal Uta yang terbentuk setelah mezozoikum awal. Jalur lipatan Tanah Muka 

merupakan bagian terbesar singkapan di lembar ini dengan lebar 40 Km dan mencakup 

antiklinal senjang Pirau menunjam rangkap dan antiklinal kotak dan sinklinal yang kurang 

berkembang. Sistem sesar Tarera-Aiduna dibatasi oleh dua sesar utama yaitu Sesar Tarera 

bagian utara dan Sesar Aiduna bagian selatan. Pada sistem sesar ini terdapat dua daerah 

pelipatan yaitu Antiklinal Buru dan Sinklinal Omba. 

d. Hidrologi 

 

Kabupaten Nabire termasuk ke dalam dua Wilayah Sungai, yaitu Wilayah Sungai Omba 

dan Wilayah Sungai Wapoga – Mimika. Selain terdapat wilayah sungai, wilayah 

Kabupaten Nabire memiliki satu  Danau, yakni Danau Mamae yang terletak di Distrik 

Teluk Kimi. Lokasi wilayah sungai dan daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Nabire 

dapat dilihat pada gambar 4.6 dan gambar 4.7. 

Sumber air di Kabupaten Nabire dimanfaatkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan air 

pada sektor-sektor kegiatan ekonomi, terutama sektor pertanian. Bentuk pemanfaatan 

tersebut berupa pembangunan jaringan irigasi sehingga dapat menyalurkan air melalui 

sistem jaringan. 



76 
 

 

 

 

 

G
a

m
b

a
r 

4
.6

. 
P

et
a 

G
eo

h
id

ro
lo

g
i 

K
ab

u
p

at
en

 N
ab

ir
e
 



77 
 

 

 

 

 

G
a

m
b

a
r 

4
.7

. 
P

et
a 

B
at

as
 D

A
S

 K
ab

u
p

at
en

 N
ab

ir
e
 



78 
 

 

 

e. Klimatologi 
 

Kabupaten Nabire memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim 

kemarau. Selama tahun 2018, hujan terjadi setiap bulan. Rata-rata curah hujan di 

Kabupaten Nabire 349,58 mm. Banyaknya hari hujan di Kabupaten Nabire berkisar antara 

14 – 22 hari. 

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut 

dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2018, suhu udara rata-rata 

berkisar antara 27,80C sampai 28,80C. Tertinggi pada bulan Desember dengan suhu 

28,80C. 

Kabupaten Nabire mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2018 

rata-rata kelembaban udara berkisar antara 77 persen sampai 82 persen dan tekanan udara 

antara 1.006,6 – 1009,6 mb. Sedangkan rata-rata kecepatan angina adalah 2,0 – 3,0 knot. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. Rata – Rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten 

Nabire Tahun 2018 

Bulan 
Curah 

Hujan (mm3) 

Hari 

Hujan 

Suhu 

Udara (°C) 

Kelembaban 

Udara (%) 

Tekanan 

Udara (mb) 

Kecepatan 

Angin (knot) 

Januari 313,3 17 28,4 81 1006,6 2,0 

Februari 418,9 18 28,7 79 1008,2 2,0 

Maret 220,2 20 28,2 81 1006,7 2,0 

April 369,6 22 28,6 80 1007,9 3,0 

Mei 366,0 18 28,3 82 1008,6 2,0 

Juni 354,6 18 27,8 81 1009,6 3,0 

Juli 304,2 16 27,9 82 1008,5 3,0 

Agustus 115,8 14 28,0 80 1009,1 3,0 

September 469,5 21 28,1 80 1006,9 3,0 

Oktober 511,5 19 28,2 80 1009,1 3,0 

November 376 15 28,6 78 1008,5 3,0 

Desember 313,3 17 28,8 77 1007,3 3,0 

Sumber : BPS Kabupaten Nabire, Tahun 2019 
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f. Tutupan Lahan 
 

Tutupan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu misalnya 

pemukiman, perkebunan, persawahan, dan lainnya. Tutupan lahan juga merupakan 

pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

penyelenggaraan kehidupannya. Tutupan lahan biasanya digunakan dengan mengacu pada 

pemanafaatan masa kini. 

Tabel 4.4. Tutupan Lahan di Kabupaten Nabire Tahun 2019 

No. Tutupan Lahan Luas 

1. Hutan Lahan Kering 10.950,25 

2. Hutan Lahan Basah 179,08 

3. Hutan Bakau 5,70 

4. Semak Belukar 476,56 

5. Alang-Alang 5,88 

6. Padang Rumput 35,88 

7. Hamparan Pasir Pantai 2,01 

8. Lahan Terbuka 79,64 

9. Rawa 43,85 

10. Sawah 5,02 

11. Tegalan Ladang 57,01 

12. Kebun/Perkebunan 117,53 

13. Permukiman/Tempat Kegiatan 10,50 

14. Bandar Udara 0,36 

15. Pelabuhan Laut 0,03 

16. Danau 7,12 

17. Sungai 34,58 

Total 1.2011,00 

Sumber : Badan Informasi Geospasial, Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terlihat bahwa tutupan lahan di Kabupaten Nabire didominasi 

oleh hutan lahan kering seluas 10.950.25 km2. Sementara penggunaan lahan terkecil adalah 

pelabuhan laut yaitu 0,03 km2 dari luas Kabupaten Nabire. 
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2. Aspek Demografi 

 

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

 

Penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 

147.921 jiwa yang terdiri terdiri dari 78.100 orang laki- laki (52,80%) dan 69.821 orang 

perempuan (47,20%). Dengan demikian, rasio jenis kelamin di Kabupaten Nabire diatas 

100, yaitu 111.86. Periode tahun 2010-2018 penduduk Kabupaten Nabire mengalami 

pertumbuhan sebesar 1,76%. Lebih jelasnya dapat pada tabel 4.5. berikut. 

Tabel 4.5. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nabire 

Tahun 2010-2018 

 
No 

 
Distrik 

Jumlah Penduduk (jiwa) 
Laju Pertumbuhan 

Penduuk Per Tahun (%) 

2010 2017 2018 2010-2018 2017-2018 

1. Uwapa 3.296 3.631 3.697 1,65 1,82 

2. Menou 2.918 3.221 3.281 1,69 1,86 

3. Dipa 3.912 4.181 4.233 1,13 1,24 

4. Yuar 1.354 1.519 1.552 1,97 2,17 

5. Teluk Umar 890 1.012 1.036 2,19 2,37 

6. Wanggar 7.229 1.954 8.098 1,63 1,81 

7. Nabire Barat 10.780 11.888 12.106 1,67 1,83 

8. Nabire 74.787 83.096 84.745 1,80 1,98 

9. Teluk Kimi 9.061 10.100 10.307 1,86 2,05 

10. Napan 2.376 1.305 1.333 - 2,15 

11. Makimi 5.402 5.966 6.079 1,70 1,89 

12. Wapoga 986 1.068 1.084 1,36 1,50 

13. Kep. Moora* - 1.358 1,387 - 2,14 

14. Siriwo 4.691 5.232 5.342 1,87 2,10 

15. Yaro 3.218 3.570 3.641 1,78 1,99 

Kabupaten Nabire 130.900 145.101 147.921 1,76 1,94 

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, Tahun 2019 

 

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nabire tahun 2017- 2018 sebesar 1,94%, 

dengan pertumbuhan terbesar di Distrik Teluk Umar yakni 2,37%, dan terkecil di Distrik 

Dipa yakni 1,24%. 
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b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk 
 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Nabire pada tahun 2018 mencapai 12 jiwa/km² dengan 

rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga empat orang. Kepadatan penduduk di tiap 

distrik cukup beragam yakni tertinggi terletak di Distrik Nabire dengan kepadatan 667 

jiwa/km² dan terendah di Distrik Wapoga yang memiliki kepadatan sebesar 1 jiwa/km². 

Perhatikan tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6. Kepadatan Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Nabire Tahun 

2018 

 
No 

 
Distrik 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

1. Uwapa 3.697 2,04 

2. Menou 3.281 2,32 

3. Dipa 4.233 5,05 

4. Yuar 1.552 1,54 

5. Teluk Umar 1.036 1,70 

6. Wanggar 8.098 32,92 

7. Nabire Barat 12.106 153,24 

8. Nabire 84.745 667,28 

9. Teluk Kimi 10.307 57,90 

10. Napan 1.333 2,85 

11. Makimi 6.079 4,28 

12. Wapoga 1.084 1,04 

13. Kep. Moora* 1.387 2,30 

14. Siriwo 5.342 3,82 

15. Yaro 3.641 4,39 

Kabupaten Nabire 147.921 12,25 

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, Tahun 2019 

 

Jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Nabire berada di Distrik Nabire yakni 84.745 

jiwa, sedangkan terendah berada di Distrik Teluk Umar dengan jumlah 1.036 jiwa. 
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c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan Utama 
 

Jumlah penduduk berdasarkan angkatan bekerja di Kabupaten Nabire adalah 78.424 jiwa, 

yang bekerja sebanyak 72.759 jiwa sedangkan pengangguran sebanyak 5.665 jiwa. Tingkat 

partisipasi angkatan kerja sebesar 72,38% sedangkan tingkat penganggurannya 7,22%. 

Lebih jelasnya lihat tabel berikut. 

Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama 

Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nabire Tahun 2018 

Kegiatan Utama 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

Angkatan Kerja 49.865 28.559 78.424 

Bekerja 45.946 26.813 72.759 

Pengangguran Terbuka 3.919 1.746 5.665 

Bukan Angkatan Kerja 8.695 21.228 29.923 

Sekolah 5.887 5.417 11.294 

Mengurus Rumah Tangga 2.063 14.937 17.000 

Lainnya 756 874 1.629 

Jumlah 58.560 49.787 108.347 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 85,15 57,36 72,38 

Tingkat Pengangguran 7,86 6,11 7,22 

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, Tahun 2019 

 

3. Aspek Sosial dan Ekonomi 

 

a. Kemiskinan 

 
Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Nabire cenderung meningkat sepanjang tahun, 

tahun 2014 penduduk miskin sebesar 23,92% dan mengalami peningkatan di tahun 2016 

menjadi 26,03%. Namun pada tahun 2017 dan 2018 jumlah penduduk miskin  di 

Kabupaten Nabire kembali mengalami penurunan yakni sebesar 25,38% di tahun 2017, 

dan menjadi 25,17 di tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.8. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nabire Tahun 

2014‒2018 

Tahun Penduduk Miskin (%) 

2014 23,92 

2015 24,37 

2016 26,03 

2017 25.38 

2018 25,17 

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, Tahun 2019 

 

b. Pertumbuhan PDRB 

 
Tabel 4.9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha di Kabupaten Nabire (Miliar Rupiah) 

Tahun 2016−2018 

Lapangan usaha 2016 2017* 2018** 

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.518,98 1.611,30 1.725,25 

B. Pertambangan dan Penggalian 1.826,01 1.940,88 2.018,28 

C. Industri Pengolahan 127,09 143,50 154,41 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 6,24 7,27 8,25 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
3,77 3,99 4,08 

F. Konstruksi 1.063,73 1.227,86 1.3722,81 

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 
1.449,95 1.688,28 1.933,83 

H. Transportasi dan Pergudangan 524,58 589,45 654,41 

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 42,76 49,07 54,46 

J. Informasi dan Komunikasi 247,69 274,80 297,20 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 167,96 180,09 204,46 

L. Real Estat 268,15 301,69 335,17 

M,N. Jasa Perusahaan 91,52 99,25 109,98 

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
894,51 959,16 1.030.01 

P. Jasa Pendidikan 162,51 182,16 199,76 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 123,24 138,35 154,22 

R,S,T,U. Jasa lainnya 98,45 110,08 124,47 

Produk Domestik Regional Bruto 8.617,13 9.507,18 10.381,04 

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, Tahun 2019 

*) Angka Sementara 

**) Angka Sangat Sementara 
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Pada tabel 4.9. diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten 

Nabire meningkat dari Rp. 8.617,13 miliar pada Tahun 2016 menjadi Rp. 10.381,04 miliar 

pada Tahun 2018. 

c. Indeks Pembangunan Manusia 

 
Tabel 4.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi 

Papua Tahun 2015 – 2018 

Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 

Merauke 67,75 68,09 68,64 63,38 

Jayawijaya 54,18 54,96 55,99 56,82 

Jayapura 70,04 70,50 70,97 71,25 

Nabire 66,49 66,64 67,11 67,70 

Kep. Yapen 65.28 65.55 66,07 67,00 

Biak Numfor 70,85 71,13 71,56 71,96 

Paniai 54,20 54,34 54,91 55,83 

Puncak Jaya 44,87 45,48 46,47 47,39 

Mimika 70,89 71,64 72,42 73,15 

Bovendigoel 59,02 59,35 60,14 60,83 

Mappi 56,11 56,54 57,10 57,72 

Asmat 46,42 47,31 48,49 49,37 

Yahukimo 46,43 47,13 47,95 48,51 

Pegunungan Bintang 40,91 41,90 43,24 44,22 

Tolikara 46,38 47,11 47,89 48,85 

Sarrmi 60,99 61,27 62,31 63,00 

Keroom 63,43 64,10 64,99 65,75 

Waropen 62,35 63,10 64,08 64,80 

Supiori 60,09 60,59 61,23 61,84 

Mamberamo Raya 48,29 49,00 50,25 51,24 

Yalimo 44,32 26.56 27,87 29,42 

Lanny Jaya 44,18 45,16 46,49 47,34 

Mamberamo Tengah 43,55 44,15 45,50 46,41 

Nduga 25,47 44,95 46,19 47,34 

Puncak 39,41 39,96 41,06 43,81 

Dogiya 52,78 53,32 54,04 54,44 

Intan Jaya 44,35 44,82 45,68 46,55 

Deiyai 48,28 48,50 49,07 49,55 

Kota Jayapura 78,05 78,56 79,23 79,58 

Papua 57,25 58,05 59,09 60,06 

Sumber: BPS Kabupaten Nabire, Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel diatas, IPM tertinggi tahun 2018 ditempati oleh Kota Jayapura dengan 

79,58 sedangkan IPM paling rendah ditempati oleh Kabupaten Yalimo dengan 29,42. IPM 

Kabupaten Nabire berada pada angka 67,70. 

4. Aspek Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

 

a. Rencana Struktur Ruang 

 

1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 

 

a) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan 

 

 Sistem Pengelolaan Persampahan 

 

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap sistem pengelolaan sampah 

eksisting di Kabupaten Nabire dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun disusun rencana 

sistem pengelolaan persampahan sebagai berikut: 

 pola individual langsung dengan cara membuang langsung ke 

Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA); 

 pola komunal konvensional dengan cara melalukan pengelolaan 

sampah yang terdiri dari pengumpulan secara kolektif dari 

sumber sampah ke tempat pembuangan; 

 pola komunal dengan sistem mengurangi, menggunakan 

kembali, daur ulang dengan cara melakukan pemilahan sampah 

di tingkat rumah tangga maupun di Tempat Pengumpulan 
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Sementara serta melakukan pengolahan dan daur ulang sampah di Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu; 

 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikembangkan di 

Wanggar Makmur Distrik Wanggar dan Samabusa di Distrik 

Teluk Kimi dengan menggunakan metode Controlled Landfill; 

 penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikaji melalui penyusunan 

Rencana Induk Persampahan Kabupaten dan diatur lebih lanjut 

dengan peraturan perundang-undangan terkait. 

 pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

meliputi: 

- TPST Distrik Nabire; 
 

- TPST Distrik Nabire Barat; 

 

- TPST Distrik Wanggar; dan 
 

- TPST Distrik Teluk Kimi. 

 

 Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) 

meliputi: 

- TPS Distrik Nabire; 

 

- TPS Distrik Nabire Barat; 

 

- TPS Distrik Wanggar; dan 

 

- TPS Distrik Teluk Kimi. 
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 Pengelolaan persampahan skala lingkungan berbasis 

masyarakat dengan menggunakan konsep pengurangan 

(reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pendaurulangan 

(recycle) secara terpadu dan mandiri. 

Pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep pengurangan (reduce), penggunaan 

kembali (reuse) dan pendaurulangan (recycle) atau disebut 3 Rdikembangkan atas dasar 

hirarki berikut: 

- pengurangan (reduce), proses ini bertujuan untuk 

mengurangi volume sampah dengan meminimalkan 

(minimasi) penggunaan barang-barang, melalui cara 

menggantikan pemakaian barang-barang tertentu. Sebagai 

contoh penggunaan tissue diganti dengan saputangan, 

plastik pembungkus diganti dengan daun sehingga 

timbulan sampah dapat berkurang. 

- penggunaan kembali (reuse), adalah konsep yang 

bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dan 

sesudah diproduksi dengan cara pencegahan produksi 

kemasan yang berlebihan atau dengan meningkatkan 

teknik pengisian ulang (refill). 

- pendaurulangan (recycle), prinsipnya adalah mendaur 

ulang sampah melalui proses fisik, kimiawi, dan biologi. 
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5. Aspek Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sampah 

 

a. Jangka Pendek 

 
Tabel 4.11. Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sampah Jangka Pendek Di Distrik 

Nabire 

Aspek 2016 2017 2018 

Regulasi Penyusunan PERDA 

persampahan 

Sosialisasi PERDA Sosialisasi 

Lanjutan PERDA 

Pengelolaan sampah 

kabupaten nabire 

melalui media massa. 

Kelembagaan Penataan struktur Organisasi 

guna meningkatkan kinerja 

lembaga dengan 

merestrukturisasi bagan 

melalui penambahan tupoksi 

pengelolaan TPA, evaluasi 

dan pengembangan dan 

angukat. 

Peningkatan kinerja 

SDM dan 

pengenalan metode 

3R 

Peningkatan kinerja 

kelembagaan 

Teknis Operasional Penataan sistem pewadahan; 

penataan sistem 

pengangkutan dari sumber 

sampah ke TPS; pengadaan 

TPS; pengoptimalan sistem 

pengakutan dari TPS ke TPA; 

pemangunan TPA controlled 

landfill dan alat 

berat berupa : wheel loader 

Pengembangan 

sistem pewadahan; 

sistem 

pengangkutan dari 

sb sampai ke TPS; 

pengadaan TPS; 

pengoptimalan 

sistem pengakutan 

dari TPS ke TPA. 

Perluasan sistem 

pewadahan; sistem 

pengangkutan dai sb 

sampah kee TPS; 

pengadaan TPS; 

pengoptimalan sistem 

pengakutan dari TPS ke 

TPA. 

Keuangan Peningkatan penyerapan 

dana APBD kab. Nabire 

hinggah mencapai 1% guna 

pengelolaan persampahan. 

Pendapatan dari 

APBD dan retribusi 

sampah mencapai 

20% dari 

operasional 

pengelolaan sampah 

yang 
dilayani. 

Pendapatan dari APBD 

dan retribusi sampah 

mencapai 30% dari 

operasional pengelolaan 

sampah yang dilayani 

Peran Serta 

Masyarakat 

Pelaksanaan penyuluhan dan 

bimbingan masyarakat 

tentang besarnya manfaat 3R, 

baik bagi kesehatan, 
lingkungan maupuan income 

Sosialisasi pada 

swasta 
Peningkatan jumlah 

KSM pengelola sampah 

menjadi sedikitnya 2 

TPS 3R. 

Sumber: Dokumen Mastreplan Sistem Persampahan Kabupaten Nabire, Tahun 2014 
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b. Jangka Menengah 

 
Tabel 4.12. Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sampah Jangka Menengah Di Distrik 

Nabire 

Aspek 2019 2020-2024 

Regulasi Evaluasi dn monitoring 

pelaksaan. 

Sosialisasi pelaksaan PERDA 

Kelembagaan penjajagan peningkatan 

status SKPD dari kantor 

menjadi dinas. 

Peningkatan status dari kantor 

menjadi dinas 

Teknis Operasional Peningkatan saran dan 

prasaran SPS. 

