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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat   

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai dengan Maret 2011, mulai 

dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan.  Penelitian 

pengelolaan sampah ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung  

3.2 Alat  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian pengelolaan sampah ini sebagai berikut : 

1. GPS (Global Position System), 2. Komputer , 3. Kuesioner (daftar pertanyaan),     

4. Alat tulis, dan 5. Software AHP ( Experchoice decision portal ) 

3.3 Metode  

Metode yang digunakan berdasarkan tujuannya adalah metode deskriptif eksploratif, 

yang dirancang untuk dapat menguraikan, menjawab, dan menjabarkan kondisi 

pelayanan kebersihan yang ada berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode FGD (focus group 

discussion) dengan para pengambil keputusan atau unit-unit kerja pemerintahan yang 

berwenang di bidang pelayanan kebersihan. Disamping itu, digunakan pula beberapa 

data sekunder untuk menunjang analisis, dengan wawancara langsung kepada pihak-

pihak yang dipandang perlu, diantaranya : 1) masyarakat, 2) petugas kebersihan di 

lapangan, 3) instansi yang terlibat dalam penanggulangan sampah.  
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3.3.1  Metode Penentuan Sampel 

3.3.1.1 Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling 

berdasarkan pada : a. kepadatan jumlah penduduk, b. luas wilayah, c. 

letak geografis, d. aksesibilitas ke ibu kota provinsi, e. potensi sumber 

sampah. 

3.3.1.2 Responden yang dipilih adalah pihak-pihak yang dianggap pakar dalam 

pengelolaan sampah baik dari pemerintahan dan ahli dalam masyarakat 

sebagai berikut : 

a. Rejab, S.E, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar 

Lampung. 

b. Drs. Khasrian Anwar, M.M, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung. 

c. Syahril Alam S.H, M.H, Kepala Badan Pengendalian dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

d. Dr. M. Thoha B.Sampurna Jaya, dosen Universitas Lampung yang 

meneliti fenomena terkait dengan pengelolaan sampah. 

e. Dr. Eng. Udin Hasanudin, Ketua Jurusan Tehnologi Hasil Pertanian 

Universitas Lampung, pakar dalam pengelolaan limbah. 

f. Dr. Hendrie Buchari, M.Si, Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Lingkungan Universitas Lampung 
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3.3.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder.  Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan 

masyarakat secara sampling pada tiap kecamatan dan pasar serta para pihak yang 

terkait dengan kegiatan persampahan.  Metode survey ini dipilih mengingat penelitian 

untuk membuat deskripsi pengelolaan sampah, gambaran secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai sistem pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data yang telah ada pada 

instansi pemerintah maupun swasta berupa laporan, hasil penelitian, peraturan, dan 

dukumen yang menunjang.  Data penelitian tersebut di atas secara rinci ditunjukkan 

pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2.  Jenis dan sumber data primer. 

Data yang dikumpulkan Sumber Data 

1. Kondisi eksisting pengelolaan persampahan Observasi, survey lapangan dan verifikasi  

2. Sistem daur ulang dan sistem pengomposan Survey lapangan dan dokumentasi materi 

3. Kondisi sarana dan perasarana kebersihan serta 
cakupan dan tingkat pelayanan kebersihan yang 
diberikan pada masyarakat. 

Survey lapangan, wawancara dan kuesioner 

4. Sistem TPA yang saat ini sedang dipergunakan Survey lapangan dan dokumentasi  

5. Peran serta masyarakat Wawancara  dan Kuesioner 

6. Persepsi masyarakat  Wawancara  dan Kuesioner 

7. Tarif dan struktur tarif retribusi  dan iuran 
kebersihan serta manajemen pengumpulannya Wawancara dan Kuesioner 
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Tabel 3.  Jenis dan sumber data sekunder. 

Data yang dikumpulkan Sumber  

1. Pertumbuhan jumlah penduduk  di Bandar 
Lampung 

Kota Bandar Lampung dalam 
Angka Tahun 2009 

2. Rencana pengembangan tata ruang kota, 
prasarana umum, anggaran Pemda untuk sektor 
persampahan, pendapatan per rumah tangga dan 
kesehatan masyarakat 

RTRW  Provinsi Lampung 2009 

3. Pengelolaan sampah di Indonesia 
pascaberlakunya UU No. 18 dan implementasinya 
bagi Kabupaten/Kota 

Direktorat Jenderal Cipta Karya 
Departemen Pekerjaan Umum 

4. Peta Administrasi Bapeda Provinsi Lampung  2010 

5. Kajian tentang Pengelolaan Bersama. Pelayanan 
Persampahan di Wilayah Perkotaan 

Studi pustaka 

6. Laporan-laporan studi dan perencanaan 
kebersihan, peta teknis sarana dan prasarana 
kebersihan dan gambar perencanaan, serta tabel 
dan kalkulasi 

