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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Lokasi Penelitian 

Pengukuran timbulan sampah plastik dilaksanakan selama 8 hari pada bulan 

Agustus tahun 2018, sesuai peraturan yang tercantum dalam Surat Keputusan SNI 

19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Timbulan dan 

Komposisi Sampah Perkotaan57. Penelitian dilaksanakan pada tempat penampungan 

sampah Tambak Rejo yang berlokasi di RW. 16, Tambak Rejo, Kelurahan 

Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Jawa Tengah. Penelitian mengenai 

praktek separasi sampah plastik serta potensi daur ulang dilaksanakan di Tempat 

Pemrosesan Akhir sampah (TPA) Jatibarang, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan 

Mijen, kota Semarang. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian mencakup pengukuran timbulan sampah plastik yang meliputi 

pengukuran berat, volume dan komposisi sampah plastik, menggunakan metode 

load-count analysis58. Penelitian mengenai praktek separasi sampah plastik 

menggunakan metode wawancara mendalam dan pengamatan langsung dengan 

beberapa pelaku usaha daur ulang, yang melakukan kegiatan separasi sampah 

plastik59. Penelitian kajian potensi daur ulang sampah plastik berdasarkan faktor-

faktor penentu menggunakan metode Skala Likert. 

 

C. Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Timbulan Sampah Plastik 

Pengumpulan dan analisis data dilakukan berdasarkan SNI 19-3964-1994 

tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Timbulan dan Komposisi 

Sampah Perkotaan. 

a. Data Timbulan Sampah Plastik 

Data diperoleh dari hasil pengukuran volume sampah plastik selama 8 hari 

pengambilan sampel. Pembongkaran dan pemilahan sampah di TPS 

                                                           
57 Standar Nasional Indonesia, 1994, Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah 

perkotaan.Badan Standarisasi Nasional. 
58 Ibid. 
59 Jonathan Sarwono, 2006, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu. 
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dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pagi dan siang hari. Pengukuran 

timbulan sampah plastik pada penelitian ini dilakukan pada pagi hari. 

Penelitian berfokus pada 4 hotel (hotel a, b, c dan d), dimana sampah 

setiap hotel diangkut bersamaan pada malam hari dan dipilah pada pagi 

hari. Sampah plastik yang diangkut dari hotel telah kemas dalam kantung-

kantung sampah. Pengukuran meliputi pengukuran volume yakni dengan 

mengukur luas pada truk pengangkut sampah plastik dari keempat hotel, 

dan mengukur tinggi sampah plastik dalam truk pengangkut sampah. Luas 

truk pengangkut sampah adalah 0,922 m × 0,66 m × 0,55 m. Setelah 

pengukuran volume dan tinggi sampah plastik selanjutnya dilakukan 

pengukuran komposisi sampah plastik. 

Pengukuran komposisi sampah plastik dilakukan melalui pengambilan 

sampel dari timbunan sampah secara acak dan dimasukan ke dalam wadah 

berupa kantung sampah berkapasitas 40 liter dengan diameter 100 cm × 80 

cm. Sampah plastik kemudian ditimbang beratnya menggunakan 

timbangan dan diukur tinggi sampah. Sampah plastik yang telah diukur 

selanjutnya dipilah berdasarkan jenis polimer dan ditimbang kembali 

beratnya. Pengambilan sampel dilaksanakan selama 8 hari berturut-turut 

dengan tujuan untuk mengetahui fluktuasi harian sampah plastik yang 

masuk ke lokasi penampungan sampah. 

 

b. Analisis Timbulan Sampah Plastik 

Timbulan sampah plastik dianalisis berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dan ditabulasikan, untuk membandingkan volume dan 

komposisi sampah plastik yang masuk ke tempat penampungan sampah 

setiap hari. Perhitungan volume dan komposisi sampah plastik mengacu 

pada  SNI 19-3964-1994. 

1) Volume sampah plastik diperoleh dari persamaan pengambilan 

sampah non perumahan. Volume sampah merupakan banyaknya 

sampah yang dihasilkan dalam satu hari.  

