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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

menggunakan data penelitiannya (Arikunto, 2006, hlm. 149). Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010, hlm. 2). 

Berdasarkan pengertian tersebut, metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksploratif. Menurut Tika (2005, hlm. 5) 

“metode eksploratif adalah suatu bentuk metode penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data berupa variabel, unit, 

atau individu untuk diketahui hal-hal yang mempengaruhi terjadinya 

sesuatu”. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode 

eksploratif  karena bertujuan untuk mencari kemungkinan daerah mana 

yang cocok untuk dijadikan lokasi TPA baru di Kabupaten Sumedang, 

dan mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan  untuk mendukung 

analisis penentuan lokasi TPA. Data primer di peroleh langsung 

dilapangan yaitu mencakup data-data penentuan lokasi yang paling 

sesuai untuk dijadikan lokasi TPA, antara lain data centroid sampah, 

data lalu lintas, pengukuran air tanah dan sebagainya. 

Sedangkan data sekunder yaitu diperoleh dari instansi-intansi 

terkait, yaitu diantaranya data curah hujan, data peta geologi, data 

kedalaman air tanah, data ha katas kepimilikan rumah, peta jenis tanah 

dan sebagainya, kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto. Data 

yang diperoleh merupakan hasil eksplorasi di lapangan berkenaan 

dengan indicator-indikator yang dicari dan akan dianalisis dalam 

penelitian ini, sehingga metode eksploratif merupakan metodr yang 

cocok untuk penelitian ini. 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumedang dengan luas 

wilayah adalah 1.522,20 Ha dan berada pada ketinggian rata-rata 

43,73% (BAPPEDA Kabupaten Sumedang, 2017). Jumlah kecamatan di 

Kabupaten Sumedang sebanyak 26 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, 
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Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Rancakalong, 

Kecamatan  Sumedang Selatan, Kecamatan  Sumedang Utara, 

Kecamatan  Kecamatan Ganeas, Kecamatan  Situraja, Kecamatan Cisitu, 

Kecamatan  Darmaraja, Kecamatan Cibugeul, Kecamatan Wado, 

Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Jatigede, Kecamatan  Tomo, 
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Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan onggeang, Kecamatan Paseh, 

Kecamatan Cimalaka, Kecamatan usarua, Kecamatan Tanjungkerta, 

Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Buahdua, dan Kecamatan Surian. 

Secara geografis, Kabupaten Sumedang terletak pada koordinat 

geografis  6°44’30”-70°83’30” Lintang Selatan dan 107°21’15”-

108°21’15” Bujur Timur (Peta RBI 25.000 lembar 1309-112 Bantarujeg 

edisi 2001, lembar 1309-113 Situraja edisi 2001, lembar 1309-114 

Majalengka edisi 2001). Sedangkan secara administratif, Kabupaten 

Sumedang berbatasan dengan : 

1. Sebelah selatan : Kabupaten Garut. 

2. Sebelah timur : Kabupaten Majalengka. 

3. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. 

4. Sebelah barat :  Kabupaten Bandung. 

C. Pendekatan Geografi yang digunakan 

Geografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan yang terjadi pada lapisan geosfer dengan menggunakan 

pendekatan keruangan, kelingkungan dan kompleksitas wilayah. Hasil 

dari suatu pertemuan seminar dan lokakarya Peningkatan Kualitas 

Pengajaran Geografi pada tahun 1988 mengidentifikasikan geografi 

merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam 

konteks keruangan (Pasya, 2006. Hlm. 82).  

Hasil dari suatu pertemuan Peneliti menggunakan pendekatan 

keruangan karena akan membahas fenomena keruangan seperti dimensi 

berbentuk pola dan kenampakan garis yang digambarkan dalam sebuah 

peta. 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009: 61) variabel penelitian adalah “suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini 

menggunakan variabel tunggal, penentuan lokasi TPA sampah di 

Kabupaten Sumedang beserta indikatornya. Ditampilkan pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1 
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Variabel Penelitian 

Varibel Penelitian indikator 

Lokasi yang sesuai untuk 

pembuangan TPA 

a) Kriteria regional 

 Keadaan geologis, 

 Keadaan hidrogeologis, 

 Keadaan topografis, 

 Daerah lindung/cagar alam dan banjir, 

b) Kriteria penyisih 

 Iklim, 

 Utilitas 

 Lingkungan biologis  

 Kondisi tanah, 

 Demografi, 

 Batas administrasi. 

 Kebisingan dan bau 

 Estetika 

Sumber : Diolah oleh penulis 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian adalah suatu definisi mengenai 

varibel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2005,  hlm. 32). Berdasarkan 

variabel di atas maka dapat diperoleh gambaran mengenai definisi 

operasional variabel secara fisik yang dapat ditemukan dalam kriteria 

geologi dalam penelitian ini: 

1. Keadaan Geologis adalah gambaran tentang bumi secara 

keseluruhan, asal kejadian, struktur, komposisi dan sejarahnya 

(termasuk perkembangan kehidupan) dan proses alamiah yang 

membuat perkembangannya hingga sampai kepada keadaannya 

sekarang. Variabel penelitian ini diperlukan untuk mengetahui 

kondisi geologi yang berkaitan erat dengan kondisi lokasi penelitian. 

