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ABSTRAK 

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN 

BUPATI TENTANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR 

SAMPAH DI DUSUN CANDIHARJO DESA WIYONO 

KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN 

PESAWARAN 

 

Oleh 

KITRI LESTARI 

Dalam Peraturan Bupati no 23 tahun 2009 tentang kebijakan 

dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga kabupaten pesawaran dalam mengelola 

sampah harus memenuhi tahap 3R (Reuse, Reduce, Recycle ) supaya 

terlaksana dengan baik. Peneliti tertarik dengan judul ini karena 

dalam pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan kebijakan 3R 

tersebut hanya sampai ke tahap pengumpulan sampah (Reduce) yang 

menimbulkan penumpukan sampah dan bibit penyakit yang 

mengganggu kenyamanan masyarakat Dusun Candiharjo. Peneliti 

ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat tentang TPAS 

Candiharjo dan proses pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan di Dusun Candiharjo Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field 

Research). 

Pada penelitian ini terdapat 13 informan dengan metode 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.Metode analisa data dengan reduksi 

data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti 

menggunakan teori George C. Edwards III untuk mengukur sejauh 

mana respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan peraturan 

Bupati tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Penelitian ini 

dilakukan di Dusun Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat 

Dusun Candiharjo terhadap TPAS Candiharjo menimbulkan pro dan 

kontra karena dalam proses pengelolaan sampah hanya sampai tahap 

pengumpulan sampah (Reduce) yang menimbulkan pencemaran 

lingkungan di lokasi TPAS Candiharjo, mengganggu kenyamanan 

dan kesehatan masyarakat Dusun Candiharjo.  
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MOTTO 

 

ِ بِْن َمْسُعوٍد َعِن  اَل » قَاَل  -صىل هللا عليه وسمل- النَِّبى َِّعْن َعْبِد اَّلله

ٍة ِمْن ِكْْبٍ  ُجَل «. يَْدُخُل امَْجنهَة َمْن ََكَن ِِف قَلِْبِه ِمثْقَاُل َذره نه امره
ِ
قَاَل َرُجٌل ا

نًَة. قَاَل  نًا َوهَْعُُلُ َحس َ بُّ أَْن يَُكوَن ثَْوبُُه َحس َ بُّ » ُُيِ يٌل ُُيِ َ ََجِ نه اَّلله
ِ
ا

طُ امنهاِس  امَْجَماَل اْمِكْْبُ   «.بََطُر امَْحّقِ َوََغْ
 

Dari Abdillah Bin Mas’ud, Rasulullah SAW Bersabda: Tidak akan 

masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan 

sebesar biji dzarrah, berceritalah seorang lelaki “sesungguhnya ada 

orang yang suka dengan pakaian yang baik (bersih), sendal yang 

baik (bersih). Lalu nabi bersabda; sesungguhnya Allah maha indah 

menyukai keindahan, kesombongan menolak kebenaran dan 

meremehkan manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul ialah hal yang paling inti dari karya ilmiah, karena 

judul ini akan memberi keterangan perihal seluruh isi skripsi. 

Tentang hal judul karya ilmiah yang ingin penulis bahas dalam 

skripsi ini:“Respon Masyarakat Terhadap Peraturan 

Bupati Tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di 

Dusun Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong  

Tataan Kabupaten Pesawaran”. 

Mempertegas konsep – konsep judul diatas secara detail 

agar bisa dipahami dan untuk menghindari dari salah 

pengertian dalam memahami maksud skripsi ini, 

sebelumnyapenulisjabarkan beberapa konsep utama yang 

terdapat di dalam judul tersebut. Keadaan ini juga selain 

diarahkan untuk lebih memperingan proses pemahaman, juga 

untuk menggiring pada pengertian yang tegas sesuai dengan 

yang diinginkan penulis. 

Respon masyarakat adalah tanggapan para warga yang 

berkaitan dalam situasi dan kondisi dalam keadaan positif atau 

negatif dilihat dari sisi politik, agama, social dan budaya.
1
 

Peraturan Bupati adalah Kewenangan dalam membentuk 

Paraturan  Bupati secara legalitas ditegaskan dalam Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 20019 tentang kebijakan strategi 

dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah hasil sisa – 

sisa usaha produksi masyarakat. Dalam pembentukan 

peraturantidak mudah karena memerlukan pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup terutama teknik Pengelola Tempat 

Pembuamngan Akhir Sampah, sehingga peraturan bupati yang 

dibentuk tidak bertentangan dengan Pera turan Perundang – 

Undangan dan kepentingan yang lain.
2
 

                                                           
1Raint Nugroho Dwidjowijoto, Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara 

Berkembang (Jakarta: Pt.Alex Media Kompitindo, 2009). 
2Zarkasi A S.H. M.H., „Jurnal Pembentukan, Peraturan Daerah, 

Perundang- Undangan‟, 2020, P. Hal 1 Diakses Pada Hari Rabu 13 Mei 2020 

Pukul 06. 
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Tempat Pembuangan Akhir Sampah adalah tempat untuk 

menimbun, memproses, menyingkirkan sampah berupa sampah 

organik maupun sampah anorganik, sampah rumah tangga dan 

sampah hasil limbah produksi industri dan masyarakat.
3
 

Menurut Nurmandi (2006), sampah adalah sisa – sisa 

bahan yang mengalami perlakuan – perlakuan, baik karena 

telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau 

karena sudah tidak ada manfaatnya.Ditinjau darisegi sosial 

ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat 

menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.
4
 

Sampah adalah hasil dari kegiatan manusia yang dibuang 

karena tidak bermanfaat, sehingga tidak semua benda padat 

yang tidak digunakan dan bermanfaat disebut sampah. Sampah 

yang dibuang oleh orang – orang dianggap hanya menjadi tugas 

pemerintah saja untuk ditangani.Sehingga masalah sampah 

selalu menjadi masalah yang sulit untukdiatasi, jika tidak ada 

peran komunitas yang aktif dan adanya kesadaran diri dari 

masyarakat.
5
 

Dalam penelitian ini TPA Candiharjo yang terletak di 

bagian ujung wilayah Dusun Candiharjo Desa Wiyono 

perbatasan Dusun Sumber Sari 4, Desa Taman Sari yang 

kondisinya sangat tidak layak untuk dijadikan TPA Sampah, 

karena dengan lokasi seluas 2 Ha proses pendaur ulang sampah 

tidak terlaksana, sampah di TPAS Candirejo hanya ditimbun 

setiap harinya.Setiap hari dari jam Delapan Pagi sampai jam 

Enam Sore telah masuk Truk Sampah dan Gerobak Motor 

pengangkut sampah Rumah Tangga maupun sampah plastik 

sebanyak 5 – 6 kali perharinya dengan berat rata rata 200 Ton. 