 

Satuan yang digunakan dalam pengukuran sampah: 

Volume (asal): m3/hari 

Berat (asal): kg/hari 
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Perhitungan pengambilan sampah non perumahan: 

Volume sampah = Luas kotak/wadah (m2) × tinggi (m) 

Rerata Volume sampah (Vs) =(
𝑉𝑠1

𝑢
+

𝑉𝑠2

𝑢
+ ⋯ 

𝑉𝑠8

𝑢
)m3/hari 

Dimana:  

Vs: Volume sampah terukur 

𝑢: jumlah unit penghasil sampah 

2) Komposisi sampah plastik diperoleh dari pemilahan sampah plastik 

berdasarkan polimer (PET, PP, PS, LDPE, HDPE) kemudian setiap 

polimer ditimbang beratnya. Selanjutnya dihitung % sampah setiap 

komponen untuk diperoleh komposisinya menggunakan persamaan: 

  

Komposisi sampah plastik (%) =
𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝑘𝑔)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
𝑥100% 

 

2. Praktek Separasi Sampah Plastik 

Perolehan data praktek separasi sampah plastik menggunakan metode 

wawancara mendalam dan pengamatan langsung, dengan responden yaitu 

pelaku daur ulang sampah plastik yakni pemulung dan pengepul yang ada di 

TPA Jatibarang60. Selanjutnya data pengetahuan dan separasi sampah plastik 

disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengetahui secara detail 

tentang pengetahuan dan praktek separasi sampah plastik pada pelaku daur 

ulang. Metode ini memungkinkan peneliti dapat bertanya secara rinci dan 

menggali informasi yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara 

difokuskan pada pelaku usaha daur ulang sampah plastik, yang telah 

melakukan operasi daur ulang selama kurun waktu lima tahun. Responden 

yang dipilih untuk diwawancarai adalah 7 orang pengepul dan 7 orang 

pemulung sampah plastik. Peneliti mendatangi setiap pengepul dan 

pemulung, Untuk merekam seluruh data dan informasi, yang diberikan 

selama wawancara, peneliti menggunakan alat perekam data berupa audio 

rekaman, lembar catatan lapangan serta kuesioner terlampir. 

                                                           
60 Ibid, hal. 224. 



23 
 

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti selama 8 hari. Dalam proses 

wawancara, peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pola kerja 

dalam kegiatan daur ulang sampah plastik dan jenis plastik apa yang 

dikumpulkan. Bagaimana proses separasi sampah plastik berlangsung, 

serta perlakuan-perlakuan yang perlu diberikan selama proses tersebut. 

Alat bantu apa yang digunakan oleh para pengepul dan pemulung, dalam 

menyeparasi sampah plastik. Berapa banyak sampah plastik yang 

dikumpulkan dan diseparasi dalam satu hari. Bagaimana proses 

pengemasan dilakukan, setelah tahapan separasi plastik, untuk dikirim ke 

pabrik daur ulang. Pertanyaan dalam wawancara juga meliputi berapa 

harga sampah plastik yang dipatok, ketika dijual oleh pemulung ke 

pengepul dan oleh pengepul ke pabrik daur ulang. Kendala yang dihadapi 

selama terlibat dalam kegiatan daur ulang serta apa yang perlu dilakukan 

untuk keberlanjutan usaha daur ulang sampah plastik. 

 

b. Pengamatan Langsung 

Pengamatan langsung dilakukan agar peneliti dapat mengamati secara 

detail, mengenai pengetahuan dan praktik separasi sampah plastik oleh 

para pelaku usaha daur ulang. Peneliti mengamati secara langsung setiap 

kegiatan yang dilakukan, seperti proses pemungutan sampah plastik oleh 

pemulung di TPA Jatibarang. Proses jual beli sampah plastik, antara 

pemungut sampah plastik dan pengepul yang dilakukan di lokasi TPA. 

Proses separasi di tempat pengepulan, bagaimana pengepul mengumpulkan 

dan menyortir sampah plastik. Pengamatan langsung juga ditujukan pada 

setiap perlakuan-perlakuan yang diberikan selama proses separasi. 