Peremajaan sarana dan prasarana 

SPS 

Keuangan Optimalisasi anggaran 

pengelolaan sampah, 

pendapatn dari retribusi 

sampah yang mencapai 40% 
dari wilayah perkotaan 

Distrik Nabire. 

Penigkatan target penerimaan dari 

retribusi sampah. 

Peran Serta 

Masyarakat 

Pelatihan dan penyuluhan 

berkala 
Manajemen bank sampah dan 

kepengurusannya. 

Sumber: Dokumen Mastreplan Sistem Persampahan Kabupaten Nabire, Tahun 2014 

 

c. Jangka Panjang 

 
Tabel 4.13. Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sampah Jangka Panjang Di Distrik 

Nabire 

Aspek 2025-2035 

Regulasi Review PERDA yang suda erusia 10 Tahun, pengawasan terhadap 

Pelaksaan PERDA 

Kelembagaan Peningkatan status klembagaan dari kantor menjadi dinas 

kebersihan, pemakaman dan pertamanan. 

Penetapan pembentukan UPT Dinas atau BLU. 

Penetapan pembentukan UPT Dinas/BLU. 

Teknis Operasional Penambahan dan pengadaan sarana dan prasaran baru, mulai dari 

permukiman hingga ke TPA 

Keuangan Optimalisasi pengelolaaan anggaran 

Peran Serta 

Masyarakat 

Peran aktif masyarakat dalam meredukasi sampah dimuali dari 

rumah tangga, 

Keterpaduan visi dengan pemerntah dalam pengelolaan sampah. 
Sumber: Dokumen Mastreplan Sistem Persampahan Kabupaten Nabire, Tahun 2014 
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B. Gambaran Lokasi Penelitian (Kawasan Perkotaan Nabire) 

 

1. Orientasi Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian berada pada Distrik Nabire yang secara geografis terletak diantara 135°30’ 

- 135°38’ Bujur Timur dan 3°17’ - 3°27’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebelah utara 

dibatasi oleh Teluk Cendrawasih, sebelah selatan dibatasi oleh Distrik Uwapa sebelah timur 

dibatasi oleh Distrik Teluk Kimi dan sebelah barat dibatasi oleh Distrik Nabire Barat. 

Secara administratif pada tahun 2018 Distrik Nabire terbagi menjadi 13 Kelurahan/kampung. Luas 

wilayah Distrik Nabire pada tahun 2018 tercatat sebesar 127,00 km2. Kelurahan Nabarua dengan 

luas 17,64 km2 merupakan kampung terluas dengan dominasi 13,89% dari luas seluruh Distrik 

Nabire, sedangkan Kelurahan Karang Tumaritis merupakan kelurahan terkecil di Distrik Nabire 

dengan nilai proporsi sebesar 1,92% dari keseluruhan wilayah Distrik Nabire. 

Kawasan Perkotaan Nabire dan sekitarnya bervariasi mulai dari datar, bergelombang, hingga 

pegunungan. Wilayah pantai sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 0-25 

meter dari permukaan laut, yang lausnya mencapai 70% keseluruhan Kawasan Perkotaan Nabire. 

Sisanya sebesar 30% merupakan wilayah perbukitan, yang umumnya terletak di pedalaman dengan 

ketinggian mencapai lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. 

Secara hidrologi merupakan akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, terdapat di distrik 

Nabire, Napan, dan Wanggar. Kondisi akuifer ini memiliki terusan rendah sampai sedang, dengan 

muka iar tanah beragam yang umumnya kurang dari 5 meter di bawah muka tanah setempat. Debit 

air sumur yang dihasilkan kurang dari 5 liter/detik. Sebaran system ini umumnya di daerah 

endapan alluvium dan rawa. 
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2. Pola Penggunaan Lahan 

 

Data pola penggunaan lahan penting untuk disajikan karena berisi tentang jenis 

penggunaan lahan yang menggambarkan aktifitas ruang didalamnya, serta luasan 

penggunaan lahan tersebut. Sehingga, dapat diramalkan pusat-pusat konsentrasi 

penumpukan sampah yang terjadi di wilayah tersebut. Berikut ini merupakan tabel yang 

berisi tentang jenis dan luasan penggunaan lahan pada kawasan penelitian tahun 2019. 

Tabel 4.14. Penggunaan Lahan Lokasi Penelitian Tahun 2019 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) 

1. Hutan Rimba 9.258,02 

2. Landas Pacu 8,94 

3. Perkebunan/Kebun 3,57 

4. Permukiman dan Tempat Kegiatan 1.321,93 

5. Sawah Tadah Hujan 144,37 

6. Semak Belukar 1.316,69 

7. Sungai 69,06 

8. Tanah Kosong/Gundul 26,82 

9. Tegalan/Ladang 2.505,21 

Jumlah 14.654,61 

Sumber: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2019 

 

Pada tabel 4.14. diatas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan yang mendominasi kawasan 

penelitian pada tahun 20i9 adalah hutan rimba seluas 9.258,02 ha, disusul tegalan/ladang 

seluas 2.505,21 ha, lalu permukiman dan tempat kegiatan seluas 1.321,93 ha. Sedangkan 

penggunaan lahan yang terkecil yaitu perkebunan dengan luas 3,57 ha, lalu landas pacu 

seluas 8,94 ha, dan tanah kosong seluas 26,82 ha. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada 

gambar 4.12 berikut ini: 
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3. Kependudukan 

 

a. Jumlah Penduduk 

 

Berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Nabire, jumlah penduduk pada kawasan 

penelitian (Distrik Nabire) tahun 2018 adalah 84.745 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak 

berada di kelurahan Siriwini yaitu 13.391 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit 

yakni di kelurahan Sanoba dengan jumlah 1627 jiwa. Lihat tabel berikut ini : 

Tabel 4.15. Jumlah Penduduk Distrik Nabire Tahun 2018 

No. Kelurahan/Kampung 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

1. Bumi Wonorejo 6.860 

2. Kalibobo 9.875 

3. Morgo 4.583 

4. Girimulyo 8.356 

5. Karang Tumaritis 6.056 

6. Oyehe 5.063 

7. Karang Mulia 7.959 

8. Nabarua 11.137 

9. Siriwini 13.391 

10. Kali Susu 3.992 

11. Kali Harapan 3.133 

12. Sanoba 1.627 

13. Sanoba Atas 2.713 

Jumlah 84.745 

Sumber: Kecamatan Nabire dalam Angka, Tahun 2019 

 

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk 

 

Kepadatan penduduk kawasan penelitian pada tahun 2018 adalah 

 

11.445 jiwa/km2. Dengan jumlah kepadatan tertinggi berada di  Kelurahan Karang 

Tumaritis yaitu 2.481 jiwa/km2, sementara kepadatan penduduk  terendah  berada  di  

Kelurahan  Sanoba  yakni  104 jiwa/km2. 
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Sedangkan yang tidak memiliki data adalah Kelurahan Sanoba Atas. Lebih lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.16. berikut: 

Tabel 4.16. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Distrik Nabire Tahun 2018 

No. Kelurahan/Kampung 
Kepadatan Penduduk 

(jiwa/km2) 

1. Bumi Wonorejo 2.264 

2. Kalibobo 1.132 

3. Morgo 301 

4. Girimulyo 514 

5. Karang Tumaritis 2.481 

6. Oyehe 1.387 

7. Karang Mulia 871 

8. Nabarua 631 

9. Siriwini 1.118 

10. Kali Susu 418 

11. Kali Harapan 224 

12. Sanoba 104 

13. Sanoba Atas - 

Jumlah 11.445 

Sumber: Kecamatan Nabire dalam Angka, Tahun 2019 

 

4. Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah 

 

a. Sumber Sampah 

 

Sebagaimana di kota-kota lain, sumber sampah di wilayah perkotaan Distrik Nabire 

berasal dari daerah permukiman dan non permukiman. Namun demikian, sampah yang 

berasal dari permukiman ini tidak terlalu banyak mengingat tidak terdapat sarana TPS 

(TPS yang ada dibakar warga karena sampah tidak pernah diangkut ke TPA). 

Timbulan sampah yang masuk ke TPA saat ini banyak berasal dari pasar-pasar, 

dikarenakan kontainer sampah hanya diletakkan di pasar- pasar tersebut. Sampah yang 

berasal dari rumah tangga masyarakat tidak 
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terlalu banyak, karena masyarakat memilih membuang sampahnya di halaman rumah, 

kebun, atau tanah kosong, kemudian sampah tersebut dibakar. Masyarakat yang tidak 

membakar sampahnya adalah masyarakat setempat yang tempat tinggalnya beraada di 

dekat pasar-pasar tersebut. Mereka membuang sampah di kontainer pasar secara 

sembunyi- sembunyi pada waktu berbelanja, karena menghindari membayar retribusi 

sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.13. Sampah yang dibuang ke sungai di dekat TPS (sumber: survei thn 2019) 
 

Jadi pada umumnya sampah yang dilayani oleh petugas adalah sampah pasar, sampah 

pertokoan, dan sampah taman sehingga sebagian besar masyarakat masih membuang 

sampah dan membakar sampah di sekitar rumah mereka. 

b. Timbulan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah 
 

Timbulan sampah yang dihasilkan kota yang satu dengan kota yang lain sangat berbeda. 

Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk kota, aktifitas masyarakat, letak geografi, iklim, 

frekuensi pengambilan atau pengumpulan, adanya pemakaian alat penghancur (grinder), 

kebiasaan 
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penduduk, status ekonomi penduduk, adanya pemulung, daur ulang, peraturan, dan 

perilaku masyarakat. 

Laju timbulan sampah umumnya digunakan ukuran volume (m3/hari) atau dalam ukuran 

berat sampah (ton/hari). Penetapan ukuran berat dan volume erat kaitannya dengan jenis 

angkutan yang akan dipergunakan serta kekuatan dari badan jalan yang akan dilalui 

kendaraan pengangkutan sampah. 