Kelas dan kriteria kondisi geologi dapat dilihat pada tabel 3.2 

sebagai berikut : 
Tabel 3.2 

Kelas dan kriteria Kondisi Geologi 

Kelas Kriteria 

Sesuai Tidak  berlokasi  di  zona  Holocene  fault  dan  di zona bahaya 
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geologi 

Tidak sesuai 
Tidak  berlokasi  di  zona  Holocene  fault  dan  di zona bahaya 

geologi 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

2. Keadaan Hidrogeologis adalah kondisi kedalaman muka air tanah, 

perleabilitas tanah dan jarak terhadap sumber air. Kelas dan kriteria 

kondisi hidrogeologi dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut: 
Tabel 3.3 

Kelas dan Kriteria Kondisi Hidrogeologis 

Kelas Kriteria 

Sesuai 

 Tidak boleh  mempunyai  muka air tanah kurang dari 3 meter 

 Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/detik 

 Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 600 

meter di hilir aliran 

Tidak 

sesuai 

 Mempunyai  muka air tanah kurang dari 3 meter 

 Kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/detik 

 Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 600 

meter di hilir aliran 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

3. Topografis atau kemiringan tanah merupakan besar kecilnya sudut 

yang dibentuk oleh permukaan lereng terhadap bidang horizontal dan 

vertikal dan dinyatakan dalam derajat (°) atau persen (%). Variabel 

penelitian yang diteliti adalah kecuraman atau kemiringan lahan di 

wilayah penelitian dari dinas terkait. Kelas dan kriteria kemiringan 

lereng dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut: 
Tabel 3.4 

Kelas dan Kriteria Kemiringan Lahan 

Kelas Kriteria 

Sesuai Kemiringan zona harus kurang dari 

15% 

Tidak 

sesuai 

Kemiringan zona lebih dari 15% 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

4. Daerah Lindung/Cagar Alam dan Banjir adalah suatu daerah yang 

mempunyai fungsi tertentu, misalnya daerah resapan air, cagar 

budaya, cagar alam, dan lain sebagainya. Daerah rawan bencana 

banjir adalah daerah yang mempunyai potensi banjir dengan skala 

tertentu dalam periode tertentu. Variabel dalam penelitian ini berupa 
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lokasi daerah lindung/cagar alam dan banjir daerah penelitian dari 

dinas terkait. Kelas dan kriteria lokasi TPA berdasarkan daerah 

daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dapat pada lihat pada 

Tabel 3.5 sebagai berikut : 
Tabel 3.5 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Daerah Cagar Alam dan Bencana 

Banjir 

Kelas Kriteria 

Sesuai Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah 

banjir dengan periode ulang 25 tahun 

Tidak 

sesuai 

Berada pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir 

dengan periode ulang 25 tahun 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

5. Iklim dalam hal ini adalah jumlah curah hujan atau volume air yang 

jatuh pada suatu areal tertentu. Besarnya curah hujan dapat 

dimaksudkan untuk satu kali hujan atau untuk masa tertentu seperti 

per hari, per bulan, per musim, dan per tahun (Sitanala Arsyad, 2010, 

hlm. 107). Variabel penelitian berupa besarnya curah hujan di daerah 

penelitian yang berasal dari data dinas terkait. Kelas dan kriteria 

lokasi TPA berdasarkan iklim dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Iklim 

Kelas Kriteria 

Sesuai Intensitas hujan kecil 

Tidak sesuai Intensitas hujan besar 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

6. Utilitas sendiri dinilai makin baik bila tersedia lebih lengkap. 

Variabel dalam penelitian ini berupa utilitas di daerah penelitian 

dalam penangan sampah. Kelas dan kriteria lokasi TPA berdasarkan 

utilitas dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Utiltas 

Kelas Kriteria 

Sesuai Fasilitas tersedia lengkap 

Tidak sesuai Fasilitas tidak lengkap 
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Sumber: SNI 03-3241-1994 

7. Lingkungan Biologis dalam penentuan lokasi TPA sangat diperlukan 

karena akan berpengaruh terhadap kehidupan. Variabel dalam 

penelitian ini berupa habitat dan daya dukung lingkungan pada 

daerah tersebut. Kelas dan kriteria lokasi TPA berdasarkan 

lingkungan biologis dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut : 

Tabel 3.8 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Lingkungan Biologis 

Kelas Kriteria 

Sesuai  Habitat kurang bervariasi 

 Daya dukung kurang menunjang 

kehidupan flora dan fauna 

Tidak 

sesuai 
 Habitat bervariasi 

 Daya dukung sangat menunjang kehidupan 

flora dan fauna 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

 