Balibangda Provinsi Lampung 

7. Pedoman pengelolaan sampah perkotaan  bagi 
pelaksana 

Departemen Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah, Direktorat 
Jenderal tata Perkotaan dan Tata 
Pedesaan 2003 

8. Pedoman pengelolaan sampah perkotaan bagi 
eksekutif atau legislatif pemerintah 
kota/kabupaten 

Departemen Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah, Direktorat 
Jenderal Tata Perkotaan dan Tata 
Pedesaan 2003 

 

3.4 Analisis Pengolahan Sampah  

Atas dasar hasil analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persampahan, 

selanjutnya dilakukan analisis rencana pengelolaan.  Analisis pengelolaan 

persampahan tersebut dilakukan dengan metode kepekaan atau analisis SWOT.  

Analisis SWOT disebut juga analisis situasi yang digolongkan ke dalam faktor 

lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) atau sering dikatakan dampak secara 
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langsung dan faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) atau sering 

dikatakan dampak secara tidak langsung. 

Kedua faktor tersebut memberikan dampak positif yang berasal dari peluang dan 

kekuatan serta dampak negatif yang berasal dari ancaman dan kelemahan.  Matriks 

SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (Tabel 4).  Untuk 

menentukan strategi pengembangan Pengelolaan Persampahan Terpadu di Kota 

Bandar Lampung ini dilakukan dengan analisis SWOT (Strengths, Opportunities, 

Weaknesses dan Threats) yaitu dilakukan dengan mengevaluasi dan mengidentifikasi 

faktor-faktor SWOT yang memengaruhi pengelolaan sampah di Kota Bandar 

Lampung.  Dalam pembuatan analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih 

tepat, maka perlu melalui tahapan-tahapan proses sebagai berikut (Rangkuti, 2001): 

1. Tahap pengambilan data yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal.  Tahap ini 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. 

2. Tahapan analisis (analisis SWOT), yaitu pembuatan matriks internal dan matriks 

eksternal dan matriks SWOT.  Contoh tabulasi faktor internal ditunjukkan pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4.  Contoh tabulasi faktor internal. 

Faktor Internal Bobot (B) Rating (R) Score (B x R) 

Kekuatan (S) 
S1 
… 
Sn 

   

 
Kelemahan (W) 
W1 
… 
Wn 

   

    
S-W 

Rangkuti ( 2001) 

 

Sedangkan contoh untuk tabulasi faktor eksternal pengembangan pegelolaan sampah 

terpadu pada ( Tabel 5). 

Bobot (B) setiap unsur faktor internal dan eksternal merupakan kunci keberhasilan 

pembangunan (Key Success Factor / KSF) yang memiliki nilai bobot antara 0 (tidak 

penting) sampai 1 (sangat penting).  Bobot KSF tersebut ditentukan dengan 

membandingkan derajat kepentingan (urgensi) setiap KSF yang satu dengan KSF 

yang lain dalam Matriks Urgensi .  Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut 

kemudian diberi rating (R) atau tingkatan yang menandakan nilai dukungan masing-

masing faktor dalam pencapaian tujuan, yang dimulai dengan rating 5 (sangat 

berpengaruh), 3 (berpengaruh), dan 1 (kurang berpengaruh). 
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Tabel 5.  Contoh tabulasi faktor eksternal. 

Faktor Eksternal Bobot (B) Rating (R) Score (B x R) 

Peluang (O) 

O1 

… 

On 

   

 

Ancaman (T) 

T1 

… 

Tn 

    

    

O-T 

Rangkuti  ( 2001) 

 

Bobot faktor dan rating akan menentukan skor (BxR) atau nilai bobot dukungan 

terhadap pencapaian tujuan Pengelolaan Sampah Terpadu.  Tahap wawancara dan 

diskusi dengan masyarakat serta stakeholder digunakan untuk justifikasi terhadap 

nilai urgensi (NU), dan rating (R) dari setiap KSF berdasarkan data dan kondisi 

aktual di lapangan yang berpengaruh terhadap pencapaian pengelolaan sampah 

yang optimal dan berkelanjutan. 

3. Tahapan pengambilan keputusan (penentuan alternatif strategi).  Dalam tahap 

pengambilan keputusan matriks SWOT ini dilakukan dengan merujuk kembali 

terhadap KSF yang memiliki bobot yang paling berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan.  Strategi pada matriks hasil SWOT dihasilkan dari penggunaan unsur-

unsur kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO), penggunaan peluang yang ada 
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untuk menghadapi ancaman (ST), pengurangan kelemahan dengan memanfaatkan 

peluang yang ada (WO) dan pengurangan kelemahan untuk menghadapi ancaman 

yang akan datang (WT).  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6.  Matriks Analisis SWOT. 