Dengan jumlah penduduk Distrik Nabire sebesar 84.745 jiwa pada tahun 2018, maka 

menurut SNI 19-3964-1994 perhitungan besaran angka timbulan sampah adalah 

volumenya sebesar 1,5 hingga 2 liter/orang/hari atau beratnya sebesar 0,3 hingga 0,4 

kg/orang/hari (satuan timbulan sampah untuk kota sedang/kecil). Sehingga dengan 

demikian, angka timbulan sampah Distrik Nabire diperkirakan sekitar 152.541liter 

(asumsi: 1,8 liter/orang/hari) atau 30.508,2 kg (asumsi: 0,36 kg/orang/hari). 

 

Gambar 4.14. Timbulan sampah di TPS depan Terminal Transit Oheye (sumber: survei thn 2019) 
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Tabel 4.17. Rata-Rata Timbulan Sampah di Distrik Nabire Tahun 2019 

No. Kelurahan/Kampung 
Timbulan Sampah (orang/hari) 

Kilogram Liter 

1. Bumi Wonorejo 0,27 1,24 

2. Kalibobo 0,20 1,84 

3. Morgo 0,19 1,42 

4. Girimulyo 0,21 1,99 

5. Karang Tumaritis 0,18 1,59 

6. Oyehe 0,13 1,38 

7. Karang Mulia 0,15 1,26 

8. Nabarua 0,11 1,05 

9. Siriwini 0,18 1,31 

10. Kali Susu 0,12 1,12 

11. Kali Harapan 0,29 1,09 

12. Sanoba 0,12 0,95 

13. Sanoba Atas 0,13 1,03 

Distrik Nabire 0,18 1,33 

Sumber: Hasil Survei Lapangan, Tahun 2019 

 

Karakteristik dan komposisi sampah di Nabire secara umum tidak jauh berbeda dengan 

karakteristik sampah di kota lain di Papua. Sebagian besar merupakan sampah organik dari 

rumah tangga dengan komposisi 78,01%, sisanya merupakan bahan anorganik sebesar 

21,99%. Densitas sampah yang ada adalah sekitar 132 kg/m3. 

 
Gambar 4.15. Sampah yang berserakan di salah satu TPS (sumber: survei thn 2019) 
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c. Sistem Pengelolaan Sampah 
 

1) Aspek Regulasi 

 

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah yang ada saat ini di Distrik 

Nabire. 

2) Aspek Kelembagaan 

 

Belum adanya suatu manajemen peneglolaan sampah yang dituangkan dalam dokumen 

perencanaan sehingga pengelolaan sampah terkesan belum tertata dengan baik, mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaan. 

Lembaga yang bertugas mengelola persampahan di Distrik Nabire saat ini adalah kantor 

Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan. Kantor ini baru dibentuk pada tahun 2013 

dengan jumlah PNS yang belum memadai dibandingkan dengan tugas yang dibebankan 

kepada kantor ini. 

Gambar 4.16. Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pemakaman, dan Pertamanan 

Kabupaten Nabire 

3) Aspek Keuangan 
 

Pembiayaan pengelolaan persampahan di Kota Nabire masih bertumpu pada Anggaran 

APBD Kabupaten Nabire yang besarnya kurang dari 1% dari anggaran tahunan. Selan itu, 

kontribusi masyarakat 
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berupa retribusi sampah yang sangat minim, karena masyarakat memilih menbakar sendiri 

sampahnya dibandingkan berlangganan pada pengangkut sampah. Selain itu belum adanya 

investasi dari pihak swasta yang masuk untuk mendukung pengelolaan persampahan di 

Kabupaten Nabire. 

Adapun para pemilik kios di Pasar Sore KPR sudah dikenakan iuran wajib per bulan untuk 

pengangkutan sampah dari pasar, akan tetapi sampah yang ada tidak selalu diangkut oleh 

petugas setiap hatinya. 

4) Aspek Teknis Operasional 

 

a) Pewadahan 

 

Pewadahan yang ada saat ini hanya berupa pewadahan komunal berupa kontainer. 

Kontainer ini diletakan di pasar dan pertokoan seperti di Oyehe sebanyak 1 unit, Kalibobo 

sebanyak 3 unit, Karang Tumaritis sebanyak 2, dan Pasar Sore KPR sebanyak 1 unit. 

Pewadahan pada skala rumah tangga biasanya menggunakan kantong plastik. Umumnya 

sampah dikumpulkan di pekarangan rumah untuk dibakar, ada juga yang membuang pada 

lubang galian tanah, dan sebagian dibuang pada TPS yang berada di pasar. Sampah yang 

dibuang warga pada umumnya belum terpilah antara sampah organik dan anorganik. 

Pewadahan di pasar dan pertokoan menggunakan karung atau karton bekas jika dalam 

jumlah banyak, namun untuk pedagang 
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kecil biasanya hanya menggunakan kantong plastik. Sebagian lainnya secara swadaya 

membuat bak sampah permanen di depan tokonya, kemudian sampah yang terkumpul 

terkadang dibuang ke TPS, terkadang dikumpulkan di depan toko dan dibakar sore hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Sampah yang dibakar di TPS depan Pasar (sumber: survei thn 2019) 
 

Pewadahan yang ada di ruang-ruang publik seperti taman dan ruang terbuka berupa tempat 

sampah yang dibuat dari drum bekas. 

Pewadahan yang berada di sekolah-sekolah bermacam- macam bentuknya, ada yang 

menggunakan bin plastik terpisah antara organik dan anorganik, keranjang sampah dari 

plastik, bak sampah dari kayu, lubang galian tanah di belakang sekolah, dan bak sampah 

permanen/beton. Penggunaan bin terpisan di sekolah terlihat belum maksimal, karena 

sampah yang dibuang masih bercampur antara organik dan anorganik. Dibeberapa sekolah 

juga masih banyak terdapat sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan di selokan 

air/got. 
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Gambar 4.18. Sampah yang dibuang ke kolong jembatan (sumber: survei thn 2019) 
 

Pewadahan sampah di rumah sakit diletakkan di wadah- wadah berupa keranjang sampah 

untuk kamar pasien, dan bin tertutup atau khusus berada di ruang pengobatan. Kemudian 

sampah tersebut dibuang ke kontainer sampah yang berada di halaman rumah sakit. 

Padahal sampah rumah sakit pada umumnya berupa sampah medis baik sampah domestik 

maupun non domeskit. Sampah medis umumnya termasuk sampah berbahaya yang dapat 

bersifat infeksius, atau benda tajam seperti jarum suntik dan pisau bedah, serta bahan 

beracun seperti obat-obatan padat maupun cair. 

b) Pengumpulan dan pengangkutan 

 

Jumlah peralatan yang saat ini beroperasi adalah 4 unit arm roll truck, dan 3 unit dump 

truck. Untuk jalan protokol ( jalur hijau) dan pantai nabire (pantai Maf) setiap pagi ada 

sejumlah mama/ibu yang menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserakan, 
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biasanya petugas kebersihan akan mengamil dengan dump truck 
 

pada pagi hari. 
 

Gambar 4.19. Proses pengangkutan sampah di TPS depan Pasar (sumber: survei thn 2019) 
 

Gambar 4.20. Pengumpulan dan pengangkutan sampah di salah satu TPS (sumber: survei thn 2019) 
 

c) Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir 
 

Pengelolaan sampah di TPA masih tersedia, hal ini dikarenakan masyarakat maupun 

pemerintah daerah masih menerapkan system “kumpul-angkut-buang” untuk menangani 

masalah sampah, sehingga sampah dibuang begitu saja di TPA. Akan tetapi untuk sampah 

berupa sayuran yang masih cukup baik, 
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biasanya dipisahkan tersendiri untuk pakan ternak seperti 

babi/kambing. 

5) Aspek Peran Serta Masyarakat 

 

Peran serta masyarakat di Nabire dalam mengelola sampah secara umum masih kurang, 

karena warga masih membuang sampah secara tidak bertanggungjawab, dibuang di 

sembarang tempat, di pinggir- pinggir jalan, dan di depan pusat aktifitas yang ada. 

Masyarakat masih berpemikiran bahwa petugas kebersihanlah yang harus menangani 

sampah-sampah yang ada. Sampah-sampah yang tidak diangkut sengaja dibakar oleh 

warga untuk mengurangi tumpukan sampah, sehingga kontainer tempat pembuangan 

sementara juga ikut terbakar dan rusak. 

Selain itu belum adanya peran serta dari masyarakat dunia usaha dalam membantu 

pengelolaan sampah, sehingga membuat tugas dan tanggungjawab Kantor Kebersihan, 

Pemakaman dan Pertamanan Kabupaten Nabire semakin berat. 

5. Permasalahan Pengelolaan Sampah Distrik Nabire 

 

Kondisi permasalahan pengelolaan sampah di Distrik Nabire sangat kompleks. Dimulai 

dari sumber sampah, saat sebagian orang membuang sampah sembarangan, sebagian yang 

lain ingin membuang sampah pada tempatnya namun tempat untuk pembuangan sampah 

tidak tersedia. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan semakin bertambah. Jika tidak dibuang secara sembarangan, biasanya 
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sampah yang terkumpul kemudian dibakar secara rutin, biasanya seminggu sekali di akhir 

pekan. 

Sesungguhnya perlu dipahami bahwa membakar sampah bukan merupakan tindakan yang 

tepat dan bijak, karena asap pembakaran dapat mencemari udara dan abu hasil pembakaran 

bila terhirup dapat menyebabkan berbagai penyakit saluran pernafasan. Sementara jika 

tidak dibakar, sampah yang bertumpuk akan menimbulkan bau dan mengganggu, selain itu 

aliran air lindi dari sampah dapat merusak sumber air bersih yang berada di sumur-sumur 

serta adanya kerumunan lalat yang hinggap dan menyebar sehingga dapat menyebabkan 

penyakit diare, cacingan dan penyakit pencernaan lainnya. Sungguh menjadi pilihan yang 

dilematis bagi warga di Distrik Nabire. 