8. Kondisi Tanah dalam penentuan TPA dapat dilihat dari jenis tanah 

didaerah penelitian. Variabel dalam  penilitian  ini  berupa  data  

jenis  tanas  di  daerah  penelitian  dari  dinas  terkait.  Kelas  dan   

kriteria   lokasi  TPA  berdasarkan kondisi tanah dapat dilihat pada 

tabel 3.9 sebagai berikut : 

Tabel 3.9 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Kondisi Tanah 

Kelas  Kriteria 

Sesuai  Tanah kurang produktif 

 Dapat menampung sampah lebih banyak dan lebih lama 

 Mempunyai tanah penutup cukup 

 Kepemilikan tanah tidak bervariasi 

Tidak 

sesuai 
 Tanah produktif 

 Tidak dapat menampung sampah lebih banyak dan lebih 

lama 

 Tidak mempunyai tanah penutup cukup 

 Kepemilikan tanahk bervariasi 

Sumber: SNI 03-3241-1994 
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9. Demografi atau Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara 

jumlah penduduk pada suatu wilayah dengan luas wilayah tiap 1 

km². Untuk penentuan lokasi TPA kepadatan penduduk lebih rendah, 

dinilai makin baik. Variabel dalam penelitian ini berupa data 

kepadatan penduduk tahun 2017 daerah yang terplih sebagai lokasi 

layak TPA dari dinas terkait. Kelas dan kriteria lokasi TPA 

berdasarkan demografi dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut : 
Tabel 3.10 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Demografi 

Kelas Kriteria 

Sesuai Kepadatan penduduk rendah 

Tidak 

sesuai 

Kepadatan penduduk tinggi 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

10. Batas Administrasi  ini sangat diperlukan untuk mengetahui lokasi 

yang sesuia berada di derah batas adminstrasi Kabupaten Sumedang. 

Kelas dan kriteria lokasi TPA berdasarkan batas admistrasi dapat 

dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut : 

Tabel 3.11 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Batas Administrasi 

Kelas  Kriteria 

Sesuai  Berada di dalam batas 

administrasi    

Tidak 

sesuai 

Berada di luar batas 

administrasi    

Sumber: SNI 03-3241-1994 

11. Kebisingan dan Bau dalam penentuan TPA dapat dilihat dari 

banyaknya zona penyangga didaerah penelitian. Kelas dan kriteria 

lokasi TPA berdasarkan kondisi tanah dapat dilihat pada tabel 3.12 

sebagai berikut : 
Tabel 3.12 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Kebisingan dan Bau 

Kelas  Kriteria 

Sesuai  Banyak zona penyangga    

Tidak 

sesuai 

Tidak ada atau sedikit zona 

penyangga    

Sumber: SNI 03-3241-1994 
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12. Estetika dalam penentuan TPA dapat dilihat dari apakah dalam 

pengelolaan sampah terlihat atau tidak. Karena dalam hal ini akan 

menganggu pemandangan sekitar. Kelas dan kriteria lokasi TPA 

berdasarkan kondisi tanah dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai 

berikut : 
Tabel 3.13 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Estetika 

Kelas  Kriteria 

Sesuai  Tidak terlihat dari luar    

Tidak sesuai Terlihat dari luar    

Sumber: SNI 03-3241-1994 

F. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya 

terbatas atau tidak terbatas (Tika, 2005, hlm. 24). Populasi adalah 

wilayah yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014,  hlm. 117). 

Banyaknya sampel yang diambil tergantung pada (a) kemampuan 

peneliti dalam segi waktu, tenaga dan biaya, (b) sempit dan luasnya 

pengamatan setiap sampel karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya 

data dan besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti (Arikunto, 

2006, hlm. 113). 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui populasi tidak 

hanya terbatas pada individu saja melainkan juga dapat berupa wilayah. 

Oleh karena itu populasi data penelitian ini adalah keseluruhan 

kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumedang dengan variabel 

kondisi geologis, kondisi hidrogeologis, kemiringan lereng, daerah 

lindung/cagar alam dan banjir. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan kelompok kecil yang secara nyata kita teliti 

kesimpulan dari datanya (Sukmadinata, 2009, hlm. 250). Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut  



 34 

 

 
NITA REINITA, 2018 
PENENTUAN LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI 
KABUPATEN SUMEDANG DENGAN BANTUAN SISITEM INFORMASI 
GEOGRAFIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

Gambar 3.1 Peta Sampel Lokasi Layak untuk TPA Kabupaten 

Sumedang (Sumer : Analisis Penulis, 2018)



35 

 

 

 

(Sugiyono, 2014, hlm. 117).  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  sampel  

adalah   populasi   yang   dipilih  untuk mewakili suatu populasi. 