                                                           
3Djatmiko Winahyu Sri Hartoyo Dan Yusman Syaukat, „Strategi 

Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang‟, Jurnal 

Manajemen Pembangunan Daerah, 5, Diakses Pada Hari Senin 17 Februari 2020 

Pukul 09. 
4Nurmadi, „Pengertian Sampah Dan Jenis – Jenis Sampah‟, Diakses 

Pada Tanggal 25 Juni 2020, 2006, P. 105. 
5Ferdi Muhammad, „Studi Pengelolaan Sampah Gedung Di Kawasan 

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Hasil Persepsi Dan 

Perilaku Mahasiswa‟ (Universitas Islam Indonesia, 2018). 
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Merujuk pada pengertian – pengertian di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judulRespon 

Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Tentang Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah Di Dusun Candiharjo Desa 

Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

adalah tanggapan para warga dalam memahami Peraturan 

Bupati tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang 

strategis dalam mengelola, memproses sampah rumah tangga 

dan sampah hasil limbah produksi industri masyarakat di 

wilayah Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Terbentuknya judul dalam penelitian ini karena adanya 

sebuah masalah sehingga peneliti tergerak untuk melakukan 

penelitian. Adapun alasan peneliti dalam memilih judul skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Kurangnya komunikasi dan kerja sama dari pihak 

Dinas Lingkungan Hidup dan pegawai Pengelola 

sampah TPAS Candiharjo terhadap kebersihan dari 

wilayah lingkungan masyarakat. 

b. Perbandingan luas wilayah dan luas lokasi TPAS 

yang tidak sesuai dengan PERBUP. 

c. Kondisi kesehatan masyarakat Dusun Candiharjo 

Desa Wiyono tidak dipantau.  

2. Alasan Subjektif 

Relevansi dengan keilmuan Pemikiran Politik Islam 

tentang Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati 

Tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah yaitu: 

a. Karena tidak sesuainya pelaksanaan wilayah terhadap 

PERBUP. 

b. Terjadi kesenjangan terhadap pelaksanaan kebijakan 

dalam pengelolaan sampah. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Dalam ajaran agama Islam jelas diajukan setiap manusia 

untuk menjaga kebersihan termasuk kebersihan lingkingan UU 

No. 18 Tahun 2008 yang diturunkan dalam Perda No. 3Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanggamenjelaskan 

bahwa pengololahan sampah mengacu pada system sanitary 

landfill yaitu sampah harus diolah, dipadatkan dan ditimbun 

setiap hari. Hal ini bertujuan agar bisa meminimalisir dampak 

negatif akibat timbunan sampah (sepertibau dan lalat ). 

Selama ini, praktek tersebut tidak terealisasikan secara 

maksimal karena sampah yang ada di Tempat Pembuangan 

Akhir Sampah hanya ditumpuk setiap hari tanpa adanya proses 

pemilahan dan pendaur ulang sampah. Hal ini bisa dilihat 

bagaimana keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di 

Dusun Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. TPAS Candiharjo, selama ini 

menampung sampah dari seluruh wilayah Kecamatan Gedong 

Tataan ada 20 desa yang tertampung di TPAS candiharjo.6 

Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah hanya bisa mengeluh, menerima 

keadaan yang sudah ada, jeritan mereka telah terabaikan 

menghadapi masalah lingkungannya yang tertimbun tumpukan 

sampah di Dusun Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan kabupaten Pesawaran. Setiap hari dari jam Delapan Pagi 

sampai jam Enam Sore telah masuk Truk Sampah dan Gerobak 

Motor pengangkut sampah Rumah Tangga maupun sampah 

plastik sebanyak 5 – 6 kali perharinya dengan berat rata rata 

200 Ton, masyarakat sangat terganggu sekali saat truk dan 

becak motor pengangkut sampah melintasi jalan Pedesaan 

Taman Sari karena telah menimbulkan bau dan lalat hijau yang 

bisa menimbulkan wabah penyalit untuk masyarakat Desa 

Taman Sari. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang 

terletak di ujung pedesaan Taman Sari dan Desa Candiharjo 

                                                           
6Diakses Pada Hari Sabtu, 15 Februari 2020 Pukul 11.10 

<Http://Pesawarankab.Go.Id>. 
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dengan luas lahan 2 hektare yang hanya dikelilingi pagar kawat 

dengan satu petak bangunan yang sederhana.7 

Menurut Bapak Ngusman warga Dusun Candiharjo 

menjelaskan sebagai berikut:  

“Aktifitas pembuangan sampah yang dilakukan di TPAS 

Candiharjo tidak ramah lingkungan, justru menggangu 

kesehatan warga yang tinggal didekat TPAS Candiharjo dan 

sering jatuh sakit”.
8
 

Pembangunan TPAS Candiharjo awalnya tidak diketahui 

oleh masyarakat sekitar, dan tidak ada kompensasi apapun jika 

terjadi dampak buruk di lingkungan atau 

masyarakat.Masyarakat tidak tahu kalau ingin di bangun TPAS 

yang tiba – tiba ada pagar kawat keliling disebuah lahan seluas 

dua hektare.
9
 

Menurut Bapak Yatimin salah satu  warga yang 

rumahnya berjarak 150 meter dari TPAS Candiharjo 

mengatakan: 

“Awalnya pihak PEMDA bilang ke warga desa dan 

meminta tanda tangan, alasannya akan dibuatkan lahan untuk 

kolam ikan, saya juga sering mengeluh sakit setelah di bangun 

TPAS Candiharjo. Dokter menyatakan terkena paru paru basah, 

padahal sejak kecil sebelum di dirikan TPAS tidak pernah 

sakit”.10 

 

D. Fokus Penelitian 

Penilitian ini fokus membahas mengenai Respon 

Masyarakat Terhadap Kebijakan Peraturan Bupati Tentang 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Dusun Candiharjo Desa 

Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

                                                           
7Diakses Pada Hari Jumat 14 Februari 2020 Pukul 14.32 

<Www.Lampungtelevisi.Com>. 
8Wawancara Warga Dusun Candirejo, Desa Wiyono, Ke. Gedong 

Tataan, Kab.Pesawaran Pada Hari Sabtu 20 Februari 2020 Pukul 11.23. 
9Pra Survei Penelitian Dusun Candirejo, Desa Wiyono, Ke. Gedong 

Tataan, Kab.Pesawaran Pada Hari Sabtu 20 Februari 2020 Pukul 13.20. 
10Diakses Pada Hari Jumat 14 Februari 2020 Pukul 14.32 

<Www.Lampungtelevisi.Com>. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan keterangan latar belakang masalah diatas, 

maka pokok permasalahan yang ingin di teliti dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap peraturan bupati 

tentang tempat pembuangan akhir sampah di Dusun 

Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran ? 

2. Bagaimana proses pengelolaan sampah agar tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan di Dusun 

Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai Kebijakan peraturan Bupati 

terhadap Lingkungan masyarakat bertujuan: 

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap peraturan 

Bupati Tentang TPAS di Dusun Candiharjo Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui proses pengelolaan sampah agar tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan di Dusun 

Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran.  