Internal Faktor 

 

Eksternal Faktor 

Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) 

Peluang 
(Opportunities) Strategi Kekuatan-Peluang Strategi Kelemahan-Peluang 

Ancaman (Threats) Strategi Kekuatan-Ancaman Strategi Kelemahan-Ancaman

Rangkuti, 2001 

 

Strategi yang dihasilkan terdiri dari beberapa alternatif strategi yang dibuat 

difokuskan kepada kuadran posisi pengelolaan terlebih dahulu.  Selanjutnya untuk 

menentukan prioritas strategi dilakukan analisis keterkaitan setiap alternatif 

strategi dengan 5 unsur penting yang aktual dimiliki pelaksana strategi untuk 

mewujudkan alternatif strategi yang bersangkutan.  Kelima unsur tersebut adalah 

a) sumberdaya manusia, b) metode pelaksanaan, c) sarana dan prasarana, d) 

anggaran/dana, dan e) organisasi/kelembagaan.   

Hubungan keterkaitan antara alternatif strategi dengan setiap unsur penting 

tersebut diberi nilai sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagai berikut : nilai 1 = 

sangat rendah, 2 = rendah, 3 = cukup tinggi, 4 = tinggi, dan nilai 5 = sangat tinggi.  
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Jumlah nilai unsur penting setiap alternatif strategi tersebut merupakan skor yang 

akan menentukan ranking atau prioritas dari setiap alternatif strategi (Tabel 7).  

Tabel 7.  Contoh format tabulasi penentuan prioritas strategi. 
Strategi Keterkaitan Skor Rangking/Prioritas 

 a b c D e   
Strategi SO        
SO1        
SO2        
SO..n        
Strategi ST        
ST1        
ST2        
ST..n        
Strategi WO        
WO1        
WO2        
WO..n        
Strategi WT        
WT1        
WT2        
WT..n        
 
Keterangan : 

  
Nilai : 

a = Sumberdaya Manusia  1 = Sangat Rendah 
b = Metode  2 = Rendah 
c = Sarana dan Prasarana  3 = Cukup Tinggi 
d = Dana  4 = Tinggi 
e = Organisasi  5 = SangatTtinggi 

 

Strategi masih bersifat normatif.  Oleh karena itu strategi yang dihasilkan dari analisis 

SWOT perlu dibuat rencana aksi berupa program atau kegiatan. 

3.5 Analisis Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah 

Secara umum, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai proses untuk menghasilkan 

pengetahuan mengenai dan di dalam proses kebijakan.  Tujuan dari analisis kebijakan 

ini adalah untuk menyediakan kepada para pengambil keputusan, informasi yang 
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dapat digunakan untuk menguji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari setiap 

pemecahan masalah-masalah praktis. 

Keputusan alternatif juga dapat dievaluasi untuk masing-masing faktor SWOT 

dengan penggunaan AHP.  Dalam hal ini, Analisis SWOT menyediakan gambaran 

dasar yang akan menghasilkan keputusan situsional, sedangkan AHP akan membantu 

meningkatkan Analisis SWOT dalam mengelaborasi hasil analisis sehingga 

keputusan strategi alternatif dapat diprioritaskan.  Penentuan faktor-faktor masing-

masing komponen SWOT sampai pembuatan strategi atau pun program dapat 

dilakukan secara partisipatoris.  Dengan perkataan lain, penyusunan faktor-faktor, 

strategi dan program dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan 

perencanaan dan pengelolaan sampah.  Setelah dilakukan penyusunan faktor-faktor, 

strategi dan program, dilakukan Analisis AHP.  Dalam Analisis AHP juga digunakan 

AHP partisipatif, yaitu respondennya adalah seluruh stakeholder yang terlibat 

perencanaan tersebut. 

Tahapan metode SWOT AHP adalah: (1) Mengindentifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman pengelolaan sampah dengan metode SWOT; dan (2) 

Melakukan Analytic Hierarchy Process (AHP). 

Analisis SWOT dilakukan dengan cara mengindentifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi dalam penyusunan kebijakan.  Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, seperti disajikan 

pada Gambar 2, dan Tabel 8.  
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BERBAGAI PELUANG 

Mendukung Stretegi 

Turn around/ Berbalik 

Mendukung Strategi 

Agresif/ Agresif 

Mendukung Strategi 

Defensive/defensive 

Mendukung Strategi 

Diversifikasi/Penyebaran 

BERBAGAI ANCAMAN 

Gambar 2.  Diagram Analisis SWOT. 