a. Sampel Wilayah 

Untuk menentukan jumlah dan lokasi sampel wilayah penulis 

menggunakan peta zona layak untuk TPA di Kabupaten Sumedang  

yang diperoleh dari overlay peta dengan menggunakan parameter 

Regional. Peta yang digunakan untuk mendapatkan peta zona layak 

untuk TPA adalah peta hasil overlay tahap regional yaitu peta geologi, 

peta kemiringan lereng, peta hidrogeologi dan peta kawasan cagar alam 

dan peta kawasan bahaya banjir. Wilayah tersebut akan menjadi sampel 

wilayah dalam penelitian ini, sehingga cara pengambilan sampel 

wilayah ini menggunakan teknik non acak (non probablity sampling) 

dengan metode purposif sampling karena ada kriteria khusus untuk 

penentuannya dalam hal ini kriteria yang dimaksud adalah zona layak . 

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Sugiyono (2001, hlm.61) bahwa 

sampling purposif ini adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Peta hasil overlay tahap regional zona layak dan 

tidak layak di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada peta 3.2. 

b. Sampel manusia 

Pengambilan sampel manusia pada penelitian ini akan 

menggunakan teknik non acak (non probablity sampling) dengan 

metode sampling purposif/purposive sampling/judgmental sampling 

karena sampel yang akan diambil berada pada wilayah zona layak untuk 

TPA. Zona layak untuk TPA ini merupakan hasil dari penelitian 

berdasarkan tahap regional yang mewakili populasi. Sampling  

purposif adalah anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam 

dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter 

populasi atau subpopulasi (Sabari, 2010, hlm. 302). Adapun cara 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Dixon dan B Leach (dalam Pabundu Tika, 2005, hlm. 

35): 

Sampel penduduk keseluruhan 

a) Menentukan persentase karakteristik (P) 

P = 
         

               
     

P = 
       

       
      

P = 47,43% 

b) Menetukan variabilitas (V) 

V = √  (     ) 
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Keterangan 

P = persentase karakteristik sampel yang dianggap benar 

C = confidence limit / batas kepercayaan (%) 

V = √  (     ) 

V = √      (         ) 

V = √         = 49,93 

c) Menentukan jumlah sampel (n) 

n = [
     

 
]   

Keterangan : n = jumlah sampel 

      Z = convidence level atau tingkat kepercayaan 

      V = variabel 

      C = convidence limit  

      = [
             

  
]   

      = 95,77→96 

d) Menentukan jumlah sampel yang dikoreksi dengan rumus : n l 

=
 

   
( )

 

 

Keterangan : n l = jumlah sampel yang telah dikoreksi 

n   = jumlah sampel yang dihitung 

N  = jumlah populasi  

n l = 
 

   
( )

 

 

n l = 
  

    
  

        

 

n l =68.47→68 

Jadi, untuk sampel manusia yang akan diambil adalah sebanyak 68 

sampel. Kemudian cara pengambilan sampelnya mengambil beberapa 

warga dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang dengan 

jumlah yang berimbang.  

Untuk mendapatkan sampel yang proporsional sesuai masing-

masing kecamatan, dilakukan perhitungan dengan rumus menurut 

Prasetyo (2010, hlm. 40) sebagai berikut. 

Sampel 1 =  
           

(              )
                

Dengan menggunakan rumus tersebut, didapat jumlah pengambilan 

sampel sesuai jumlah kampung pada kategori rendah, menengah dan 

tinggi sebagai berikut. 

Sampel per/kecamatan = 
 

  
          6 orang/kecamatan 
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Jadi dapat disimpulkan, bahwa sampel manusia perkecamatan yang 

harus di dapatkan adalah 6 orang/kecamatan. 

G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Pengambilan data merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis 

dalam mendapatkan data mengenai lokasi penelitian, baik berupa data 

primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang 

didapatkan secara langsung di lapangan/lokasi penelitian, sedangkan 

data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, 

misalnya dari instansi-instansi terkait. Cara pengambilan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Studi literatur  

Studi literatur ini dilakukan dengan tujuan menemukan indikator-

indikator dari variabel yang diteliti. Dalam studi literatur ini, dilakukan 

pencarian mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang mendukung dan 

relevan dengan penelitian, seperti dari buku, hasil penelitian, jurnal, 

makalah, artikel, dan sumber bacaan lainnya. 

2. Kuesioner  

Kuesioner (angket) merupakan usaha untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner tertutup. Pertanyaan dan jawaban alternatif 

sudah ditentukan sehingga memudahkan responden dalam memilih 

jawaban yang sesuai. Pertanyaan yang diajukan untuk mendapatakan 

informasi perihal respon masyarakat terhadap pembuatan tempat 

pembuangan akhir sampah baru di Kabupaten Sumedang. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada 

tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak 

dinas terkait. Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk 

melengkapi data yang telah diperoleh. Wawancara dilakukan 

menggunakan pedoman wawancara yang oleh pewawancara sesuai 

dengan keterangan atau jawaban dari informan.  