Belum adanya pola pemindahan yang jelas, juga membuat warga bingung dalam 

menangani sampah yang mereka hasilkan. Ada tempat penampungan sementara di pasar 

dan pertokoan berupa kontainer akan tetapi membuang sampah di kontainer akan menjadi 

masalah jika bukan merupakan warga dari sekitar pasar. Kemarahan warga sekitar pasar 

sering timbul disebabkan tumpukan sampah di kontainer yang tidak terangkut, kemudian 

ditambah lagi sampah dari luar sehingga mereka mereka merasa dirugikan akibat bau 

tumpukan sampah yang menyengat. Tak jarang warka berinisiatif untuk membakar sampah 

dalam kontainer untuk mengurangi volume sampah yang ada. Tertumpuknya sampah di 

kontainer dikarenakan intensitas pengangkutan sampah yang tidak rutin. 
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Sebenarnya sudah ada pembagian tugas dan wilayah serta jadwal pengangkutan yang 

dibuat oleh pengurus Kantor Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan Distrik Nabire. 

Namun kenyataannya belum berjalan secara baik karena ketersediaan bahan bakar (solar) 

untuk kendaraan pengangkut tidak selalu tersedia. Terdapat wacana akan dibangun sebuah 

penampung solar untuk operasi kendaraan-kendaraan pengangkut sampah agar dapat 

beroperasi dengan rutin, namun waktu realisasinya belum ditentukan. 

Konflik sosial yang timbul dari membuang sampah ke kontainer pasar, membuat warga 

yang akan membuag sampah dalam jumlah besar harus membuangnya langsung ke TPA. 

Namun letak TPA yang jauh dan kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah menyulitkan 

warga yang ingin membuang sampah langsung ke TPA. Sehingga kalaupun mereka 

menuju  ke TPA biasanya hanya membuang sampahnya di sepanjang jalan menuju ke 

TPA, tidak membuangnya di dalau lokasi TPA karena akses jalan yang sulit tersebut. 

Gambar 4.21. Sampah di jalan masuk menuju TPA dekat Poros Nabire-Topo (sumber: survei thn 2019) 
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Gambar 4.22. Sampah berserakan sepanjang jalan menuju TPA (sumber: survei thn 2019) 

6. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wanggar Makmur 

 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mnacapai tahap akhir 

dalam pengelolaannya sejak timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, 

pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara 

aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya 

diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar tujuan tersebut adapt 

tercapai. 

Proses pembuangan sampah kota sementara ini yang dilakukan di TPA adalah open 

dumping, yang mempunyai pengertian bahwa sampah yang dihasilkan oleh manusia akan 

dibuang di suatu tempat yang jauh dari pemukiman dengan cara menumpuk begitu saja 

(secara terbuka). 

Dengan pemahaman tersebut, petugas kebersihan biasanya membawa sampah ke TPA 

yang terletak di KM 13 ruas jalan Nabire-Topo yang juga jauh dari pemukiman, kemudian 

membuang sampahnya begitu saja di tepi jalan menuju ke TPA karena akses jalan yang 

sulit untuk dilalui hingga 
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sampai ke TPA. Sehingga aktifitas open dumping tidak saja terjadi di TPA, tetapi terjadi 

juga di sepanjang jalan akses menuju ke TPA tersebut. 

Permasalahan lainnya, bahwa di sekitar TPA terdapat pemukiman baru. Berdasarkan 

informasi dari Kepala Unit Operasional Kebersihan dan Pertamanan, TPA ini 

direncanakan untuk masa pemakaian 10 tahun. Pada saat ini luas TPA yang mencapai 10 

hektar sertifikat tanahnya telah dimiliki oleh Pemda Kabupaten Nabire. Luasan diatas 

cukup untuk pemakaian TPA sistem open dumping tersebut selama lebih dari 10 tahun. 

Dengan status tanah yang jelas, memudahkan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

status TPA dari open dumping menjadi controlled landfill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.23. Tumpukan sampah yang dibakar di TPA (sumber: survei thn 2019) 

 

Gambar 4.24. Fasilitas bangunan di TPA Wanggar Makmur (sumber: survei thn 2019) 
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7. Gambaran Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Dampaknya 

terhadap Kualitas Lingkungan di Kota Nabire 

Sampah adalah sesuatu yang tidak bias dihindari, karena suatu kota atau wilayah yang 

berpenghuni pasti menghasilkan sampah, setiap manusia juga menghasilkan sampah setiap 

harinya. Pada lokasi penelitian, sampah berasal dari hasil buangan rumah tangga 

(domestik) yang ada di permukiman, pasar, perkantoran, sekolah-sekolah, rumah sakit, 

maupun sampah pepohonan di sepanjang jalan (non domestik). Di satu sisi manusia 

menghasilkan sampah, disisi lain sampah tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak 

menimbulkan kerugian bagi manusianya. Saling keterhubungan antara sampah dan 

pengelolaannya kemudian melahirkan sebuah sikap untuk melihat sejauh mana kinerja 

antara keduanya terjalin dengan baik sesuai yang diharapkan. Baik atau buruknya kinerja 

pengelolaan sampah tetunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut perlu 

ditelaah agar dapat diketahui apakah kinerja pengelolaan sampah telah sesuai harapan atau 

sebaliknya. 

Kinerja pengelolaan sampah, dapat dilihat dari beberapa variabel yang telah 

dipertimbangkan keakuratannya dalam memberikan gambaran terkait fenomena yang ingin 

diamati. Variabel pengukuran yang dimaksud terdiri dari lima variabel yang didukung 

dengan beberapa indikator penilaian, yakni variabel teknik operasional dengan indikator 

(pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah), variabel kelembagaan dengan 

indikator (pelayanan sampah), variabel pembiayaan dengan indikator 



114 
 

 

 

(retribusi sampah), variabel peran serta masyarakat dengan indikator (pembersihan 

lingkungan), dan variabel regulasi dengan indikator (sosialisasi peraturan). Aspek kinerja 

dinilai dengan tiga indikator penilaian, yakni buruk (bernilai 1), kurang (bernilai 2), dan 

baik (bernilai 3). 

Kinerja pengelolaan sampah pada lokasi penelitian dinilai berdasarkan persepsi 

masyarakat yang bermukim dan melakukan aktifitas di lokasi tersebut. Persepsi tersebut 

diperoleh dari wawancara terbuka dan jawaban dari daftar pertanyaan (kuesioner). 

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan 

sampah di Kota Nabire. Total jumlah responden yang bagikan kuesioner adalah 100 jiwa. 

Daftar pertanyaan (kuesioner) dan hasilnya dari observasi lapangan yang peneliti temukan 

telah direkapitulasi dan dapat di lihat pada (Lampiran I dan II). 

Dengan mempertanyakan pandangan responden terhadap kinerja pengelolaan sampah yang 

dimaksud, maka jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Variabel Teknik Operasional 

 
Tabel 4.18. Jumlah Tanggapan Responden terhadap Variabel Teknik Operasional Berdasarkan 

Indikatornya Tahun 2019 

No. Indikator Jumlah 
Tanggapan 

Baik Kurang Buruk Total 

1. Pewadahan Jiwa 6 77 17 100 

% 6,00 77,00 17,00 100,00 

2. Pengumpulan Jiwa 10 15 75 100 

% 10,00 15,00 75,00 100,00 

3. Pengangkutan Jiwa 72 13 15 100 

% 72,00 13,00 15,00 100,00 

Sumber: Hasil Survei dan Pengolahan, Tahun 2019 
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Pada tabel 4.18. diatas menyajikan hasil kuesioner variabel teknik operasional yang diukur 

dengan (pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan). Berdasarkan indikator pewadahan, 

sejumlah 6 responden berpendapat baik, 77 responden berpendapat kurang, dan 17 

responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 77% responden berpendapat bahwa 

kinerja operasional sampah khususnya pada ketersediaan pewadahan sampah dinilai masih 

kurang. 

Berdasarkan indikator pengumpulan, 10 responden berpendapat baik, 15 responden 

berpendapat kurang, dan 75 responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 75% 

responden berpendapat bahwa kinerja operasional sampah khususnya pada proses 

pengumpulan sampah dinilai masih buruk. 

Sedangkan indikator pengangkutan, 72 responden berpendapat baik, 13 responden 

berpendapat kurang, dan 15 responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 72% 

responden berpendapat bahwa kinerja operasional sampah khususnya pada proses 

pengangkutan sampah dinilai sudah baik. 

b. Variabel Kelembagaan 

 
Tabel 4.19. Jumlah Tanggapan Responden terhadap Variabel Kelembagaan Berdasarkan 

Indikatornya Tahun 2019 

No. Indikator Jumlah 
Tanggapan 

Baik Kurang Buruk Total 

1. Pelayanan Sampah Jiwa 92 2 6 100 

% 92,00 2,00 6,00 100,00 

Sumber: Hasil Survei dan Pengolahan, Tahun 2019 
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Pada tabel 4.19. diatas menyajikan hasil kuesioner variabel kedua yaitu variabel 

kelembagaan yang diukur dengan (pelayanan sampah). Berdasarkan indikator pelayanan 

sampah, sejumlah 92 responden berpendapat baik, 2 responden berpendapat kurang, dan 6 

responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 92% responden berpendapat bahwa 

kinerja kelembagaan khususnya pada aspek pelayanan sampah dinilai sudah baik. 

c. Variabel Pembiayaan 

 
Tabel 4.20. Jumlah Tanggapan Responden terhadap Variabel Pembiayaan Berdasarkan 

Indikatornya Tahun 2019 

No. Indikator Jumlah 
Tanggapan 

Baik Kurang Buruk Total 

1. Retribusi Sampah Jiwa 87 11 2 100 

% 87,00 11,00 2,00 100,00 

Sumber: Hasil Survei dan Pengolahan, Tahun 2019 

 

Tabel 4.20. menyajikan hasil kuesioner variabel pembiayaan yang diukur dengan (retribusi 

sampah). Berdasarkan indikator retribusi sampah, sejumlah 87 responden berpendapat 

baik, 11 responden berpendapat kurang, dan 2 responden berpendapat buruk. Artinya 

sebanyak 87% responden berpendapat bahwa kinerja pembiayaan khususnya pada aspek 

retribusi sampah dinilai sudah baik. 

