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MOTTO 

“Sesungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang tangguh dan pantang 

menyerah dalam belajar,karena dia yakin ilmunya akan berguna bagi 

dirinya,orang lain dan terutama orang yang dia sayangi” 

(Penulis) 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat 

kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu 

mempertimbangkan sesuatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. Allah itu Maha Mendengar 

dan Maha Melihat”. 

(QS. An-nisa’:58) 

“Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat berpergian tanpa petunjuk, dan sudah 

banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat”. 

(Hasan Al Basari) 

“Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan,Dari pada kehilangan Tuhan demi 

mendapatkan sesuatu”. 

(Mufti Menk) 

“Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. 

Tetapi, hari iniyang sungguh nyata, Menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia, 

dan setiap hari esok sebagai visi harapan”. 

(Alexander Pope) 

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 

mengatakan”. 
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(Nabi Muhammad SAW) 

“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa 

yang kita inginkan”. 

(Enio Carvalho) 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai(dari sesuatu urusan),tetaplah berkerja keras(untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(Zulhatia Taufia Aprias) 
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INTISARI   

Mengamati akan lingkungan yang ada disekitar kita penuh dengan 

persoalan sampah yang saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan, karena 

sampah tak bisa lepas dari kehidupan kita. Maka dari itu muncullah ide pemikiran 

dari danone sebagai badan resmi dari AQUA Indonesia untuk melakukan 

konstribusi untuk masyarakat sekitar pabrik AQUA, yaitu dengan cara terjun 

langsung ke masyarakat melakukan pembinaan dan sosialisasi. Kegiatan ini 

dilakukan agar masyarakat dapat mencintai lingkungan disekitar, sampah jika 

diolah dengan baik maka akan menghasilkan uang dan lingkungan akan menjadi 

bersih. 

Penelitian ini dengan cara mengambil data primer yaitu data nasabah yang 

aktif di Bank Sampah, data retribusi masyarakat, timbulan sampah tiap KK, dan 

data operasional. Kemudian data sekunder berupa jumlah penduduk, peta wilayah, 

jumlah Bank Sampah, dan masyarakat yang bergabung di Bank Sampah. Dengan 

mengunakan metode pengolaan sampah organik dan anorganik yang dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu layak jual, layak kompos, dan layak kreasi. 

Bank Sampah Kecamatan Polanharjo belum teroptimasi sepenuhnya 

dalam pengolahan sampah kompos, dan kreasi. Sebagian Bank Sampah yang 

melakukan pengoptimalan dalam pengelolaanya. Dalam hal ini jumlah total 

pendapatan per bulan yang dihasilkan sebesar Rp. 116.036.898. Jika teroptimasi 

semua pengolahan sampah yang ada di Bank Sampah Kecamatan Polanharjo 

maka akan menjadi Rp. 164.950.038. Dengan begitu Bank sampah Kecamatan 

Polanharjo akan mendapatkan hasil yang lebih besar, dalam hal ini Bank Sampah 

Kecamatan Polanharjo akan mendapatkan selisih pendapatan sekitar Rp. 

48.913.140 setelah teroptimasi sepenuhnya. 

 

Kata kunci : Bank Sampah, Biaya operasional, Timbulan Sampah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sampah  menjadi masalah komplek yang dihadapi oleh banyak kota di 

Indonesia. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya 

perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar 

memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi 

lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Kamalludin, 2013). 

 Klaten adalah salah satu daerah yang juga tidak lepas dari permasalahan 

sampah. Kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten berdampak pada 

volume sampah yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan sampah di 

Kabupaten Klaten disebabkan karena kurangnya lahan untuk dijadikan TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Masalah lainnya yaitu sistem pengelolan 

sampah TPA di Kabupaten Klaten yang masih menggunakan sistem open 

dumping. Sehingga mengakibatkan tumpukan sampah terlihat dibeberapa tempat 

di Kabupaten Klaten dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini berdampak 

pada  pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten 

Klaten tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten menetapkan sebuah 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah, (Niyah,2016).  