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini akan dibuat agar dapat 

menambah wawasan tentang studi dalam mewujudkan 

pelaksanaan yang sesuai dilapangan sesuai kebijakan peraturan 

Bupati dengan Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati 

Tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Dusun 

Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini juga dapat memberikan 

masukan terhadap pelaksanaan PERBUP, ditambahkan sebagai 
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tambahan referensi bagi fakultas dan mahasiswa, untuk 

pemerintah harus mensurvei bagaimana kondisi dilapangan 

agar tidak merugikan masyarakat, sebagai tambahan referensi 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan studi agama, yaitu jurusan 

Pemikiran Politik Islam terkait dengan Respon Masyarakat 

Terhadap Peraturan Bupati Tentang Tempat Pembuangan Akhir 

Sampah Di Dusun Candirejo Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual dan akurat tentang fakta – fakta serta 

sifat – sifat populasi dan pada objek tertentu. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai 

susunan penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata – kata tertulis baik secara lisan dari orang - 

orang maupun perilaku yang diamati.
11

 

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Adapun jenis dan sifat dari penelitianini adalah 

sebagai berikut : 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat daritempat pelaksanaannya, penelitianini 

merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

yaitupenelitian yangbertujuan untuk 

mempelajarisecara intensiftentang latarbelakang 

kondisi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, 

lembaga atau masyarakat.
12

 

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat 

data, informasi, dari permasalahanyang ada di 

lapangan terkait dengan Respon Masyarakat Terhadap 

                                                           
11Lexy J. Moleong, Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: 

Paradikma, 2005). 
12Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Pt. 

Bumi Aksara, 2016). 
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Peraturan Bupati Tentang Tempat Pembuangan Akhir 

Sampah Di Dusun Candiharjo Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikandan menjelaskansuatu hal 

sepertikondisi yangada dilapangan.Dalam hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah 

menggambarkan tentang Respon Masyarakat 

Terhadap Peraturan Bupati Tentang Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah Di Dusun Candiharjo 

Desa Wiyono Kecamatam Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Dengan demikian, laporan penelitian akan 

diberi kutipan – kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan tersebut.Data 

tersebutberasal dari misalnya naskah wawancara, 

catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen 

resmi. 

c. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini ada dua sumber datayaitu datap rimer 

dan data sekunder. Berikut uraian penjelasannya : 

a. Data Primer 

Dataprimeradalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Data primer dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dimana dalam teknik ini penentuan 

sampel didasarkan pada ciri – ciri atau sifat – 

sifat yang ditentukan oleh peneliti. 

Peneliti memilih teknikpurposive sampling 

karena peneliti mengambil sample yang 

terdampak besar di tempat objek peristiwa yaitu 

TPAS Candiharjo. Sample adalah populasi yang 

di bawah 100 Responden yang terdiri dari 50 KK 

kemudian diambil 20% dari jumlah populasi 



9 

     

untuk di jadikan sample, jadi sampel berjumlah 

10 orang selanjutnya ditambah  1 orang Kepala 

Bidang Pertanaman dan Sampah (Bpk Alva 

Edison ),1 orang Kepala Desa Wiyono (Bp. 

M.Toha), 1 orang Pegawai Pengangkut Sampah 

(Bp. Jumono ), yang  tinggal di Dusun 

Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

Table 1.1  

Nama – Nama Narasumber Yang Terdampak Langsung Dan 

Tidak Langsung Disekitar Lokasi TPAS Dusun Candiharjo 

Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran 

Masyarakat yang 

Terdampak Langsung 

( Jarak Kurang Dari 100 

Meter dari TPAS 

Candiharjo ) 

Masyarakat yang Terdampak 

Tidak Langsung 

( Jarak Lebih Dari 100 Meter dari 

TPAS Candiharjo ) 

1. Mbah Ngusman 

2. Bapak Rohiman 

3. Bapak Yatimin 

4. Ibu Evi 

5. Ibu Lina 

1. Bapak Madi 

2. Bapak Samsul 

3. Merry 

4. Ibu Atik 

5. Ibu Ginti 

 

 

b. Data Sekunder 

Menurut Fathoni, data sekunder adalah 

data yang sudah jadi biasanya telah tersusun 

dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai 

data demografi suatu daerah dan 

sebagainya.
13

Data sekunder adalah data yang 

sudah jadi atau yang sudah dipublikasikan 

untuk umum oleh instansi atau lembaga 

masyarakat yang mengumpulkan, mengolah, 

                                                           
13Ibid, H. 40. 
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dan menyajikan data sekunder disebut juga 

data tersedia. 

Data sekunder merupakan data 

pelengkap dari data primer yangdiperoleh dari 

buku – buku, literatur, karya – karya, dan 

dokumentasi terkait objek penelitian serta 

data – data arsip mengenai Respon 

Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati 

Tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

Di Dusun Candiharjo Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan 

Partisipan merupakan seseorang yang ikut 

serta pada penelitian skripsi ini.Partisipan 

terkait pada informan atau aktor yang akan di 

interview atau wawancara.Adapun teknik 

pengambilan informan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dimana penetapan sampel atau 

informan diambil dari beberapa populasi 

dimana populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Dalam hal ini peneliti menetapkan 13 

informan yaitu 1 orang Kepala Bidang 

Pertanaman dan Sampah (Bpk Alva Edison ), 

1 orang Kepala Desa Wiyono (Bp. M. Toha),  

1 orang Pegawai Pengangkut Sampah (Bp. 

Jumono), 5 orang yang terdampak langsung 

(jarak kurang dari 100 meter dari TPAS 

Candiharjo) dan 5 orangyang terdampak tidak 



11 

     

langsung (jarak lebih dari 100 meter dari 

TPAS Candiharjo) karena 13 informan 

tersebut mampu memberikan informasi 

kepada peneliti dalam mengerjakan penelitian 

di TPAS Candiharjo.  

b. Tempat penelitian 

Penelitian ini bertempat di TPAS Candiharjo 

yang terletak di Dusun Candiharjo Desa 

Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Setelah data tersebut diolah dan kemudian 

dapat dianalisis dapat menggunakan dengan cara 

berfikir induktif, dari fakta – fakta atau peristiwa 

yang relafan dan kongkrit yang kemudian dapat di 

tarik kesimpulan secara khusus. Dalam mencapai 

usaha untuk menghimpun data penelitian maka 

penulis menggunakan cara beberapa metode 

yaitu: 

a. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah teknik 

pengumpulan data melakukan penataan dan 

pencatatan serta sistematis terhadap gejala 

atau fenomena yang ada objek 

penelitian.Maka peneliti turun langsung 

kelapangan untuk mendapat data, baik itu 

data primer maupun data skunder serta dapat 

melihat langsung tingkah laku maupun reaksi 

dari narasumber. Dalam penelitian ini, penulis 

melihat secara langsung proses dan tata cara 

pengelolaan sampah di TPAS Candiharjo. 