d. Variabel Peran Serta Masyarakat 
 

Tabel 4.21. Jumlah Tanggapan Responden terhadap Variabel Peran Serta Masyarakat 

Berdasarkan Indikatornya Tahun 2019 

No. Indikator Jumlah 
Tanggapan 

Baik Kurang Buruk Total 

1. Pembersihan 

Lingkungan 

Jiwa 9 85 6 100 

% 9,00 85,00 6,00 100,00 

Sumber: Hasil Survei dan Pengolahan, Tahun 2019 
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Tabel 4.21. diatas menyajikan hasil kuesioner variabel keempat yaitu variabel peran serta 

masyarakat yang diukur dengan (pembersihan lingkungan). Berdasarkan indikator 

pembersihan lingkungan, sejumlah 9 responden berpendapat baik, 85 responden 

berpendapat kurang, dan 6 responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 85% 

responden berpendapat bahwa kinerja peran serta masyarakat khususnya dalam hal bakti 

pembersihan lingkungan dinilai masih kurang. 

e. Variabel Regulasi 

 
Tabel 4.22. Jumlah Tanggapan Responden terhadap Variabel Regulasi Berdasarkan 

Indikatornya Tahun 2019 

No. Indikator Jumlah 
Tanggapan 

Baik Kurang Buruk Total 

1. Sosialisasi Peraturan Jiwa 2 6 92 100 

% 2,00 6,00 92,00 100,00 

Sumber: Hasil Survei dan Pengolahan, Tahun 2019 

 

Tabel 4.22. diatas menyajikan hasil kuesioner variabel kelima yaitu variabel regulasi yang 

diukur dengan (sosialisasi peraturan). Berdasarkan indikator sosialisasi peraturan, sejumlah 

2 responden berpendapat baik, 6 responden berpendapat kurang, dan 92 responden 

berpendapat buruk. Artinya sebanyak 92% responden berpendapat bahwa kinerja regulasi 

khususnya terkait sosialisasi peraturan tentang sampah dinilai masih buruk. 

Dampak kinerja pengelolaan sampah terhadap kualitas lingkungan dapat diukur 

menggunakan beberapa variabel yang telah dipertimbangkan keakuratannya. Variabel 

pengukuran yang dimaksud untuk mengukur kualitas lingkungan terdiri dari empat 

indikator penilaian, yakni indikator 
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polusi udara, polusi tanah, polusi air, polusi kerusakan lahan. Indikator tersebut dinilai 

berdasarkan tiga kategori penilaian, yakni buruk (bernilai 1), kurang (bernilai 2), dan baik 

(bernilai 3). 

Total jumlah responden yang bagikan kuesioner adalah 100 jiwa. Daftar pertanyaan 

(kuesioner) dan jawaban responden telah direkapitulasi dan dapat di lihat pada (Lampiran I 

dan II). 

Dengan mempertanyakan pandangan responden terhadap dampak kinerja pengelolaan 

sampah terhadap kualitas lingkungan yang dimaksud, maka jawaban responden terhadap 

pertanyaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 4.23. Jumlah Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Lingkungan 

Berdasarkan Indikatornya Tahun 2019 

No. Indikator Jumlah 
Tanggapan 

Baik Kurang Buruk Total 

1. Polusi udara Jiwa 0 12 88 100 

% 0,00 12,00 88,00 100,00 

2. Polusi tanah Jiwa 27 65 8 100 

% 27,00 65,00 8,00 100,00 

3. Polusi air Jiwa 2 24 74 100 

% 2,00 24,00 74,00 100,00 

4. Polusi kerusakan lahan Jiwa 0 9 91 100 

% 0,00 9,00 91,00 100,00 

Sumber: Hasil Survei dan Pengolahan, Tahun 2019 

 

Tabel 4.23. diatas menyajikan hasil kuesioner variabel kualitas lingkungan yang diukur 

dengan polusi udara, polusi tanah, polusi air, polusi kerusakan lahan. Berdasarkan 

indikator polusi udara, sejumlah 0 responden berpendapat baik, 12 responden berpendapat 

kurang, dan 88 responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 88% responden 

berpendapat bahwa kinerja pengelolaan sampah saat ini berpengaruh 
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buruk terhadap kualitas lingkungan khususnya menyangkut polusi udara (bau busuk) 

akibat penumpukan sampah. 

Berdasarkan indikator polusi tanah, sejumlah 27 responden berpendapat baik, 65 

responden berpendapat kurang, dan 8 responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 

65% responden berpendapat bahwa kinerja pengelolaan sampah saat ini berpengaruh 

kurang baik terhadap kualitas lingkungan khususnya menyangkut polusi tanah (bakteri dan 

cacing) akibat penumpukan sampah. 

Berdasarkan indikator polusi air, sejumlah 2 responden berpendapat baik, 24 responden 

berpendapat kurang, dan 74 responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 74% 

responden berpendapat bahwa kinerja pengelolaan sampah saat ini berpengaruh buruk 

terhadap kualitas lingkungan khususnya menyangkut polusi air (penyebab diare) akibat 

penumpukan sampah. 

Berdasarkan indikator polusi kerusakan lahan, sejumlah 0 responden berpendapat baik, 9 

responden berpendapat kurang, dan 91 responden berpendapat buruk. Artinya sebanyak 

91% responden berpendapat bahwa kinerja pengelolaan sampah saat ini berpengaruh buruk 

terhadap kualitas lingkungan khususnya menyangkut polusi kerusakan lahan (estetika 

lingkungan) akibat penumpukan sampah. 
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C. Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Nabire Menggunakan 

Metode Tabulasi Silang/Crosstab 

1. Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Nabire 

 

Analisis kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire menggunakan metode Tabulasi Silang 

(Crosstab). Analisis ini perlu dilakukan untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah 

dengan menggunakan lima variabel bebas yaitu teknik operasional (X1), kelembagaan 

(X2), pembiayaan (X3), peran serta masyarakat (X4), dan regulasi (X5) yang menggunaan 

alat bantu aplikasi SPSS 22. 

Output dari hasil analisis tabulasi silang menggunakan SPSS 22 tersaji dalam beberapa 

tabel yang kemudian diinterpretasi untuk menemukan jawabannya. Adapun output yang 

dimaksud seperti berikut ini : 

Tabel 4.24. Case Processing Summary 
 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) 

* Teknik Operasional (X1) 
100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) 

* Kelembagaan (X2) 
100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) 

* Pembiayaan (X3) 
100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) 

* Peran Serta Masyarakat (X4) 
100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) 

* Regulasi (X5) 
100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

Sumber: Hasil analisi SPSS 22, Tahun 2020 

 

Pada tabel Case Processing Summary, menunjukkan dalam penelitian tersebut terdapat 

100 sampel untuk mengukur variabel kinerja pengelolaan sampah (Y) terhadap teknik 

operasional (X1), kelembagaan (X2), 
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pembiayaan (X3), peran serta masyarakat (X4), dan regulasi (X5). Artinya Tidak ada 

sampel missing sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. 

a. Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) terhadap Teknik Operasional (X1) 

 
Tabel 4.25. Crosstab Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Teknik Operasional 
 

 Teknik Operasional (X1)  

Total 
Rendah Sedang Tinggi 

Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 

Buruk Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Teknik Operasional (X1) 

% of Total 

0 

.3 

3 

2.1 

0 

.6 

3 

3.0 

 
.0% 100.0% .0% 100.0% 

 
.0% 4.2% .0% 3.0% 

 .0% 3.0% .0% 3.0% 

 Kurang Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Teknik Operasional (X1) 

% of Total 

8 52 14 74 

 7.4 52.5 14.1 74.0 

 
10.8% 70.3% 18.9% 100.0% 

 
80.0% 73.2% 73.7% 74.0% 

 8.0% 52.0% 14.0% 74.0% 

 Baik Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Teknik Operasional (X1) 

% of Total 

2 16 5 23 

 2.3 16.3 4.4 23.0 

 
8.7% 69.6% 21.7% 100.0% 

 
20.0% 22.5% 26.3% 23.0% 

 2.0% 16.0% 5.0% 23.0% 

Total  Count 10 71 19 100 

  Expected Count 10.0 71.0 19.0 100.0 

  % within Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 
10.0% 71.0% 19.0% 100.0% 

  % within Teknik Operasional (X1) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  % of Total 10.0% 71.0% 19.0% 100.0% 

Sumber: Hasil analisi SPSS 22, Tahun 2020 

 

Dari hasil analisis yang tersaji pada tabel diatas terlihat bahwa nilai presentase tertinggi 

adalah pada teknik operasional skala sedang dengan tingkat kinerja pengelolaan sampah 

kategori kurang yaitu pada  persentase 52,0%. Artinya bahwa peran teknik operasional 

sampah 
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(pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan) agak sedang sehingga berdampak pada 

kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire yang masih kurang. 

b. Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) terhadap Kelembagaan (X2) 

 
Tabel 4.26. Crosstab Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Kelembagaan 
 

 Kelembagaan (X2)  

Total 
Rendah Sedang Tinggi 

Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 

Buruk Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Kelembagaan (X2) 

% of Total 

0 

.2 

0 

.1 

3 

2.8 

3 

3.0 

 
.0% .0% 100.0% 100.0% 

 
.0% .0% 3.3% 3.0% 

 .0% .0% 3.0% 3.0% 

 Kurang Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Kelembagaan (X2) 

% of Total 

6 0 68 74 

 4.4 1.5 68.1 74.0 

 
8.1% .0% 91.9% 100.0% 

 
100.0% .0% 73.9% 74.0% 

 6.0% .0% 68.0% 74.0% 

 Baik Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Kelembagaan (X2) 

% of Total 

0 2 21 23 

 1.4 .5 21.2 23.0 

 
.0% 8.7% 91.3% 100.0% 

 
.0% 100.0% 22.8% 23.0% 

 .0% 2.0% 21.0% 23.0% 

Total  Count 6 2 92 100 

  Expected Count 6.0 2.0 92.0 100.0 

  % within Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 
6.0% 2.0% 92.0% 100.0% 