Tahapan akhir dari kegiatan separasi yang diamati adalah bagaimana dan 

seperti apa sampah plastik dikemas untuk dikirimkan ke pabrik daur ulang. 

Pengamatan langsung dilakukan selama 8 hari dan dilakukan bersamaan 

dengan wawancara mendalam kepada para pelaku daur ulang. 
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3. Potensi Daur Ulang Sampah Plastik 

Potensi daur ulang sampah plastik dikaji secara mendalam dari hasil 

wawancara mendalam dengan pelaku daur ulang yakni pemulung dan pengepul 

di TPA Jatibarang serta kajian literatur. Hasil kajian kemudian dijadikan 

sebagai acuan, untuk mencocokkan status kuantitatif atau kualitatif sampah 

plastik, yang ada pada lapak sampah Tambak Rejo. Dari hasil kajian dapat 

diketahui, seberapa besar potensi daur ulang sampah plastik pada lapak sampah 

Tambak Rejo. Literatur tentang potensi daur ulang sampah plastik yang 

digunakan adalah Cheremisinoff dan Ferrante (1989)61 serta Rudolph (2017)62. 

 

Dalam literatur tersebut, potensi daur ulang sampah plastik dapat ditentukan 

oleh beberapa faktor antara lain: 

a. Pasar 

b. Insentif 

c. Kuantitas dan komposisi limbah 

d. Pengumpulan dan separasi 

e. Jaringan daur ulang 

 

Perolehan data potensi daur ulang sampah plastik, menggunakan analisis 

skala likert63dengan memberi skor pada setiap faktor penentu berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden. Responden terdiri dari pemulung dan pengepul 

yang bekerja di tempat pemrosesan akhir Jatibarang. Faktor-faktor potensi daur 

ulang dijabarkan menjadi instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

harus dijawab oleh responden. Bobot nilai jawaban responden diberi secara 

kuantitatif dari 1 sampai 5. 

 

 

 

 

                                                           
61

 Paul N. Cheremisinoff and L. M. Ferrante, 1989, Waste Reduction for Pollution Prevention. Oxford: Butterworth-

Heinemann Ltd. Hal. 164-170. 
62 Nathalie Rudolph, Raphael Kiesel, Chuanchom Aumnate, 2017. Understanding Plastics Recycle. Economic, Ecological, 

and TechnicalAspects of Plastic Waste Handling, Munich: Hanser Publisher. 88-100. 
63 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Diakses 

dari https://www.slideshare.net/wijayaraden/skala-likert-metode-perhitungan-persentase-dan-interval. 29 Nov 2018. 

https://www.slideshare.net/wijayaraden/skala-likert-metode-perhitungan-persentase-dan-interval
https://www.slideshare.net/wijayaraden/skala-likert-metode-perhitungan-persentase-dan-interval
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Cara penilaian terhadap hasil jawaban responden disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1. Skor Faktor Penentu Potensi Daur Ulang 

Jawaban Responden Bobot Nilai 

Sangat tinggi 5 

Tinggi  4 

Sedang  3 

Rendah  2 

Sangat Rendah 1 

Sumber: Sugiyono (2015) 

 

Skor yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan persamaan berikut: 

Y= skor tertinggi likert × jumlah responden 

X= skor terendah likert× jumlah responden 

Skor kriterium = Nilai skala × Jumlah responden 

 

Data potensi setiap faktor potensi daur ulang dihitung untuk mengetahui 

persentase persetujuan menggunakan persamaan: 

p = 
𝑓

𝑛
× 100% 

Dimana: 

p: Prosentase 

𝑓: frekuensi dari setiap jawaban angket 

𝑛 : skor kriterium 

100: bilangan tetap 

 

Kriteria interpretasi skor berdasarkan interval64: 

a. Angka 0% -19,99% = Sangat rendah 

b. Angka 20%-39,99% = Rendah 

c. Angka 40%-59,99% = Sedang 

d. Angka 60%-79,99% = Tinggi 

e. Angka 80%-100%  = Sangat Tinggi 

 

                                                           
64 Ibid. 