 Kegiatan pengurangan sampah pemerintah daerah menyelenggarakan 

kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
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dengan pembuatan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) secara 

kelompok dengan prinsip 3R baru terdapat di 3 desa yaitu desa Gergunung, desa 

Gatak kecamatan Delanggu, dan desa Gayamprit kecamatan Klaten Selatan. 

Padahal seharusnya tiap desa memiliki 1 TPST (Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu)  tersebut. Masalah pendanaan dan kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis 3R 

menjadi kendala pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan 

kegiatan secara menyeluruh di pemukiman. Sedangkan dalam kegiatan 

penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kegiatan penanganan sampah di Kabupaten 

Klaten belum maksimal dalam pengolahanya. Berdasarkan data dari Dinas 

Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) Klaten 2015 

tercatat 8% (persen) sampah yang tidak terangkut setiap harinya (Niyah,2016). 

 Kecamatan Polanharjo memiliki iklim tropis yang cocok untuk bidang 

pertanian dan peternakan. Polanhajo juga dikenal dengan seribu mata air, maka 

dari itu banyak perusahaan air di Polanharjo salah satunya adalah pabrik AQUA 

yang dilembagai oleh suatu lembaga yaitu Danone. Menurut Nina Hermawati 

sebagai ketua paguyuban Bank Sampah, lembaga tersebut berperan penting dalam 

perekonomian warga sekitar pabrik. Danone membina masyarakat sekitar pabrik 

AQUA dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar 

pabrik. Hingga sampai sekarang dapat mendirikan 17 kelompok Bank Sampah 

yang tersebar di wilayah Kecamatan Polanharjo.  
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  Banyak hasil pengolahan di Polanharjo yaitu pertanian dan peternakan 

yang dapat dioptimalkan hasil produknya, salah satunya adalah produk  

peternakan  seperti  pemancingan, pemandian umum  dan  produk  makanan  hasil  

ikan/produk makanan berbahan dasar ikan,  dari semua hasil tersebut, terkumpul 

sampah dari lingkungan usaha setempat, baik sampah organik maupun non-

organik. Dalam manajemen sampah di Kecamatan Polanharjo sampah 

dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu sampah kertas, logam, plastik dan layak 

kreasi. Dari keempat kategori tersebut, ingin memfokuskan pada sampah layak 

kreasi dimana sampah tersebut dapat dibuat hasil karya. Dari daur ulang sampah 

yang sudah dikategorikan muncullah bank sampah khusus untuk sampah yang 

tidak dapat didaur ulang menjadi kreasi masyarakat setempat. 

 Solusi untuk mengatasi sampah antara lain melalui Bank Sampah dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan menerapkan 

prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle). Tidak hanya berkontribusi terhadap 

pengurangan sampah nasional sebesar 1,7% (1.389.522 ton/tahun), Bank Sampah 

ternyata juga bermanfaat secara ekonomi dengan menghasilkan pendapatan rata-

rata Rp1.484.669.825 per tahun (Media LHK, 2018). 

 Dari permasalahan diatas, maka kami mengambil judul penelitian:           

METODE PENGOLAHAN  SAMPAH  BERBASIS  EKONOMI  

MASYARAKAT MELALUI “ BANK  SAMPAH ”  DI  KECAMATAN  

POLANHARJO  KABUPATEN  KLATEN  
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana timbulan  sampah di Kecamatan Polanharjo? 

2. Berapa biaya pengumpulan sampah dan keuntungan dari Bank Sampah? 

3. Bagaimana tingkat perekonomian masyarakat dengan adanya Bank 

Sampah dan sebelum adanya Bank Sampah di Kecamatan Polanharjo?  

1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini membahas menegenai Bank Sampah seKecamatan 

Polanharjo. Dari 18 kelurahan yang ada di Polanharjo, 10 kelurahanlah 

yang ada Bank Sampahnya. Jadi tidak semua kelurahan ada Bank 

Sampahnya. 

2. Tidak adanya TPS di Kecamatan Polanharjo membuat perhitungan 

timbulan hanya di Bank Sampah. 

3. Penelitian ini tidak menentukan biaya investasi pengadaan alat 

dikarenakan alat pengolahan dan pengumpul hibah dari pemerintah 

maupun pribadi. 

4. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Polanharjo, meliputi masyarakat, 

dan Bank Sampah.  