  % within Kelembagaan (X2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  % of Total 6.0% 2.0% 92.0% 100.0% 

Sumber: Hasil analisi SPSS 22, Tahun 2020 
 

Dari hasil analisis yang tersaji pada tabel diatas terlihat bahwa nilai presentase tertinggi 

adalah pada kelembagaan skala tinggi dengan tingkat kinerja pengelolaan sampah kategori 

kurang yaitu pada persentase 
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68,0%. Artinya bahwa peran kelembagaan (pelayanan sampah) cukup tinggi namun 

berdampak pada kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire masih kurang. 

c. Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) terhadap Pembiayaan (X3) 

 
Tabel 4.27. Crosstab Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Pembiayaan 
 

 Pembiayaan (X3)  

Total 
Rendah Sedang Tinggi 

Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 

Buruk Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Pembiayaan (X3) 

% of Total 

0 

.1 

0 

.3 

3 

2.6 

3 

3.0 

 
.0% .0% 100.0% 100.0% 

 
.0% .0% 3.4% 3.0% 

 .0% .0% 3.0% 3.0% 

 Kurang Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Pembiayaan (X3) 

% of Total 

2 9 63 74 

 1.5 8.1 64.4 74.0 

 
2.7% 12.2% 85.1% 100.0% 

 
100.0% 81.8% 72.4% 74.0% 

 2.0% 9.0% 63.0% 74.0% 

 Baik Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Pembiayaan (X3) 

% of Total 

0 2 21 23 

 .5 2.5 20.0 23.0 

 
.0% 8.7% 91.3% 100.0% 

 
.0% 18.2% 24.1% 23.0% 

 .0% 2.0% 21.0% 23.0% 

Total  Count 2 11 87 100 

  Expected Count 2.0 11.0 87.0 100.0 

  % within Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 
2.0% 11.0% 87.0% 100.0% 

  % within Pembiayaan (X3) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  % of Total 2.0% 11.0% 87.0% 100.0% 

Sumber: Hasil analisi SPSS 22, Tahun 2020 
 

Dari hasil analisis yang tersaji pada tabel diatas terlihat bahwa nilai presentase tertinggi 

adalah pada pembiayaan skala tinggi dengan tingkat kinerja pengelolaan sampah kategori 

kurang yaitu pada persentase 
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63,0%. Artinya bahwa peran pembiayaan (retribusi sampah) cukup tinggi namun 

berdampak pada kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire masih kurang. 

d. Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) terhadap Peran Sarta Masyarakat (X4) 

 
Tabel 4.28. Crosstab Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Peran Serta Masyarakat 
 

 Peran Serta Masyarakat (X4)  

Total 
Rendah Sedang Tinggi 

Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 

Buruk Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Peran Serta 

Masyarakat (X4) 

% of Total 

0 

.2 

3 

2.6 

0 

.3 

3 

3.0 

 
.0% 100.0% .0% 100.0% 

 
.0% 3.5% .0% 3.0% 

 
.0% 3.0% .0% 3.0% 

 Kurang Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Peran Serta 

Masyarakat (X4) 

% of Total 

6 59 9 74 

 4.4 62.9 6.7 74.0 

 
8.1% 79.7% 12.2% 100.0% 

 
100.0% 69.4% 100.0% 74.0% 

 
6.0% 59.0% 9.0% 74.0% 

 Baik Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Peran Serta 

Masyarakat (X4) 

% of Total 

0 23 0 23 

 1.4 19.6 2.1 23.0 

 
.0% 100.0% .0% 100.0% 

 
.0% 27.1% .0% 23.0% 

 
.0% 23.0% .0% 23.0% 

Total  Count 6 85 9 100 

  Expected Count 6.0 85.0 9.0 100.0 

  % within Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 
6.0% 85.0% 9.0% 100.0% 

  % within Peran Serta 

Masyarakat (X4) 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  % of Total 6.0% 85.0% 9.0% 100.0% 

Sumber: Hasil analisi SPSS 22, Tahun 2020 
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Dari hasil analisis yang tersaji pada tabel diatas terlihat bahwa nilai presentase tertinggi 

adalah pada peran serta masyarakat skala sedang dengan tingkat kinerja pengelolaan 

sampah kategori kurang yaitu pada persentase 59,0%. Artinya bahwa peran serta 

masyarakat (pembersihan lingkungan) agak sedang sehingga berdampak pada kinerja 

pengelolaan persampahan di Kota Nabire yang masih kurang. 

e. Kinerja Pengelolaan Sampah (Y) terhadap Regulasi (X5) 

 
Tabel 4.29. Crosstab Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Regulasi 

 

 Regulasi (X5)  

Total 
Rendah Sedang Tinggi 

Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 

Buruk Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Regulasi (X5) 

% of Total 

3 

2.6 

0 

.3 

0 

.1 

3 

3.0 

 
100.0% .0% .0% 100.0% 

 
3.4% .0% .0% 3.0% 

 3.0% .0% .0% 3.0% 

 Kurang Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Regulasi (X5) 

% of Total 

65 5 4 74 

 64.4 6.7 3.0 74.0 

 
87.8% 6.8% 5.4% 100.0% 

 
74.7% 55.6% 100.0% 74.0% 

 65.0% 5.0% 4.0% 74.0% 

 Baik Count 

Expected Count 

% within Kinerja Pengelolaan Sampah 

(Y) 

% within Regulasi (X5) 

% of Total 

19 4 0 23 

 20.0 2.1 .9 23.0 

 
82.6% 17.4% .0% 100.0% 

 
21.8% 44.4% .0% 23.0% 

 19.0% 4.0% .0% 23.0% 

Total  Count 87 9 4 100 

  Expected Count 87.0 9.0 4.0 100.0 

  % within Kinerja Pengelolaan 

Sampah (Y) 
87.0% 9.0% 4.0% 100.0% 

  % within Regulasi (X5) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  % of Total 87.0% 9.0% 4.0% 100.0% 

Sumber: Hasil analisi SPSS 22, Tahun 2020 
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Dari hasil analisis yang tersaji pada tabel diatas terlihat bahwa nilai presentase tertinggi 

adalah pada regulasi skala redah dengan tingkat kinerja pengelolaan sampah kategori 

kurang yaitu pada persentase 65,0%. Artinya bahwa peran regulasi (sosialisasi peraturan) 

masih rendah sehingga berdampak pada kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire 

yang masih kurang. 

2. Pembahasan Hasil Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota 

Nabire 

Setelah melakukan analisis Tabulasi Silang (Crosstab) dengan menggunakan SPSS 22. 

Peneliti memperoleh hasil bahwa, pengelolaan sampah di Kota Nabire yang diukur 

menggunakan 5 varibel bebas yakni teknik operasional (X1), kelembagaan (X2), 

pembiayaan (X3), peran serta masyarakat (X4), dan regulasi (X5) memiliki tingkat kinerja 

yang masih kurang. 

Menurut (Mulyadi, 2006), salah satu pengukuran kinerja adalah membandingkan kinerja 

nyata dengan hasil (sasaran) yang diharapkan. Kinerja pengelolaan sampah merupakan 

perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem 

pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan 

peran serta masyarakat. Ismaria (1992) mengemukakan bahwa salah satu faktor penentu 

baik buruknya operasi pengelolaan sampah adalah metode operasional yang dipengaruhi 

oleh karakteristik komponen operasinya seperti kendaraan, tenaga operasional serta faktor 

eksternal lainnya seperti 
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kondisi fisik wilayah operasi. Secara kuantitatif, efektifitas dan efisiensi operasi 

pengelolaan sampah dapat diukur berdasarkan volume yang ditangani. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penilaian kinerja pengelolaan sampah dapat diukur dari persepsi 

masyarakat yang sudah mendapat jangkauan pelayanan sampah. 

Berdasarkan hasil analisi yang dilakukan, teknik pengelolaan sampah dinilai belum 

memenuhi standar seperti ketersediaan TPS yang masih kurang, jarak TPS dengan pusat 

permukiman yang tergolong jauh, serta layanan pengumpulan sampah yang tidak rutin. 

Keterbatasan petugas pengangkut sampah dan kedaraan pengangkut berupa truk sampah 

juga menyebabkan timbulan sampah tidak tertangani dengan maksimal. Diperparah oleh 

retribusi sampah yang diberlakukan kepada masyarakat yang sering mengalami 

penunggakan, sehingga tidak ada pemasukan bagi petugas kebersihan untuk operasional 

sampah, sebab aggaran pengelolaan sampah dari pemerintas sangat minim (kurang dari 1 

persen) ditambah belum adanya pihak swasta yang mau diajak bekerjasama. Kesadaran 

masyarakat untuk peran serta melakukan bakti lingkungan secara kolektif juga masih 

kurang, ditambah lagi peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tentang 

pengelolaan sampah dan bahaya serta sangsi bagi pelaku pelanggaran yang juga dinilai 

jarang dilakukan. Padahal sangat jelas kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang 

tertuang pada pasal 9 undang- undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, 

namun hampir belum terselenggara dengan benar sesuai yang termaktub didalamnya. 
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D. Analisis Pengaruh Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Penurunan 

Kualitas Lingkungan di Kota Nabire Menggunakan Metode Regresi 

Linear Sederhana 

1. Analisis Pengaruh Kinerja Pengelolaan Sampah terhadap Penurunan 

Kualitas Lingkungan di Kota Nabire 

 Koefisien Persamaan Regresi 
 

Persamaan regresi dapat disusun berdasarkan nilai yang dihasilkan dari pengujian SPSS 

seperti pada tabel 4.30. berikut ini : 

 

Tabel 4.30. Hasil Analisis Regresi Sederhana (Coefficientsa) 
 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta   Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 

Kinerja Pengelolaan Sampah (X) 

1.829 

.249 

.119 

.074 

 

.323 

15.415 

3.373 

.000 

.001 

 

.323 

 

.323 

 

.323 

a. Dependent Variable: Penurunan Kualitas Lingkungan (Y) 

 

Berdasarkan nilai pada kolom (Unstandardized Coefficients-B) diatas, maka dapat disusun 

persamaan regresinya sebagai berikut : 

 

 

Maka didapat persamaan : Y = 1,829 + 0,249X 

 Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen kinerja pengelolaan sampah 

(X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti 

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). 
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=TINV(probability; deg_freedom) 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.30. diatas, maka untuk melakukan uji t tahapannya 

adalah sebagai berikut : 

 Merumuskan hipotesis 

 

Ha : Kinerja pengelolaan sampah berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan 

kualitas lingkungan di Kota Nabire. 