4. Studi dokumentasi 

Merupakan pengkajian data-data atau dokumen-dokumen yang 

berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

seorang penulis tidak secara langsung dari subjek atau objek yang 

diteliti, tetapi dari pihak lain seperti instansi-instansi atau lembaga-

lembaga yang terkait, perpustakaan, arsip perorangan dan sebagainya 

(Tika, 2005, hlm. 60). 
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Adapun yang termasuk dalam hal ini adalah: 

a. Data volume sampah yang berasal dari Dinas Kebersihan Kabupaten 

Sumedang. 

b. Jumlah penduduk yang berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Sumedang. 

c. Kondisi lingkungan yang berasal dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kabupaten Sumedang. 

d. Data peta yang akan digunakan dari dinas terkait. 

e. Serta uji validitas lapangan dengan cara mengcroscek data yang 

sudah diolah dengan data lapagan. 

5. Pengukuran muka air tanah 

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur muka air tanah. 

Metode pengukuran ini menggunakan metode pengukuran tinggi muka 

air tanah bebas di sumur yang mengacu pada SNI 03-3970-1995. Alat 

pengukuran yang digunakan adalah alat ukur dengan pemberat. Alat-alat 

yang digunakan adalah alat ukur manual dengan menggunakan tali 

rapia, botol berisi air setengah botol, meteran dan alat tulis.  

6. Pemotretan  

Merupakan kegiatan pengambilan gambar atau foto. Pengambilan 

gambar tersebut berupa objek yang sedang diteliti maupun pada saat 

kegiatan penelitian berlangsung seperti observasi, pengkuran, dan 

sebagainya. 

 

H. Bahan dan Alat Penelitian  

1. Bahan penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
Tabel 3.14 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Data Skala Instansi Pemilik Data 

1. Peta Rupa Bumi 

Indonesia 
1:25.000 

Badan Informasi Geospasial 

(BIG) 

2. Peta Geologi 
1:100.000 

Pusat Vulkanologi dan 

Mitigasi Bencana 

4. Peta Jenis Tanah 
1:100.000 

Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan 

5. Peta Kawasan 

Lingkungan Rawan 

Bencana Banjir 

1:250.000 

Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) 

6. Peta Kemiringan 

Lereng 
1:100.000 

Badan Informasi Geospasial 

(BIG) 

7. Peta Curah Hujan 1:100.000 Dinas Sumber Daya Energi 
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dan Mineral 

8. Peta Hidrogeologi 
1:250.000 

Dinas Sumber Daya Energi 

dan Mineral 

9. Peta RTRW 

Kabupaten Sumedang 1:100.000 

Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) 

Sumber : Diolah oleh penyusun 

2. Data – data penelitian 

a. Data kedalaman air tanah di Kabupaten Sumedang yang 

diperoleh dari Dinas PU Kabupaten Sumedang. 

b. Data milik atas tanah dari Dinas PU Kabupaten Sumedang. 

c. Data TPS di Kabupaten Sumedang dari Dinas PU Kabupaten 

Sumedang. 

d. Titik centroid sampah. 

3. Alat penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. GPS (Global Positioning System). 

b. Seperangkat notebook Acer Aspire V5. 

c. Software ArcGIS (ArcView 10.3). 

d. Kamera. 

e. Seperangkat Printer 

f. Seperangkat alat praktikum untuk mengukur kedalaman muka air 

tanah. 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun & 

Effendi, 2006, hlm. 263). Teknik pengolahan dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis deskriptif digunakan untuk 

menjelaskan penentuan lokasi TPA. Teknik pengolahan data yang 

digunakan adalah analisis AND dan teknik pengharkatan (scoring). 

Setiap parameter yang digunakan untuk penentuan lokasi TPA 

mempunyai nilai dan bobot yang sudah ditentukan di dalam SNI 03-

3241:1994 yang menunjukkan tingkat kesesuaiannya. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh maka semakin besar pula potensi daerah tersebut 

untuk lokasi TPA. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis SIG yang meliputi teknik tumpang susun 
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peta (overlay) dan buffering. Overlay adalah analisis spasial esensial 

yang mengkombinasikan dua layer/tematik yang menjadi masukannya 

(Prahasta, 2009 hlm. 387). Teknik ini pada dasarnya melakukan 

penelitian digital atas logika AND dan skor atau pengharkatan pada 

suatu bobot yang diberikan pada suatu kasus tertentu. 

Buffer adalah analisis spasial yang akan menghasilkan unsur-unsur 

spasial (di dalam layer) yang bertipe poligon. Unsur-unsur ini 

merupakan area atau buffer yang berjarak (yang ditentukan) dari unsur-

unsur spasial yang menjadi masukannya (ditentukan atau terpilih 

sebelumnya melalui salah satu mekanisme query) (Prahasta, 2009, hlm. 

378). 