b. Metode Wawancara 

Metode Wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan cara Tanya jawab 

yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berlandaskan pada masalah, tujuan, dan 
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hipotesis penelitian.
14

Penelitianini akan 

mengambildata primer dari wawancarayang 

dilakukanterhadapbeberapa narasumber yang 

dianggap jelas dan paham mengenai masalah 

tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

di Candiharjo. Dalam hal ini, peneliti terlebih 

dahulu menyusun pedoman wawancara. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu metode yang 

mencari data mengenai hal – hal yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, internet, skripsi, 

proposal, maupun jurnal. Metode ini 

digunakan untuk menggali data atau dokumen 

yang berkenaan dengan Respon Masyarakat 

terhadap Kebijakan peraturan Bupati tentang 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Dusun 

Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. Kemudian 

akan diperkuat dengan fakta – fakta tertentu 

seperti foto – foto saat melakukan wawancara 

dengan narasumber yang telah ditetapkan 

dalam data primer terkait respon masyarakat 

terhadap pengelola TPAS Candiharjo. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data primer dan data sekunder 

diperoleh, maka dilakukan analisis data dengan 

menelaah seluruh data yang terkumpul, 

mempelajari data, menelaah dan menyusunnya 

dalam satuan – satuan yang kemudian 

dikategorikan pada tahap berikutnya dan 

memeriksa keabsahan serta menafsirkannya 

dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya 

nalar peneliti untuk membuat kesimpulan. 

Boghan dalam Sugiono mendefinisikan 

bahwa analisis data adalah suatu proses pencarian 

                                                           
14Moh. Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis. 
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atau penyusunan secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara langsung, catatan 

lapangan serta bahan lainnya, sehingga sangat 

mudah dipahami dan penemuannya bisa 

diinformasikan kepada orang lain.
15

Menurut 

Miles dan Huberman terdapat beberapa langkah 

yang harus dilalui dalam melakukan analisis data 

yaitu sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal – 

hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Setelah langkah pertama selesai, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

dalam penelitian dengan teks yang bersifat 

naratif sehingga memudahkan peneliti 

memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja, selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti – bukti yang valid dan konsisten pada 

saat peneliti kembali ke lapangan, maka 

                                                           
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, 

Cetak Ke Vii (Jakarta: Bina Aksara, 2008). 
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kesimpulan yang di kemukakan merupakan 

kesimpulan kredibel. 

6. Pemeriksa Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data 

penelitian, peneliti perlu menjelaskan strategi 

yang digunakan. Berikut strategi yang peneliti 

gunakan untuk memeriksa keabsahan data : 

Tringulasi data bertujuan untuk 

memperoleh data yang di pertanggung jawabkan 

secara ilmiah, perlu dilakukan pemeriksaan 

keabsahan.Untuk menganalisis dan memeriksa 

keabsahan data, teknik yang digunakan adalah 

teknik tringulasi sumber data. Teknit tringulasi 

sumber data dilakukan dengan membandingkan 

dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan cara yang 

berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. 

Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan 

data hasil wawancara dengan data hasil observasi, 

membandingkan data hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumentasi, dan sebagainya.
16

 

Dalam penelitian ini, teknik tringulasi 

data  dilakukan dengan membandingkan data 

yang diperoleh melalui wawancara antara subjek 

peneliti yang satu dengan yang lain terkait Respon 

Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Tentang 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Dusun 

CandiharjoDesa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 

  

 

                                                           
16Neumanw. Lawrence, Social Reasearch Methode,Kqualitative And 

Quantitative Appro Aches (Boston: Pearson Education, 2003). 
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BAB II 

RESPON MASYARAKAT DAN PERATURAN BUPATI  

TENTANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH  

( TPAS ) 

 

A. Pengertian Respon 

1. Definisi Tentang Respon 

Respon berasal dari kata response, yang berarti 

balasan atau tanggapan (reaction).
17

 Respon adalah istilah 

psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi 

terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra. Hal 

yang menunjang dan melatar belakangi ukuran sebuah 

respon adalah sikap, persepsi dan partisipasi. Respon pada 

prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap 

merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk 

bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan 

tertentu. 

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu 

kegiatan dari organisme itu bukan semata – mata suatu 

gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang 

ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut 

respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat 

diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari 

pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan – 

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan – pesan.18 

Ahmad Subandi mengemukakan respondengan 

istlah balik (feedback) yang memiliki peranan dan 

pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya 

suatu komunikasi.19 

Menurut Soekantorespon sebagai perilaku yang 

merupakan konsekuensiperilaku yang sebelumnya sebagai 

                                                           
17Sulistyo Anggoro Dan Chandra A.P, Kamus Besar Lengkap Inggris-

Indonesia (Solo: Delima, 1998). 
18Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1999). 
19Ahmad Subandi, Psikologi Sosial (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). 
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tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah 

tertentu. Sementara itu Susantomengatakan respon 

merupakan reaksi, artinya pengiyaan atau penolakan, serta 

sikap acuh tidak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh 

komunikator oleh pesannya. Respon dapat dibedakan 

menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau 

opini adalah jawaban terbuka (overt) terhadap suatu 

persolan dinyatakan dengan kata – kata yang diucapkan 

atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi positif 

atau negatif terhadap orang – orang, objek atau situasi 

tertentu.20 

Menurut Louis Thursone, respon merupakan 

jumlah kecendrungan dan perasaan, kecurigaan, dan 

prasangka, pemahaman yang mendetail, rasa takut, 

ancaman, dan keyakinan suatu hal yang khusus. 

Pengungkapan sikap dapat diketahui melalui : 

1. Pengaruh atau penolakan 

2. Penilaian 

3. Suka atau tidak suka 

4. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi.
21

 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga 

faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu: 

1. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan 

berusaha memberikan interpretasi tentang apa nyang 

dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, 

kepentingan dan harapannya. 

2. Sasaran respon tersebut, berupa orang benda, atau 

peristiwa. Sifat – sifat sasaran itu biasanya 

berpengaruh terhadap respon yang melihatnya. 

Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan – 

tindakan, dan ciri – ciri lain dari sasaran respon turut 

menentukan cara pandang orang. 

                                                           
20Ibid. Hal 15 
21<Repository.Usu.Ac.Id/…/Chapter Ii.Pdf.H.12> [Accessed 15 June 

2020]. 
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Faktor situasi, respon dapat dilihat secara 

kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu 

timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang 

turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan 

seseorang.
22

 

2. Bentuk-Bentuk Respon 

Respon mempunyai dua bentuk, yaitu : 

a. Respon positif 

Apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau 

reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut 

berpartisipasi menjalankan program yang 

diselenggarakan pribadi atau kelompok. 

b. Respon negatif 

Apabila masyarakat memberikan tanggapan yang 

negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi 

menjalankan program yang diselenggarakan pribadi 

atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan 

skeptis dan pragmatis. 