H0 : Kinerja pengelolaan sampah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan 

kualitas lingkungan di Kota Nabire. 

 Menentukan taraf signifikansi 
 

Taraf signifikansi menggunakan α = 10% (signifikansi 10% atau 0,1 adalah ukuran yang 

sering digunakan dalam penelitian dengan populasi yang besar). 

 Menentukan ttabel 

 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%, α = 10% atau 0,1, nilai df residual (n-k-1) 

atau 100-1-1 = 98 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). 

Untuk menghitung nilai ttabel menggunakan bantuan excel dengan memasukkan rumus 

sebagai berikut : 

 
 
Keterangan : - probability : probabilitas (0,10) 

- deg_freedom : derajat kebebasan (98) 

 
Hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 1,290 (lihat lampiran 5). 
 

 Menentukan thitung 

 

Berdasarkan hasil analisis (tabel 5.5, kolom t) diperoleh nilai thitung sebesar 3,373 



130 
 

 

 

 Kriteria pengujian 
 

 Ha terima jika thitung > ttabel 

 

 Ha ditolak jika thitung < ttabel 

 

 Membandingkan thitung dengan ttabel 

 

Nilai thitung > ttabel (3,373 > 1,290), maka Ha diterima 
 

 Kesimpulan 
 

Karena thitung > ttabel (3,373 > 1,290), maka Ha diterima. Artinya, pada perhitungan ini dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan sampah berpengaruh signifikan terhadap 

penurunan kualitas lingkungan di Kota Nabire. 

 Interpretasi Koefisien Korelasi (r) 
 

Koefisien korelasi dalam regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai r 

berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi 

semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. 

Menurut Usman dan Purnomo (2011 : 201) pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi sebagai berikut : 

Kk = 0, tidak berkorelasi 

Kk = 0,001 – 0,200, korelasi sangat rendah/lemah Kk = 0,201 – 0,400, 

korelasi rendah/lemah 

Kk = 0,401 – 0,600, korelasi agak rendah/lemah Kk = 0,601 – 0,800, 

korelasi cukup tinggi/kuat Kk = 0,801 – 0,999, korelasi tinggi/kuat 

Kk = 1, korelasi sangat tinggi/kuat, sempurna 



131 
 

 

 

Dari hasil analisis koefisien regresi pada tabel 4.30. diatas, dalam kolom 

(Correlations/Zero-order) diperoleh angka r untuk variabel independent (X) sebesar 0,323. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang lemah antara kinerja 

pengelolaan sampah terhadap penurunan kualitas lingkungan di Kota Nabire. Angka 

positif (searah) mengartikan bahwa jika nilai kinerja pengelolaan sampah meningkat maka 

kualitas lingkungan juga akan mengalami peningkatan. 

2. Pembahasan Hasil Analisis Pengaruh Kinerja Pengelolaan Sampah 

terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan di Kota Nabire 

Setiap kota pasti menghasilkan sampah, dan sampah tersebut sebagian besar merupakan 

hasil buangan dari aktifitas manusia yanga ada di dalamnya. Oleh sebab itu, perlu adanya 

pengelolaan sampah agar tidak berdampak pada degradasi lingkungan atau penurunan 

kualitas lingkungan. 

Salah satu faktor penentu baik buruknya pengelolaan sampah menurut Ismaria (1992) 

adalah metode operasional yang dipengaruhi oleh karakteristik komponen operasinya 

seperti kendaraan, tenaga operasional serta faktor eksternal lainnya seperti kondisi fisik 

wilayah operasi. Secara kuantitatif, efektifitas dan efisiensi operasi pengelolaan sampah 

dapat diukur berdasarkan volume yang ditangani. Kinerja pengelolaan sampah merupakan 

perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem 

pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan 

peran serta masyarakat. 
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Penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaaran sampah menurut Yunus (2008) dapat 

diamati dengan terjadinya gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan 

oleh peningkatan polusi udara, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi tanah, 

penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air, dan penurunan kualitas lingkungan abiotik 

yang diakibatkan oleh kerusakan lahan. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

kinerja pengelolaan sampah yang buruk di suatu kota, akan berdampak pada penurunan 

kualitas lingkungannya. Sehingga untuk mengukur pengaruh kinerja pengelolaan sampah 

terhadap penurunan kualitas lingkungan di Kota Nabire, perlu dilakukan pengkajian yang 

cermat dan komprehensif. Faktor kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire diukur 

dengan indikatior pelayanan pengangkutan sampah, sengangkan penurunan kualitas 

lingkungan diamati dari peningkatan polusi udara, polusi tanah, polusi air dan kerusakan 

estetika lahan. 

Berbagai indikator diatas kemudian diuraikan dalam daftar pertanyaan penelitian 

(kuesioner) dan dibagikan ke sebanyak 100 responden yang tersebar di Distrik Nabire. 

Dengan diproses menggunakan analisi regresi linear sederhana seperti yang telah 

dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka diketahui bahwa kinerja pengelolaan 

sampah di Kota Nabire berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan yang ada. 
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Hasil analisi kinerja pengelolaan sampah yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas 

lingkungan di Kota Nabire senada dengan hasil wawancara terbuka terhadap sebagian 

besar responden, Mereka menjelaskan bahwa pengelolaan persampahan di Kota Nabire 

masih  buruk, terlihat dari pewadahan sampah berupa kontairer dan bak-bak sampah di 

ruang publik dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang masih kurang, jarak tempuh untuk 

membuang sampah ke TPS yang sangat jauh, terutama pada kawasan pemukiman hampir 

tidak tersedia TPS, serta pengangkutan sampah oleh petugas yang tidak terjadwal rutin, 

bahkan dalam seminggu tidak ada pengangkutan di lokasi-likasi tertentu sehingga 

mengakibatkan penumpukan sampah yang kemudian diatasi masyarakat dengan cara 

dibakar. Selain itu, pemberlakuan rertibusi sampah oleh pemerintah yang tergolong murah 

tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk membayarnya. Kesadaran masyarakat 

dalam hal peran serta membersihkan lingkungan secara gotong-royong yang masih sangat 

kurang, diperparah oleh peran pemerintah yang juga sangat jarang dan mungkin tidak 

pernah melakukan sosialisasi tentang peraturan mengelola sampah dalam rangka 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah serta konsekuensi sangsi bagi 

yang melanggar aturan yang dibuat. 

Kinerja pengelolaan sampah yang tergolong buruk tersebut secara signifikan berpengaruh 

terhadap penurunan kualitas lingkungan yang ada. Sejumlah responden mengemukakan 

bahwa mereka merasakan dampah langsung dari penumpukan sampah yang terjadi di TPS 

baik resmi maupun 
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ilegal. Diantaranya seperti bau busuk sampah yang tercium hampir 

setiap saat pada jarak tertentu, bahkan sebagian masyarakan mengaku 

nmengalamim kasus cacingan dan mengalami diare saat mengonsumsi 

air sumur mereka pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, keindahan 

lingkungan kota menjadi tercemar dengan adanya tumpukan-

tumpukan sampah di hampir setiap sudut kota, terutama di pusat-pusat 

aktifitas seperti pasar-pasar, terminal, dan lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

X. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum kinerja pengelolaan sampah di Kota Nabire masih pada 

kategori kurang. Berdasarkan aspeknya dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Aspek teknik operasional sampah (pewadahan, pengumpulan, dan 

pengangkutan) kurang baik sehingga berdampak pada kinerja 

pengelolaan persampahan di Kota Nabire yang masih kurang. 

b. Aspek kelembagaan (pelayanan sampah) cukup baik namun dampaknya 

pada kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire masih kurang. 

c. Aspek pembiayaan (retribusi sampah) cukup baik namun dampaknya 

pada kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire masih kurang. 

d. Aspek peran serta masyarakat (pembersihan lingkungan) kurang baik 

sehingga berdampak pada kinerja pengelolaan persampahan di Kota 

Nabire yang masih kurang, dan 

e. Aspek regulasi (sosialisasi peraturan) masih buruk sehingga berdampak 

pada kinerja pengelolaan persampahan di Kota Nabire yang masih 

kurang. 

2. Kinerja pengelolaan sampah berpengaruh signifikan namun memiliki 

hubungan yang lemah terhadap penurunan kualitas lingkungan di Kota 
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Nabire. Dan apabila kinerja pengelolaan sampah meningkat maka kualitas 

lingkungan juga akan mengalami peningkatan. 

Y. Saran dan Rekomendasi 

Dalam mengantisipasi semakin menurunnya kualitas lingkungan di 

Kota Nabire dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Nabire, khususnya dinas terkait untuk bagaimana 

meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan cara merencanakan 

sebuah konsep pengelolaan persampahan secara terpadu. 

2. Pengelolaan sampah secara terpadu yang dimaksud yaitu dimulai dari 

bagaiman upaya mereduksi sampah pada sumbernya, proses teknis 

operasionalnya, konsep pembiayaan, peran aktif masyarakat serta seluruh 

stakeholder terkait, hingga pada bagaiman menggunakan metode yang 

lebih ramah lingkungan dalam menangani sampah pada tempat 

pemrosesan akhir sampah. 

3. Kelebihan penelitian ini adalah merupakan kajian yang lebih ditekankan 

kepada melihat kinerja pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap 

kualitas lingkungan. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak 

melakukan pengkajian mengenai strategi dalam meningkatkan kinerja 

pengelolaan sampah. Sehingga  disarankan perlu adanya penelitiaan lebih 

lanjut tentang bagaimana merumuskan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik 

wilayahnya secara fisik maupun karakter sosial masyarakatnya.
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