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Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.  

Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga (B3 

RT) adalah bahan/material dalam rumah tangga yang tidak 

dipergunakan sesuai peruntukannya, mempunyai karakteristik 

toksik, korosif, mudah terbakar, dan mudah meledak, jika tidak 

dilakukan pengelolaan dengan baik akan berpotensi terhadap 

masalah kesehatan dan kestabilan lingkungan. Pengelolaan 

sampah sangat diperlukan khususnya untuk menjaga lingkungan 

agar tidak tercemar.melalui buku ini penulis akan membahas 

secara mendalam mengenai pengelolaan sampah di wilayah 

perkotaan.  

 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini 

akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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A. Latar Belakang    

Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga (B3 

RT) adalah bahan/material dalam rumah tangga yang tidak 

dipergunakan sesuai peruntukannya, mempunyai karakteristik 

toksik, korosif, mudah terbakar, dan mudah meledak, jika tidak 

dilakukan pengelolaan dengan baik akan berpotensi terhadap 

masalah kesehatan dan kestabilan lingkungan (Bass et al., 1990, 

Shorten et al., 1995). 

Kebiasaan masyarakat di daerah perkotaan (85,3%) 

umumnya mencampur semua komponen sampah rumah 

tangga (RT), termasuk sampah B3. Hal tersebut bertentangan 

dengan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah Pasal 22 ayat (1), yang mengatur bahwa 

“Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah”. Meskipun 

kehadiran sampah B3 RT dalam timbulan sampah kota masih 

relatif kecil, atau sekitar 0,3-0,5% di rumah tangga, namun 

perlu diupayakan penanganan yang komprehensif (Shorten et 

al., 1995). 

Jenis sampah B3 RT dapat diklasifikasikan menjadi 8 

kategori, yaitu : (1) produk pembersih rumah, seperti : detergent 

pakaian, sabun pencuci piring, pemutih pakaian, pelembut 

pakaian, pembersih oven, sabun batangan, pelindung kayu dan 

pewangi ruangan. (2) Aktivitas perbengkelan : minyak rem dan 

pelumas. (3) Baterai : aki mobil dan baterai. (4) Obat-obatan : 

obat-obatan kadaluarsa. (5) Golongan bahan infeksius : sarung 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Sampah B3 RT 

Sampah memiliki banyak definisi menurut berbagai 

sumber, sampah menurut Sarudji (2010) adalah bahan yang 

dihasilkan dari kegiatan manusia yang tidak digunakan lagi. 

Menurut Tchobagnolous et al (1993) sampah adalah semua jenis 

bahan padat yang timbul dari aktivitas manusia yang dibuang 

sebagai bahan yang tidak berguna atau tidak diinginkan. 

Menurut McDougall et al (2001) mendifinisikan sampah sebagai 

sesuatu yang kurang berguna dan bernilai, atau sisa-sisa yang 

tidak berguna. Sampah adalah produk dari aktivitas manusia, 

secara spesifik terdiri atas material yang sama dengan barang 

yang berguna, hanya dibedakan dari kurangnya nilai, sebab 

kurangnya nilai atau kegunaan dapat dihubungkan dengan 

tercampurnya sampah dan komposisi sampah yang tidak 

diketahui. 

Menurut Bass et al (1990) dan Shorten et al (1995), sampah 

B3 RT adalah bahan/material dalam rumah yang sudah tidak 

dipergunakan sesuai peruntukannya, mempunyai karakteristik 

toksik, korosif, mudah terbakar, dan mudah meledak, jika tidak 

dilakukan pengelolaan dengan baik akan berpotensi pada 

masalah kesehatan dan kestabilan lingkungan. Menurut 

Purwendero & Nurhidayat (2010) sampah B3 merupakan jenis 

sampah yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi 

manusia. Umumnya, sampah jenis B3 mengandung merkuri 

seperti kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi. Namun 

tidak menutup kemungkinan sampah yang mengandung jenis 

KAJIAN 

PUSTAKA 
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Pada dasarnya sampah kota dalam suatu rumah tangga 

terbagi menjadi 2 karakteristik, yaitu sampak organik dan sampah 

anorganik. Sampah anorganik di lapangan terdapat dua tipe, yaitu 

anorganik yang bersifat B3 dan anorganik yang bersifat non-B3. 

Anorganik yang bersifat B3, merupakan suatu permasalahan baru 

yang sedang berkembang, salah satunya kebiasaan/perilaku 

masyarakat di daerah perkotaan umumnya mencampur semua 

komponen sampah rumah tangga baik yang bersifat organik, 

anorganik dan anorganik B3 rumah tangga. Hal tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22 ayat (1), yang mengatur 

bahwa “Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah”. Regulasi yang 

relevan dengan permasalahan tersebut tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No. 18 Jo 85 Tahun 1999 yang telah diperbaharui 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada Bab III 

Pasal 9 ayat (6), disebutkan bahwa “ketentuan pengelolaan limbah B3 

yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil 

ditetapkan kemudian oleh instansi yang bertanggung jawab”. Hal 
tersebut menunjukkan belum adanya upaya lebih lanjut yang 

dilakukan untuk mengelola sampah B3 rumah tangga.  