5. Aspek teknis pengelolaan sampah yang dianalisis adalah timbulan sampah 

hingga pengumpulan sampah di Kecamatan Polanharjo. 

6. Aspek pembiayaan yang dianalisis adalah biaya pengumpulan sampah 

dan biaya operasional bank sampah. 
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7. Analisis biaya pengumpulan sampah dilakukan melalui berbagai alternatif 

(skenario) pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan sampah 

langsung di TPS, melalui Bank Sampah, dan biaya operasional 

maintenance (OM). 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan timbulan sampah di Kecamatan Polanharjo. 

2. Menentukan pendapatan sebenarnya dan pendapatan setelah optimasi 

semua pengolahan Bank Sampah terhadap timbulan. 

3. Menentukan tingkat perekoniman masyarakat, dengan adanya Bank 

Sampah dan sebelum adanya Bank Sampah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi dalam bidang pengelolaan 

sampah. 

2. Memberikan informasi mengenai timbulan sampah, dan pembiayaan 

pengumpulan sampah. 

3. Mengetahui pendapatan sebenarnya dan pendapatan setelah optimasi 

semua pengolahan Bank Sampah terhadap timbulan. 

4. Serta memberikan informasi mengenai kontribusi adanya Bank Sampah 

terhadap tingkat perekoniman masyarakat, dengan adanya Bank Sampah 

dan sebelum adanya Bank Sampah  sampah di Kecamatan Polanharjo. 

 

 



6 
 

   

1.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk memahami lebih jelas laporan penelitian ini, maka materi-materi 

yang tertera pada Laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab 

dengan sistematika penyampaian sebagai berikut : 

 BAB  I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,       

manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

   Bab ini berisikan tinjauan dan teori yang berupa pengertian dan  

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan  

penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang  

berhubungan dengan penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang lokasi, waktu penelitian, tahapan penelitian, tahapan 

analisis, pengolahan data, penyusunan laporan, dan bagan alir penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang perhitungan timbulan sampah mingguan, menentukan 

kontribusi Bank Sampah terhadap timbulan dan pengumpulan sampah, 

total biaya pengangkutan sampah dengan kontribusi Bank Sampah. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan  

Hasil pengelolaan sampah dengan pengaruh Bank Sampah dan 
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mengetahui pembiayaan operasional pengelolaan sampah melalui Bank 

Sampah di Kecamatan Polanharjo Klaten. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Timbulan sampah yang ada Bank Sampah di Kecamatan Polanharjo rata-

rata perhari sebesar 0,14 kg. Dengan presentase sampah 50%organik, 

35%layak jual dan 15% layak kreasi. 

2) Bank Sampah kecamatan polan belum teroptimasi sepenuhnya dalam 

pengolahan sampah kompos, dan kreasi. Hanya sebagian Bank Sampah 

yang melakukan pengoptimalan dalam pengelolaanya. Dalam hal ini 

jumlah total pendapatan per bulan yang di hasilkan sebesar Rp. 

116.036.898. Jika teroptimalkan semua pengolahan sampah yang ada di 

Bank Sampah maka akan menjadi Rp. Rp. 164.950.038. Dengan begitu 

Bank sampah akan mendapatkan hasil yang lebih besar, dalam hal ini 

Bank Sampah akan mendapatkan selisih pendapatan sekitar Rp. 

48.913.140 setelah teroptimasi sepenuhnya . 

3) Adanya Bank Sampah Sangatlah meningkatkan pendapatan tambahan bagi 

para nasabah di Bank Sampah tersebut. Dari dulunya sampah hanya 

dibakar dan dibuang ternyata setelah adanya Bank Sampah bisa menjadi 

penghasilan tambahan setiap bulannya sebesar Rp.7.738.416.000. sebelum 

adanya Bank Sampah Rp. 515.894.400 per bulanya. 
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5.2     Saran 

 Untuk penelitian selanjutnya agar bisa merencanakan Tempat 

Pembuangan Sampah Terpadu(TPST). Agar di Kecamatan polan terdapat Tempat 

Pembuangan Sampah Terpadu. Karena selama ini di Kecamatan Polanharjo belum 

ada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu. 
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