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini meliputi tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Logika atau analisis and 

Analisis spasial jenis ini akan mengkombinasikan unsur-unsur 

spasial baik yang terdapat pada layer 1 dan layer 2 untuk menghasilkan 

layer baru (yang berdomain spasial terluas). Layer baru yang dihasilkan 

(output) akan berisi atribut yang berasal dari kedua tabel atribut yang 

menjadi masukannya (Prahasta, 2009, hlm. 287). Untuk tahap regional 

memang harus menggunakan teknik analisis ini karena syarat yang ada 

memang harus terpenuhi tanpa ada kriteria atau kelas yang lain sebagai 

salah satu syarat penentuan lokasi TPA baru sesuai yang tercantum 

dalam SNI 03-3241-1994. 

a. Kondisi geologis 

Data kondisi geologis diperlukan untuk mengetahui kondisi 

geologi yang terkait erat dengan kondisi lokasi penelitian. Kelas dan 

kriteria kondisi geologi dapat dilihat pada Tabel 3.15 sebagai berikut: 
Tabel 3.15 

Kelas dan kriteria Kondisi Geologi 

Kelas Kriteria 

Sesuai  Tidak berlokasi di zona holocent fault 

 Tidak boleh di zona bahaya geologi 

Tidak sesuai  Berada di lokasi di zona holocent fault 

 Berada di zona bahaya geologi 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

 

b. Kondisi hidrogeologis 

Data kondisi hirogeologis diperlukan untuk mengetahui keadaan 

Hidrogeologi di daerah penelitian. Kelas dan kriteria kondisi 

hidrogeologi dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut: 
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Tabel 3.16 

Kelas dan Kriteria Kondisi Hidrogeologis 

Kelas  Kriteria 

Sesuai   Tidak boleh  mempunyai  muka air tanah 

kurang dari 3 meter 

 Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-

6 cm/detik 

 Jarak terhadap sumber air minum harus lebih 

besar dari 600 meter di hilir aliran 

Tidak sesuai  Mempunyai  muka air tanah kurang dari 3 meter 

 Kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/detik 

 Jarak terhadap sumber air minum harus kurang 

dari 600 meter di hilir aliran 

Sumber: SNI 03-3241-1994  

c. Topografis 

Data kemiringan lereng di daerah penelitian diperlukan untuk 

mengetahui  gambaran  topografi  lokasi  ideal  untuk  TPA.  Kelas  dan 

kriteria kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut: 
Tabel 3.17 

Kelas dan Kriteria Kemiringan Lahan 

Kelas  Kriteria 

Sesuai  Kemiringan zona harus kurang dari 

15% 

Tidak 

sesuai 

Kemiringan zona lebih dari 15% 

Sumber: SNI 03-3241-1994 

d. Daerah lindung/cagar alam dan bencana banjir 

Data daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir tahunan sangat 

diperlukan untuk mengetahui lokasi yang sekiranya tidak mengganggu 

ekosistem ataupun pencemaran air limbah pada daerah penelitian. Kelas 

dan kriteria lokasi TPA berdasarkan daerah daerah lindung/cagar alam 

dan daerah banjir dapat pada lihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut : 
Tabel 3.18 

Kelas dan Kriteria Lokasi TPA Berdasarkan Daerah Lindung/Cagar Alam dan 

Bencana Banjir 

Kelas  Kriteria 

Sesuai  Tidak boleh pada daerah lindung dan bencana banjir dengan 

periode ulang 25 tahun 

Tidak 

sesuai 

Berada pada daerah lindung dan bencana banjir dengan periode 

ulang 25 tahun 

Sumber: SNI 03-3241-1994 
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2. Pengharkatan  

Pengharkatan adalah pemberian skor yang didasarkan pada logika 

besar-kecilnya tingkatan pengaruh dari kelas-kelas pada tiap aspek 

penting untuk penentuan lokasi TPA yang baru. Pengharkatan ini 

bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian lahan untuk lokasi TPA yang 

baru di Kabupaten Sumedang. Adapun pengharkatan pada masing-

masing parameter yang digunakan untuk menentukan lokasi TPA yang 

sesuai dapat dilihat pada Tabel 3.19 sebagai berikut: 
Tabel 3.19 

Parameter, Bobot, dan Nilai Tahap Penyishan 

No Parameter Bobot Nilai 

I. UMUM 

1.  Batas administratif    

 Dalam batas administratif 

 Diluar batas administratif tetapi dalam 

satu sistem pengelolaan TPA Sampah 

terpadu 

 Diluar batas administratif dan diluar 

sistem pengelolaan TPA Sampah terpadu 

 Diluar batas administratif   

5  

10 

5 

 

 

1 

1 

2. Pemilik hak atas tanah 

 Pemerintah daerah/pusat 

 Pribadi (satu) 

 Swasta/perusahaan (satu) 

 Lebih dari satu pemilik hak dan atau 

status kepemilikan 

 Organisasi sosial/agama 

3  

10 

7 

5 

3 

 