Menurut Walgito respon adalah suatu perbuatan yang 

merupakan hasil akhir dari adanya stimulus atau 

rangsangan dimana respon terbagi dua, yaitu : 

a. Respon atau perbuatan yang reflektif (terjadi tanpa 

disadari individu) merupakan reaksi dari stimulus 

yang diterima tidak sampai ke otak sebagai pusat 

kesadaran. 

b. Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan 

organisme atas adanya motif dari individu yang 

bersangkutan, dan stimulus yang diterima individu itu 

sampai ke otak dan benar – benar disadari oleh 

individu yang bersangkutan. 

BerloSilviana berpendapat bahwa respon adalah 

segala sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap 

rangsangan. Jadi respon adalah reaksi yang dilakukan 

seseorang terhadap rangsangan atau prilaku yang 

                                                           
22<Repository.Usu.Ac.Id/…/Chapter Ii.Pdf > [Accessed 16 June 2020]. 
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dihadirkan oleh rangsangan. Respon dibagi menjadi dua 

kategori : 

a. Over response, adalah respon yang dapat dilihat oleh 

orang lain. 

b. Covert response, adalah respon yang tidak dapat 

dilihat oleh orang lain dan sifatnya adalah pribadi. 

3. Faktor Terbentuknya Respon 

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga 

faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu: 

a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan 

berusaha memberikan interpretasi tentang apa nyang 

dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, 

kepentingan dan harapannya. 

b. Sasaran respon tersebut, berupa orang benda, atau 

peristiwa. Sifat – sifat sasaran itu biasanya 

berpengaruh terhadap respon yang melihatnya. 

Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan – 

tindakan, dan ciri – ciri lain dari sasaran respon turut 

menentukan cara pandang orang. 

Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual 

yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul 

mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut 

berperan dalam pembentukan atau tanggapan 

seseorang.
23

 

4. Bentuk-Bentuk Respon 

Respon mempunyai dua bentuk, yaitu : 

a. Respon positif 

Apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau 

reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut 

berpartisipasi menjalankan program yang 

diselenggarakan pribadi atau kelompok. 

b. Respon negatif 

Apabila masyarakat memberikan tanggapan yang 

negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi 

menjalankan program yang diselenggarakan pribadi 

                                                           
23<Repository.Usu.Ac.Id/…/Chapter Ii.Pdf > [Accessed 16 June 2020]. 
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atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan 

skeptis dan pragmatis. 

Menurut Walgito respon adalah suatu 

perbuatan yang merupakan hasil akhir dari adanya 

stimulus atau rangsangan dimana respon terbagi dua, 

yaitu : 

a. Respon atau perbuatan yang reflektif (terjadi 

tanpa disadari individu) merupakan reaksi dari 

stimulus yang diterima tidak sampai ke otak 

sebagai pusat kesadaran. 

c. Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu 

perbuatan organisme atas adanya motif dari 

individu yang bersangkutan, dan stimulus yang 

diterima individu itu sampai ke otak dan benar – 

benar disadari oleh individu yang bersangkutan. 

BerloSilviana berpendapat bahwa respon 

adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang 

terhadap rangsangan. Jadi respon adalah reaksi yang 

dilakukan seseorang terhadap rangsangan atau prilaku 

yang dihadirkan oleh rangsangan. Respon dibagi 

menjadi dua kategori : 

a. Over response, adalah respon yang dapat dilihat 

oleh orang lain. 

b. Covert response, adalah respon yang tidak dapat 

dilihat oleh orang lain dan sifatnya adalah pribadi. 

5. Macam-Macam Respon 

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan 

komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam 

setelah komunikasi dinamakan  efek. Suatu kegiatan 

komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari 

komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh 

komunikator.  

Menurut Steven M. Chaferespon dibedakan 

menjadi tiga bagian : 

a. Kognitif : yang dimaksud dengan respon kognitif 

adalah respon yang berkaitan erat dengan 
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pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang 

mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya 

perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak. 

b. Afektif : yang dimaksud dengan respon afektif adalah 

respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan 

menilai seseorang terhadap sesuatu. 

c. Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan 

psikomotorik adalah respon yang berhubungan 

dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau 

kebiasaan.24 

Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau 

buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka 

orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau 

mendekati objek, sedangkan respon negative cenderung 

untuk menjauhi objek tersebut.Berdasarkan teori di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudrespon 

dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan atau reaksi 

yangmerupakan akibat adanya rangsangan baik positif 

maupun negatif yangdisampaikan oleh komunikator 

berupa opini, pesan, maupun sikap dalm dirimanusia 

pribadi maupun masyarakat umum. 

 

B. Pengertian Masyarakat 

1. Definisi Masyarakat 

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, 

asal katanya socius  yang berarti kawan. Adapun kata 

“masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk, artinya 

bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada 

bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh 

manusia sebagai perseorangan melainkan unsur – unsur 

kekuatan lain dalam lingkungan sosial masyarakat.25 

Menurut Abdulsyani dalam bukunya yang 

berjudul SosiologiKelompok dan Masalah Sosial, 

                                                           
24<Http//:Digilib.Uinsby.Ac.Id//…Bab Ii.Pdf.> [Accessed 18 June 2020]. 
25Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: Eresco, Cet.4, 

1989). 
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dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata 

musyarak (arab), yang artinya bersama – sama, kemudian 

berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul 

bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan 

kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).26 

Aguste Comte mengatakan bahwa masyarakat 

merupakan kelompok – kelompok makhluk hidup dengan 

realitas – realitas baru yang berkembang menurut hukum – 

hukumnya sendiri dan berkembang. 

Menurut Abdulsyanidalam bukunya yang berjudul 

SosiologiKelompok dan Masalah Sosial, dijelaskan bahwa 

perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), 

yang artinya bersama – sama, kemudian berubah menjadi 

masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup 

bersama dengan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan 

menjadi masyarakat (Indonesia).27 

Masyarakat juga disebut sebagai suatu totalitas 

dari orang – orang yang saling tergantung dan yang 

mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri. Oleh sebab 

itu penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin 

dilepaskan dari nilai – nilai, norma – norma, tradisi, 

kepentingan – kepentingan dan lain sebagainya. 

2. Ciri-Ciri Pokok Masyarakat 

Sebenarnya suatu masyarakat, merupakan suatu 

bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri 

– ciri pokok sebagai berikut : 

a. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka 

jumlahmanusia yang hidup bersama berjumlah dua 

orang. 

b. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama. 

c. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan 

bagian dari suatu kesatuan. 