Meskipun kehadiran sampah B3 RT dalam timbulan sampah 

kota relatif sangat kecil, tetapi dengan semakin tingginya jumlah 

penduduk maka jumlah timbulan sampah yang dihasilkan juga 

akan semakin meningkat dan akan beragam komposisinya. Selain 

KERANGKA 

PEMIKIRAN 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Semarang yang terletak 

antara garis 6°50'-7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'- 

110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten 

Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah 

Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara 

dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 

13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 mdpl 

sampai dengan 348,00 mdpl di atas garis pantai. Luas wilayah 

sebesar 373,70 km2, dan merupakan 1,15% dari total luas 

daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terbagi dalam 16 

kecamatan dan 177 kelurahan (BPS Kota Semarang, 2012). 

Kota Semarang dipilih sebagai wilayah penelitian karena 

dianggap sebagai kota yang karakteristik penduduknya sangat 

komplek. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai mata 

pencaharian masyarakatnya dan dapat dikatakan mewakili 

sebagai masyarakat perkotaan. Kota Semarang juga 

mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas. Hal tersebut 

merupakan keuntungan dalam penelitian, karena hampir 

semua wilayah dapat dijangkau. Diharapkan dari hasil 

penelitian dapat mewakili berbagai kegiatan agar mendapatkan 

gambaran yang sebenarnya.  

Waktu penelitian dalam rangka pengambilan data 

responden dan meninjau kondisi pengelolaan sampah di Kota 

Semarang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu pada 

bulan Maret-Agustus 2014. 

METODE 

PENELITIAN 
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A. Uji Normalitas Data 

1. Uji normalitas timbulan sampah B3 RT berdasarkan strata 

ekonomi 

Analisis normalitas data merupakan salah satu 

analisis untuk pemilihan uji statistik. Analisis normalitas 

data berfungsi untuk mengidentifikasi apakah data pada 

variabel bebas maupun terikat berdistribusi normal atau 

tidak. Apabila data semua variabel penelitian berdistribusi 

normal maka uji statistik yang digunakan adalah statistik 

parametrik, dalam hal ini Analysis of Varians (ANOVA), 

apabila terdapat data variabel penelitian berdistribusi tidak 

normal maka uji statistik yang digunakan adalah statistik 

non-parametrik, dalam hal ini Kruskal-Wallis. 

Setelah dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan uji statistik Kolmogorof-Smirnov, didapatkan 

hasil bahwa p-value timbulan sampa B3 RT berdasarkan 

berat dan volume adalah 0,200. Hal tersebut menandakan 

bahwa datanya berdistribusi normal (p-value > 0,05), 

sehingga uji statistik yang digunakan untuk melihat 

perbedaan timbulan sampah B3 RT berdasarkan strata 

ekonomi di Kota Semarang adalah uji statistik Analysis of 

Varians (ANOVA) dengan (α = 0,05)  
2. Uji normalitas timbulan sampah B3 RT berdasarkan 

topografi wilayah 

Hasil uji normalitas juga dilakukan berdasarkan data 

timbulan sampah B3 RT yang didapatkan dari 2 wilayah 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 
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Analisis berdasarkan berat menunjukkan timbulan sampah 

B3 RT mencapai 0,01 kg/orang/hari atau 5,1% dari total sampah 

domestik Kota Semarang. Analisis berdasarkan volume 

menunjukkan timbulan sampah B3 RT di Kota Semarang 

mencapai 0,059 l/orang/hari atau 3,9% dari total sampah 

domestik. Perbedaan timbulan sampah B3 RT yang signifikan 

ditunjukkan berdasarkan tingkatan ekonomi (atas, menengah dan 

bawah) serta topografi wilayah di Kota Semarang. Selain itu, hasil 

analisis timbulan sampah B3 RT berdasarkan volume dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk kota-kota lainnya pada negara 

berkembang seperti Indonesia. 

Pengelolaan sampah B3 RT di Kota Semarang belum ada, 

dan belum menjadi prioritas terkait fasilitas dan regulasi yang ada. 

Tetapi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah berupaya 

memfasilitasi sistem pewadahan dengan membedakan 3 jenis 

sampah, yaitu organik, anorganik dan lainnya (B3). Hanya saja 

penyediaan fasilitas tersebut sepertinya tidak terlampau efektif. 

Hal tersebut dapat dilihat dari penempatannya yang kurang tepat, 

yakni berada di Tempat-Tempat Umum (TTU) dan taman-taman 

Kota Semarang. Ketidakefektifan tersebut juga terlihat dari masih 

bercampurnya berbagai macam jenis sampah dalam pewadahan 

tersebut, terlebih fasilitas berupa proses pengangkutan yang masih 

menggunakan satu jenis angkutan tanpa pemisahan di dalamnya, 

tidak hanya itu, regulasi yang dapat menjadi payung hukum dan 

tercantum dalam Perda Kota Semarang No.6 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah juga belum terlampau efektif dalam 

PENUTUP 
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