1 

3. Kapasitas lahan  

 > 10 tahun 

 5 tahun – 10 tahun 

 3 tahun – 5 tahun 

 Kurang dari 3 tahun 

5  

10 

8 

5 

1 

4. Jumlah pemilik tanah 

 1 kk 

 2 – 3 kk 

 4 – 5 kk 

 6 – 10 kk 

 Lebih dari 10 kk 

3  

10 

8 

5 

3 

1 

5. Partisipasi masyarakat 

 Spontan 

 Digerakan 

 Negosiasi  

3  

10 

5 

1 

II. LINGKUNGAN FISIK 
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1. Tanah (di atas muka air tanah) 

 Harga kelulusan < 10-9cm/det 

 Harga kelulusan 10-9cm/det – 10-6cm/det 

 Harga kelulusan > 10-9cm/det TOLAK 

(kecuali ada teknologi) 

5   

10 

7 

 

2. Air tanah 

 ≥ 10 m dengan kelulusan ≤ 10-6cm/det 

 > 10 m dengan kelulusan > 10-6cm/det 

 ≤ 10 m dengan kelulusan ≤10-6cm/det – 

10-4cm/det  

 < 10 m dengan kelulusan > 10-6cm/det – 

10-4cm/det 

5  

10 

8 

3 

1 

3. Sistem aliran air tanah 

 Discharge area/lokal 

 Recharge area dan discharge area lokal 

 Recharge area regional dan lokal 

3  

10 

5 

1 

4. Kaitan dengan pemanfaatan air tanah 

 Kemungkinan pemanfaatkan rendah 

dengan batas hidrolis 

 Diproyeksikan untuk dimanfaatkan 

dengan batas hidrolis 

 Diproyeksikan dengan dimanfaatkan 

dengan tanpa batas hidrolis 

3  

10 

 

5 

 

1 

5. Bahaya banjir 

 Tidak ada bahaya banjir 

 Kemungkinan banjir > 25 tahunan 

 Kemungkinan banjir tahunan < 25 

tahunan TOLAK (kecuali ada masukan 

teknologi) 

2  

10 

5 

6. Tanah penutup 

 Tanah penutup cukup  

 Tanah penutup cukup sampai ½ umur 

pakai  

 Tanah penutup cukup sampai ¼ umur 

pakai 

 Tanah penutup tidak ada 

4  

10 

5 

3 

1 

7. Intensitas hujan 

 Di bawah 500 mm per tahun 

 Antara 500 mm sampai 1000 mm per 

tahun 

 Di atas 1000 mm per tahun 

5  

10 

5 

1 

8. Jalan menuju lokasi 

 Datar dengan kondisi baik 

5  

10 
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 Datar dengan kondisi buruk 

 Naik/turun 

5 

1 

9. Transport sampah (satu jalan) 

 Kurang dari 15 menit dari centroid 

sampah 

 Antara 16 menit – 30 menit dari centroid 

sampah 

 Antara 31 menit – 60 menit dari centroid 

sampah 

 Lebih dari 60 menit dari centroid sampah 

5  

10 

8 

5 

1 

10. Jalan masuk 

 Truk sampah tidak melalui permukiman 

 Truk sampah melalui daerah permukiman 

berkepadatan sedang (≤300 jiwa/ha) 

 Truk sampah melalui daerah permukiman 

berkepadatan tinggi (≥300 jiwa/ha) 

4  

10 

5 

 

1 

11. Lalu lintas 

 Terletak 500 m dari jalan umum 

 Terletak < 500 m pada lalu lintas rendah 

 Terletak < 500 m pada lalu lintas sedang 

 Terletak pada lalu lintas tinggi 

3  

10 

8 

5 

1 

12. Tata guna tanah 

 Mempunyai dampak sedikit terhadap tata 

guna tanah sekitar 

 Mempunyai dampak sedang terhadap tata 

guna tanah sekitar 

 Mempunyai dampak besar terhadap tata 

guna tanah sekitar 

5  

10 

 

5 

 

1 

13. Pertanian  

 Berlokasi di lahan tidak produktif 

 Tidak ada dampak terhadap pertanian 

sekitar 

 Terhadap pengaruh negatif terhadap 

pertanian sekitar 

 Berlokasi di tanah pertanian produktif 

3  

10 

5 

1 

1 

14. Daerah lindung/cagar alam 

 Tidak ada daerah lindung/cagar alam di 

sekitarnya 

 Terdapat daerah lindung/cagar alam di 

sekitarnya yang tidak terkena dampak 

negatif 

 Terdapat daerah lindung/cagar alam di 

sekitarnya terdampak negatif 

2  

10 

1 

 