                                                           
26Abdulsyani, Ilmu – Ilmu Sosial (Bandung: Cet 5, 2007). 
27Abdulsyani, Sosiologi Kelompok Dan Masalah Sosial (Bandung, 1987). 
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d. Adanya nilai – nilai dan norma – norma yang menjadi 

patokan bagi perilaku yang dianggap pantas. 

e. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan 

kebudayaan tersebut.
28

 

3. Konsep-Konsep Terbentuknya Masyarakat 

Konsep – konsep ini sangat perlu untuk 

menganalisis proses terbentuk dan tergesernya masyarakat 

dan kebudayaan, serta dalam sebuah penelitian antropologi 

dan sosiologi yang disebut dinamika sosial (social 

dynamic). Konsep – konsep penting tersebut antara lain: 

a. Internalisasi (internalization) 

b. Sosialisasi (socialization) 

c. Enkulturasi (enculturation).
29

 

4. Syarat-Syarat Terbentuknya Masyarakat 

Dalam buku Sosiologi karangan Abu Ahmad 

menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat – 

syarat sebagai berikut : 

a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, 

bukan pengumpulan binatang; 

b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di 

suatu daerah tertentu. 

c. Adanya aturan – aturan atau undang – undang yang 

mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan 

dan tujuan bersama.30 

5. Fungsi Masyarakat 

a. Social Alignment 

Social Aligment merupakan suatu sistem dengan 

pengelompokkan yang berdasarkan kekerabatan, jenis 

kelamin, umur, berbagai bentuk dari perkumpulan 

yang berdasarkan pekerjaan sama, kedudukan ataupun 

status peranan. 

                                                           
28Soerjono Soekanto, Struktur Masyarakat (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, Ed. 1, Cet. 2, 1993). 
29<Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Masyarakat> [Accessed 21 June 

2020]. 
30N Maulidah, „Bentuk Dan Fungsi Kata Masyarakat Nelayan Kelurahan 

Lumpur Dan Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik‟, 2019. 
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b. Social Controls 

Social Controls ialah suatu sistem serta proses yang 

bertujuan guna mengatur kegiatan dan juga tingkah 

laku dari tiap individu masyarakat.Sistem ini dapat 

disebut sebagai sistem pengendalian sosial yang 

bertujuan untuk mengendalikan tiap anggota 

masyarakat untuk mengatur kehidupannya. 

c. Social Media 

Social Media ialah suatu perlengkapan dan peralatan, 

yang dapat berupa benda ataupun sebuah bahasa yang 

kemudian dijadikan sebagai media bagi para anggota 

masyarakat untuk melangsungkan interaksi dan 

komunikasi dengan sesamanya. 

d. Social Standards 

Social Standards adalah suatu ukuran sosial yang 

dipakai guna menilai dan menentukan seluruh 

kegiatan dan menilai efektif atau tidaknya suatu 

kegiatan tertentu.
31

 Menurut Selo Sumardjan 

berpendapat bahwa masyarakat adalah “orang – orang 

yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. 

Dari beberapa pandangan tentang definisi masyarakat 

di atas, maka nampak adanya proses kehidupan 

bersama yang merupakan inti dari dinamika hidup 

bermasyarakat. Secara umum dinamika masyarakat 

cenderung menujukan pada satu kesatuan proses 

saling mempengaruhi antara anggota masyarakat yang 

kemudian menyebabkan proses perubahan. 

 

C. Konsep Pengelolaan Sampah 

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah 

adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam 

yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari 

                                                           
31<Https://Seputarilmu.Com/2019/10/Masyarakat.Html.H.3 > [Accessed 

22 June 2020]. 
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kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah 

yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan 

timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan 

kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan – kegiatan 

ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan 

kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang 

menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan 

kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses 

alam. 

Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah 

kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk 

pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, 

jumlah, dan sifat sampah.Langkah selanjutnya adalah 

pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke 

tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah 

dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat 

pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di 

tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah 

karakteristik, komposisi, dan jumlah sampahatau diproses 

untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. 

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan 

melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan 

dan pembuangan akhir. Menurut Alfiandra (2009) 

menggambarkan secara sederhana tahapan – tahapan dari 

proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan 

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah 

dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan 

sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada 

tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, 

bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau 
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tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan 

pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang 

mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. 

2. Pengangkutan 

Pengangkutan yaitu mengangkut sampah dengan 

menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi 

tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada 

tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu 

tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan 

sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA); 

3. Pembuangan Akhir atau Pengelolaan Sampah 

Dalam pembuangan akhir dimana sampah akan 

mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun 

biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses pendaur 

ulangan sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. 

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan 

kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk 

mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain 

yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi 

lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang 

dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan 

pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, 

pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat 

penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, 

serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja 

bakti di lingkungan tempat tinggal.
32

 
 

D. Prespektif Islam Tentang Kebersihan Lingkungan 

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri 

dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam 

rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat 

dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya 

                                                           
32Ferdi Muhammad, „Studi Pengelolaan Sampah Gedung Di Kawasan 

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Hasil Persepsi Dan 

Perilaku Mahasiswa‟ (Universitas Islam Indonesia, 2018). 
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kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat 

memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya 

merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya 

berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang 

mengakibatkan penderitaan. 

Begitu pentingnya kebersihanmenurut islam, sehingga 

orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan 

akan dicintai oleh Allah SWT. 

Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 

yang berbunyi: 

بُّ إمُْمَتَطهِّرِينَ  إِبنَي َوُُيِ بُّ إمتَّوَّ نَّ إّلّلَ ُُيِ
ِ
 إ

“… Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” 

(QS. Al-Baqarah [2]: 222). 

Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan 

bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam islam 

mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu 

sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padaman kata 

“membersihkanmelakukan kebersihan”. Ajaran kebersihan 

tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus 

dijadikan pola hidup praktis, yang mendidik manusia hidup 

bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum 

islam. 

 

Hadits kebersihan yaitu : 

يَْمانِ 
ِ
  َإمنََّظافَُة ِمَن إْْل

“Kebersihan sebagian dari iman.” (HR. Al-Tirmidzi).
33

 

 

Isi Kandungan : 

1. Umat Islam wajib menjaga kebersihan lahir dan 

batinnya. 

                                                           
33Abi Husen Muslim Al- Hajaj Al- Qusyairi Al- Naisyabury, Shahih 

Muslim, Jus 1 (Bairut: Dar Al- Fikr, 1992). 
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2. Menjaga kebersihan lahir dan batin merupakan ciri-ciri 

sebagian dari iman dalam kehidupannya. 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kebersihan merupakan 

sebagian dari iman Artinya seorang muslim telah memiliki 

iman yang sempurna jika dalam kehidupannya ia selalu 

menjaga diri, tempat tinggal dan lingkungannya dalam keadaan 

bersih dan suci baik yang bersifat lahiriyah (jasmani) 

maupunbatiniyah(rohani). 