Tabel 8.  Kerangka analisis yang dipakai dalam Analisis  SWOT 

Tahap Kegiatan 

Tahap 1 Memahami situasi dan informasi yang ada 

Tahap 2 
Memahami permasalahan yang terjadi, baik masalah yang 

bersifat umum maupun spesifik 

Tahap 3 
Menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai 

alternatif pemecahan 

Tahap 4 Evaluasi pilihan alternatif dan pilih alternatif yang terbaik 

 

Setelah melakukan Analisis SWOT, dilakukan Analisis AHP dengan tahapan sebagai 

berikut: merinci permasalahan ke dalam komponen-komponennya, kemungkinan 

mengatur bagian dari komponen-komponen tersebut ke dalam bentuk hierarki.  

KELEMAHAN 

INTERNAL 

KEKUATAN 

INTERNAL
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Hierarki yang paling bagus atas diturunkan ke dalam beberapa elemen set lainnya 

sehingga akhirnya terdapat elemen-elemen yang spesifik atau elemen yang dapat 

dikendalikan dicapai dalam situasi konflik (Kangas dkk., 2001). 

Dengan Analisis AHP dapat dilakukan suatu pengambilan keputusan melalui 

pendekatan sistem. Dalam pengambilan keputusan dipahami kondisi sistem untuk 

melakukan prediksi dalam pengambilan keputusan.  Menurut Sunari (2006) prinsip-

prinsip dasar yang harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan dengan memakai 

AHP adalah sebagai berikut: 

1) Dekomposition. Setelah mendefinisikan permasalahan/persoalan, maka perlu 

dilakukan dekomposisi, yaitu memecahkan persoalan yang utuh menjadi unsur-

unsurnya.  Jika menginginkan hasil yang akurat, maka dilakukan pemecahan 

unsur-unsur tersebut sampai tidak dapat dipecahkan lagi, agar didapatkan 

beberapa tingkatan dari persoalan tadi. 

2) Comperative Judgement. prinsip ini berarti membuat penilaian tentang 

kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkatan tertentu dalam kaitannya 

dengan tingkat diatasnya.  Penilaian ini merupakan inti AHP, karena akan 

berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen.  Hasil dari penilaian ini lebih 

mudah disajikan dalam bentuk matriks Pairwise comparison. 

3) Synthetis of Priority: dari setiap matriks pairwise comparison vector eigen 

(ciri)nya untuk mendapatkan prioritas lokal.  Karena matriks pairwise 

comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan prioritas 

utama (goal), harus dilakukan sintetis berbeda menurut bentuk hierarki.  
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Pengaruh elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintetis 

yang dinamakan priority setting. 

4) Logical Consistency: konsitensi memiliki dua makna, pertama adalah obyek-

obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keragaman dan relevansinya. 

Kedua adalah tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada 

kriteria tertentu. 

Marimin (2004) Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty (1983)  mulai dari bobot 

1 hingga 9.  Nilai bobot satu menggambarkan sama penting. Ini berarti bahwa atribut 

yang skalanya sama, nilai bobotnya satu, sedangkan nilai bobot sembilan 

menggambarkan bahwa atribut yang penting absolut dibandingkannya dengan 

lainnya. 

Tabel 9. Skala Saaty 

Intensitas Pentingnya Tingkat Kepentingan antar Dua Elemen yang Dibandingkan

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 
lain 

5 Elemen yang satu sangat penting daripada elemen lain 

7 Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen lain 

9 Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lain 

2,4,8,7 Nilai diantara dua nilai 

Sumber : Saaty (1983)  

Suryadi dan Ramdhani (1998), langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa 

data dengan metoda AHP antara lain: 

1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkannya; 
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2) Membuat struktur yang hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan subtujuan-subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada 

tingkatan kriteria yang paling bawah; 

3) Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan konstribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria 

yang setingkat di atasnya.  Perbandingan didasarkan “judgement” dari pengambil 

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan 

elemen lainnya. 

Prinsip dasar kerja AHP yang pertama kita lakukan dengan cara menyusun hierarki 

yang kemudian diuraikan menjadi unsur-unsur yaitu: kriteria dan alternatif. Saaty, 

(2003) menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan AHP perlu 

dilakukan tiga langkah: 

1. Penentuan sasaran yang ingin dicapai 

2. Penetuan kriteria pemilihan 

3. Penentuan alternatif 

Dengan menggunakan prinsip kerja AHP, yaitu perbandingan berpasangan (pairwise 

comparisions), tingkat kepentingan (importance) suatu kriteria relatif terhadap 

kriteria lainya dapat dinyatakan dengan jelas. Dalam aplikasi AHP dapat digunakan 

untuk mengolah data dari satu responden ahli.  Namun dalam apliksai penilaian 

kriteria dan alternatif  dilakukan oleh beberapa ahli dengan harapan pendapat ahli 

tersebut dapat di cek konsistensinya satu persatu. Marimin, (2004) Pendapat yang 

konsisten kemudian digabungkan dengan menggunakan rata-rata geometrik. 