1 
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15. Biologis  

 Nilai habitat yang rendah 

 Nilai habitat yang tinggi 

 Habitat kritis 

3  

10 

5 

1 

16. Kebisingan dan bau 

 Terdapat zona penyangga 

 Terdapat zona penyangga yang terbatas 

 Tidak terdapat penyangga 

2  

10 

5 

1 

17 Estetika 

 Operasi perlindungan tidak terlihat di luar 

 Operasi perlindungan sedikit terlihat di 

luar 

 Operasi perlindungan terlihat di luar 

3  

10 

5 

1 

Sumber : SNI-03-3241  

Catatan : lokasi dengan jumlah angka tertinggi dari perkalian antara bobot dan 

nilai merupakan pilihan pertama, sedangkan lokasi dengan angka-angka yang 

lebih rendah merupakan alternatif yang dipertimbangkan 

3. Penentuan Kelas Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi TPA 

Penentuan kelas kesesuaian lahan untuk lokasi TPA menggunakan 

metode berjenjang tertimbang. Setiap parameter diberi bobot sesuai 

dengan tingkat pengaruhnya terhadap kesesuaian lahan untuk lokasi 

TPA. Parameter yang memiliki pengaruh tinggi terhadap penentuan 

lokasi TPA diberi bobot 5 (lima), sedangkan parameter yang yang 

memiliki tingkat pengaruh rendah diberi bobot 2 (satu). Penentuan 

kesesuaian lahan untuk lokasi TPA dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai 

berikut. 

Tabel 3.20 

Penentuan Kesuaian Lahan untuk Lokasi TPA 

No 
Parameter Penentu 

Lokasi TPA 
Bobot 

Harkat 

1 3 5 7 8 10 

I. UMUM 

1. Batas administratif  5 5  25   50 

2. Pemilik hak atas 

tanah 

3 3 9 15 21  30 

3. Kapasitas lahan 5 5  25  40 50 

4. Jumlah pemilik 

tanah 

3 3 9 15  24 30 

5. Partisipasi 

masyarakat 

3 3  15   30 

II. LINGKUNGAN FISIK 

1. Tanah (di atas muka 5    35  50 
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air tanah) 

2. Air tanah  5  5 15   40 50 

3. Sistem aliran air 

tanah 

3 3  15   30 

4. Kaitan dengan 

pemanfaatan air 

tanah  

3 3  15   30 

5. Bahaya banjir 2   10   20 

6. Tanah penutup 4 4 12 20   40 

7. Intensitas hujan 3 3  15   30 

8. Jalan menuju lokasi 5 5  25   50 

9. Transport sampah 5 5  25  40 50 

10. Jalan masuk 4 4  20   40 

11. Lalu lintas 3 3  15  24 30 

12. Tata guna tanah 5 5  15   50 

13. Pertanian 3 3  15   30 

14. Daerah 

lindung/cagar alam 

2 2     20 

15. Biologis 3 3  15   30 

16. Kebisingan dan bau 2 2  10   20 

17. Estetika  3 3  15   30 

JUMLAH 79 72 45 325 56 168 790 

Sumber : Analisis Data 2018 

Proses overlay dari peta-peta parameter penentu lokasi TPA 

menghasilkan peta kesesuaian lahan untuk lokasi TPA setelah dikalikan 

dengan bobot pada masing-masing variabel. Klasifikasi kelas kesesuaian 

lahan untuk lokasi TPA dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

   
∑                 ∑                 

∑                       
                  

    
       

 
            

 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh kelas interval sebanyak  248  

dengan  jumlah kelas yang diinginkan adalah 3 sehingga diperoleh kelas 

kesesuaian lahan berikut:  
Tabel 3. 21 

Kelas Kesesuain lahan untuk Lokasi TPA 

Kelas Nilai Tingkat Kesesuaian 

I >496 Sangat Sesuai untuk Lokasi TPA 
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II 248 –496 Sesuai untuk Lokasi TPA 

III <248 Tidak Sesuai untuk Lokasi TPA 

Sumber : Analisis data tahun 2018 

 

4. Buffering 

Buffering bertujuan untuk membuat daerah jangkauan objek dalam 

radius tertentu. Metode buffering dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan jarak lokasi layak dengan sumber air minum dan jarak 

lokasi layak dengan jenis jalan. 

5. Tahap Overlay 

Untuk mengetahui daerah yang cocok untuk lokasi TPA dilakukan 

tumpang susun peta. Peta yang ditumpang susun yaitu: peta geologi, 

peta jenis tanah, peta buffering sungai, peta topografi, peta penggunaan 

lahan, peta administratif, peta daerah lindung atau cagar alam dan banjir 

dan peta buffering jenis jalan.  

6. Tahap Cek lapangan 

Cek lapangan dilakukan untuk mengecek hasil evaluasi 

berdasarkan SIG dan melihat kondisi aktual di lapangan. Dalam 

pengecekan lapangan ini telah ditentukan lokasi – lokasi yang akan 

dituju. Lokasi itu sendiri dipilih berdasarkan hasil overlay kesesuaian 

lokasi tempat pembuangan akhir yang memiliki nilai maksimum. 

 