ّ َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه  َعْن َسْعِدْبِن َإِِب َوقَّاٍص َعْن َإِبْيِه َعِن إمنَِّبِ

بُّ إمنََّظافََة َكِرْْيٌ ِإنَّ هللَا َطيِّ  َوَسَلََّ  ِيَّب هَِظْيٌف ُُيِ بُّ إمطَّ ٌب ُُيِ

ُفْوإَإفْنَْيَتُكْ  بُّ إمَْجَوإَدفَنَِظّ بُّ إْمَكَرَم َجَوإٌدُُيِ  ُُيِ
Artinya : ”Sesungguhnya Allah Ta‟ala itu baik (dan) 

menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia 

(dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. 

Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At- 

Turmudzi).
34

 

 

َُّه َْليَْدُخُل إمَْجنََّة ِإْلَّ هَِظْيٌف  ُفْوإفَِاه  َإِْلْساَلُم هَِظْيٌف فَتَنَظَّ
Artinya : ”Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau 

suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. 

Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang 

yang suci”. (HR. Baihaqiy) 

Isi Kandungan : 

1. Bahwasanya Allah SWT adalah dzat yang baik, bersih, 

mulia, dan bagus. Karena Allah menyukai hal-hal 

demikian. Sebagai umat islam, maka kita harus 

memiliki sifat yang demikian pula terutama dalam hal 

kebersihan lingkungan tempat tinggal. 

2.  Agama Islam adalah agama yang lurus dan bersih dari 

ajaran kesesatan. Dengan demikian pemeluk agama 

                                                           
34„Kumpulan Hadits Kebersihan‟ 

<Https://Brainly.Co.Id/Tugas/14557969> [Accessed 25 June 2020]. 
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islam harus memiliki pola perilaku yang bersih dan hati 

yang suci dari perkara hawa nafsu. Sebab seseorang 

yang demikian dijanjikan oleh Allah SWT akan masuk 

surga. 

3. Agama Islam adalah agama yang bersih/suci karena 

agama islam mencintai kebersihan. 

4. Umat islam hukumnya wajib menjaga kebersihan lahir 

dan batinnya. 

5. Orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan lahir 

dan batinnya akan masuk surga. 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa agama islam adalah 

agama yang suci. Untuk itu umat islam harus menjaga 

kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani. Orang 

yang selalu bersih dan suci mengindikasikan bahwa ia telah 

melaksanakan sebagian dari perintah agama dan akan 

memperoleh fasilitas berupa surga di akherat kelak.
35

 

Ayat dan hadits diatas memberikan petunjuk bahwa 

kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari 

iman. Dengan demikian kebersihan dalam ajaran islam 

merupakan aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering 

juga dipakai kata bersuci sebagai kata panduan dengan kata 

membersihkan atau melakukan kebersihan. Ajaran kebersihan 

tidak merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan 

pola hidup praktis, yang mendidik manusia hidup bersih 

sepanjang masa. 

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 yang diturunkan perda No. 

3 Tahun 2013 Tentang Pengelola Sampah Rumah Tangga 

sebenarnya sudah sesuai dengan prespektif islam, karena 

undang – undang tersebut sudah memasukkan unsur 

pengelolaan yang ramah lingkungan dan tidak merusak 

lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Dalam UU No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah 

diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas 

keamanan, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas kebersamaan, 

                                                           
35„Kebersihan Dalam Islam‟, 2016 

<Http://Skapedecrew.Blogspot.Com/2016/01/Kebersihan-Dalam-Islam.Html>. 
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asas keselamatan, asas keamanan, asas keadilan, dan asas nilai 

ekonomi. Pengelola sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan 

sampah sebagai sumber daya sehingga dalam pengelolaannya 

asas – asas dan tujuan tersebut harus digunakan tanpa terkecuali 

agar tercipta pengelolaan yang tidak merusak lingkungan 

ataupun mencemari lingkungan yang ada.Islam sendiri 

mengajarkan kepada umatnya agar dalam mengelola 

lingkungan hidup harus memperhatikan aspek yang berupa 

pendaya gunaaan dan kualitas hidup, ini adalah tugas yang 

dibebankan kepada manusia sebab Allah SWT menciptakan 

manusia dari tanah dan menjadikan manusia 

pemakmurnya.Manusia diciptakan dan dibangun dari 

komponen – komponen tanah, oleh karena itu manusia pun 

bertanggung jawab sebagai pembangun, pemelihara dan 

pemakmur tanah.Jadi, pengelola lingkungan hidup bukanlah 

sekedar memanfaatkan sumber daya lingkungan tetapi 

pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha untuk menjaga 

keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.36 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk mencegah kembali penelitian dengan membahas 

yang sama dari seseorang baik berbentuk buku maupun dalam 

tulisan yang lain. Maka penulis menampilkan karya ilmiah 

sebelumnya untuk menjadi acuan penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitiansebelumnya yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu 

Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu” oleh 

Fikter Akbar 2018. Penelitian skripsi ini berfokus pada 

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 

2011 Kota Bengkulu tentang pengelolaan sampah di kota 

Bengkulu. Dalam arti seluas - luasnya, implementasi juga 

sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian 

atau penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan 

                                                           
36Kunmaharso Adi Siswanto, Prespektif Islam Tentang Undang – Undang 

No. 18 Tahun 2008 Dan Penerapan Pada Tpa Bantar Gebang Bekasi, 2010. 
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berdasarkan undang – undang dan menjadi kesepakatan 

bersama diantara beragam pemangku kepentingan 

(stakeholder), aktor ,organisasi (publik atau privat), 

prosedur , dan tehnik secara sinergistis yang di gerakkan 

untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah 

tertentu yang di kehendaki.
37

Sedangkan yang peneliti tulis 

dalamskripsi ini fokus membahas respon masyarakat 

terhadap peraturan bupati tentang tempat pembuangan 

akhir sampah di Dusun Candirejo  Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten  Pesawaran. 

2. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Evaluasi Atas 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota 

Bandar Lampung” oleh Miranda Oktavia 2019. Penelitian 

skripsi ini berfokus untuk mendeskripsikan implementasi 

dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah 

dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung 

sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung maupun 

penghambatnya. Pelaksanaan impementasi kebijakan 

dilakukan dengan menggunakan indikator isi kebijakan 

dan konteks implementasi. Dalam Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

pengolahan persampahan yang disebutkan antara lain, 

kebijakan pengurangan sampah semaksimal mungkin 

dimulai dari sumbernya dengan pola meningkatkan 

pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R (reduce, 

reuse, recycle) dan mengembangkan sistem insentif dan 

disinsentif.38Sedangkan yang peneliti tulis dalam skripsi 

ini fokus membahas respon masyarakat terhadap peraturan 

bupati tentang tempat pembuangan akhir sampah di Dusun 

Candirejo Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. 

                                                           
37Fiter Akbar, Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Kota 

Bengkulu Tentang Pengolahan Sampah Di Kota Bengkulu, 2018. 
38Miranda Oktavia, „Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Sampah Di Kota Bandar Lampung‟, 2019. 
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3. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelola Sampah 

Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam 

Prespektif Ekonomi Islam ( Studi Pada BUMN Kuta 

Dalom )” oleh Jumrotul Arafat 2018. Penelitian skripsi ini 

berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah dalam 

mengelola sampah untuk meningkatkan pendapatan asli 

desa dan faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam 

pengelolaan sampah. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa pelayanan pengelolaan sampah masih perlu 

peningkatan, dengan masih kurangnya sarana dan 

prasarana pengelolaan sampah serta peran masyarakat 

sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang kegiatan 

pengelolaan sampah.Belum efektif dan efesiennya 

pengelolaan sampah, sehingga memerlukan biaya 

oprasional dan pemeliharaan yang tinggi. Sistem 

pengelolaan sampah tidak mampu mengatasi permasalahan 

dalam proses oprasional pengelolaan sampah saat sekarang 

ini. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih 

modern, dapat diandalkan dan efisien serta teknologi 

ramah lingkungan.39Sedangkan yang peneliti tulis 

dalamskripsi ini fokus membahas respon masyarakat 

terhadap peraturan bupati tentang tempat pembuangan 

akhir sampah di Dusun Candirejo Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

F. Kerangka Pikir 

Implementasi merupakan suatu proses dari suatu usaha 

yang melibatkan usaha dari Pembuat Kebijakan untuk 

memberikan pelayanan yang baik. Pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara 

                                                           
39Jumrotul Arafat, „Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam 

Pengelola Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Prespektif 

Ekonomi Islam ( Studi Pada Bumn Kuta Dalom )”‟, 2018. 
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individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan melalui sebuah pelayanan. 

implementasi juga merupakan suatu proses dari suatu 

pelayanan yang dapat dilakukan oleh siapapun, pelayanan 

tersebut dilakukan dikarenakan mempunyai tujuan tertentu, 

pelayanan tersebut terdapat suatu tempat atau benda yang 

dipergunakan untuk melakukan proses tersebut, sehingga akan 

terdapat suatu dampak yang dihasilkan dari adanya proses 

tersebut dan mencapai sebuah tujuan yang dimaksudkan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting 

dalam merumuskan suatu kebijakan yang akhirnya berupa 

keputusan kebijakan yang dapat menimbulkan pengaruh 

(dampak), dari proses yang dilakukan oleh pemerintah yang 

benar – benar diterapkan dilapangan untuk menghasilakn 

output dan outcoment, dimana output sebagai penyebab 

kebijakan sedangkan outcoment sebagai dari dampak 

kebijakan.  

Dalam menyusun penelitian tentang Respon Masyarakat 

Terhadap Peraturan Bupati Tentang Tempat Pembuangan Akhir 

Sampah Di Dusun Candiharjo Desa Wiyono Kabupaten 

Pesawaran, peneliti menggunakan teori  George C. Edwards III 

untuk mengukur sejauh mana Respon Masyarakat terhadap 

implementasi kebijakan Peraturan Bupati Tentang Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah Di Dusun Candiharjo Desa 

Wiyono Kabupaten Pesawaran.Komunikasi merupakan salah 

satu faktor penting demi suksesnya Respon Masyarakat 

Implementasi Kebijakan Terhadap Peraturan Bupati Tentang 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah tersebut, komunikasi yang 

dibangun antara pegawai pengelolaan sampah dengan 

masyarakat Dusun Candiharjo harus terbangun baik. Dalam 

pelaksanaanya komunikasi antara masyarakat Dusun 

Candiharjo dengan pegawai pengelolaan sampah sangat kurang, 

kepedulian untuk mengingatkan masyarakat Dusun Candiharjo 

kurang maksimal sehingga banyak masyarakat yang 

mengabaikan kepedulian terhadap sampahSelain komunikasi, 

hal yang diperlukan demi tercapainya respon masyarakat 
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terhadap peraturan bupati tentang tempat pembuangan akhir 

sampah yaitu faktor sumber daya. 

Sumber daya yang dimaksud adalah berupa fasilitas, 

aparatur, kewenangan, informasi, jarak TPAS Candiharjo 

dengan permukiman dan keamanan.Dari pengamatan peneliti 

Sumber daya yang ada di TPAS Candiharjo masih kurang jelas 

dan tidak terstruktur bagian bagiannya mengakibatkan 

tumpukan – tumpukan sampah meningkat setiap harinya. 

Selain sumber daya, disposisi juga harus berjalan dengan 

baik, peneliti mengkatagorikan disposisimelalui insentif dan 

tingkat kepatuhan aparatur terhadap Undang – Undang 

Peraturan Bupati Tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

di Dusun Candiharjo Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran.insentif merupakan keuntungan dari 

tercapainya tujuan dari Implementasi Kebijakan Peraturan 

Bupati Tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan 

tingkat kepatuhan pekerja pengelolaan masih kurang baik. Di 

bangun TPAS Candiharjo seharusnya bisa mengatasi 

permasalahan sampah,   dilakukan proses daur ulang atau 

pembuatan pupuk kompos, tetapi dalam proses dilapangan 

hanya sampai proses pengangkutan dari perumahan hingga 

penimbunan di lokasi TPAS Candiharjo yang mengakibatkan 

pencemaran lingkungan bagi masyarakat Dusun Candiharjo.  

Implementasi kebijakan diperlukan Disposisi yang baik, 

keuntungan dan tingkat kepatuhan aparatur harus berjalan 

berhubungan, keuntungan yang didapat semua pihak dari 

terciptanya kebersihan dan kenyamanan di Dusun Candiharjo 

Desa Wiyono harus setara dengan tingkat kepatuhan 

masyarakat Dusun Candiharjo Desa Wiyono. 

Dengan adanya Disposisi yang baik dan benar maka 

tercapainya Respon Masyarakat terhadap Implementasi 

Kebijakan Terhadap peraturan Bupati Tentang Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah mendapatkan respon dari 

masyarakat yang memuaskan dan sesuai dengan aturan 

PERBUP.  
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Adanya penerapan aparatur yang baik disertai standard 

operating procedureyang jelas dalam struktur pengawai di 

TPAS Candiharjo di yakini peneliti dapat membuat Respon 

Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Tentang Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah menjadi sesuai dengan Undang – 

Undang PERBUP No 23 Tahun 2019. 

Berdasarkan penjelasan kerangka pikir diatas, maka 

peneliti membuat model kerangka pikir yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

 ( TPAS ) CANDIHARJO 

UU PERBUP No 23 Tahun 2019 

BAB II Pasal3 tentang Jarak 

perumahan dengan lokasi TPAS 

yang terdiri dari: 

1.pengumpulan, 

2. pengangkutan, 

3. pengelolaan sampah. 

 

Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Tentang 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( TPAS ) Candiharjo 

1. Kebersihan Lingkungan Masyarakat 

2. Dapat Menimbulkan Bau Atau Tidak 

3. Kenyamanan Masyarakat 
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