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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lingkungan yang sehat dan sejahtera hanya dapat dicapai dengan 

lingkungan pemukiman yang sehat. Terwujudnya suatu kondisi lingkungan 

yang baik dan sehat salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang 

baik. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang 

Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan 

Persampahan (KSNP-SPP), daerah yang mendapatkan pelayanan 

persampahan yang baik memiliki kondisi sebagai berikut, pertama seluruh 

masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari 

aktifitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, 

perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya. Kedua masyarakat 

memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang 

dihasilkan dapat ditangani secara benar. Ketiga masyarakat mampu 

memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi 

menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipus, disentri, dan lain-lain, 

serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air atau tanah.  

Keempat masyarakat dan dunia usaha atau swasta memiliki kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat 

bagi kesejahteraannya.  
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Pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga 

sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dampak negatif sampah bagi manusia dan lingkungannya diantaranya dampak 

bagi kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai 

(pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok 

bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, 

tikus, anjing yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan 

yang dapat ditimbulkan yaitu penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan 

cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat 

dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat 

dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. 

Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). Penyakit yang 

dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu 

penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk ke 

dalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa 

makanan atau sampah. Sampah beracun, contoh raksa (Hg) berasal dari 

sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan 

akumulator. 

Dampak sampah terhadap lingkungan yaitu cairan rembesan sampah 

yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai 

organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, 
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hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian 

sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas 

cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam 

konsentrasi tinggi dapat meledak. 

Dampak sampah terhadap keadaan sosial dan ekonomi yaitu dengan 

pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang 

kurang menyenangkan bagi masyarakat, misalnya: bau yang tidak sedap dan 

pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.Oleh 

karena itu sampah menjadi salah satu masalah yang memerlukan penanganan 

yang tepat, karena jika tidak di tangani dengan baik masalah sampah ini akan 

menjadi masalah yang serius dan merugikan manusia. Sampah ditimbulkan 

karena kepadatan penduduk yang semakin meningkat. 

Bantul merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi. Kabupaten Bantul yang memiliki 17 

kecamatan yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, 

Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, 

Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Data dari BPS tahun 

2010, jumlah penduduk Kabupaten Bantul  910.572 jiwa. Ada 5 kecamatan di 

Bantul yang memiliki kepadatan penduduk tinggi diantaranya Kecamatan 

Banguntapan 4.218 jiwa/km2, Sewon 3.835 jiwa/km2, Kasihan 3.410 
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jiwa/km2, Bantul 2.699 jiwa/km2 dan Jetis 2.122 jiwa/km2 (Sumber : BPS 

Sensus Penduduk 2010).  

Kepadatan penduduk yang tinggi tersebut menimbulkan beberapa 

masalah seperti kesehatan lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi 

menyebabkan tingkat konsumsi penduduk juga akan tinggi sehingga volume 

sampah yang dihasilkan juga tinggi dan dapat menganggu kesehatan 

lingkungan. Sejak Januari hingga Agustus 2010 kasus penyakit demam 

berdarah di Kabupaten Bantul mencapai 1.050 kasus dan lima orang 

meninggal dunia. Tiga kecamatan yang merupakan endemis penyakit demam 

berdarah adalah Kecamatan Kasihan, Sewon dan  Bantul (Sumber: 

http://www.Kedaulatan Rakyat 30 Agustus 2010 diakses 19 April 2011 

diakses pukul 11.57 WIB). 

Selain itu dengan kepadatan penduduk yang tinggi maka akan 

menimbulkan masalah  ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan berhubungan 

dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan 

kerja Kabupaten Bantul tahun 2009 yang bekerja sebanyak 438.455 jiwa dan 

yang belum mendapat kesempatan bekerja 29.819 jiwa. Sedangkan pada 

tahun 2010 yang bekerja sebanyak 481.422 jiwa dan yang belum mendapat 

kesempatan bekerja 30.139 jiwa (Sumber:Disnakertras 2011). Hal ini 

menunjukkan angkatan kerja baik yang bekerja maupun yang belum bekerja 

mengalami kenaikan. Angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan 

kerja menyebabkan masalah kesejahteraan karena pendapatan masyarakat 
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rendah. Sedangkan untuk dapat membuka lapangan kerja sendiri tanpa harus 

memiliki ijazah diperlukan tenaga kerja terlatih dan modal usaha.  

Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidupnya 

seseorang harus berusaha untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi 

kebutuhan keluarga. Tinggi rendahnya ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain besarnya pendapatan, pengeluaran, dan 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.  

Dari segi pendapatan atau penghasilan, kemiskinan digambarkan 

sebagai kurangnya pandapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang pokok. Menurut BPS salah satu kriteria keluarga miskin adalah 

pendapatan keluarga rendah. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu 

batas untuk menentukan miskin tidaknya seseorang. BPS telah menggunakan 

batas garis kemiskinan yang baru. Sejak Maret 2011, batas garis kemiskinan 

BPS adalah pengeluaran Rp 233.740 per bulan atau naik 10,39 persen 

dibandingkan dengan batas garis kemiskinan Maret 2010 sebesar Rp 211.726 

(Sumber : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik No. 45/07/Th. XIV, 1 

Juli 2011). Bank Dunia (2001) untuk standar internasional memberikan batas 

garis kemiskinan yang lebih tinggi dari standar-standar lainnya yaitu dengan 

pendapatan perkapita sebesar US$275 per.tahun atau 2 dollar per hari 

(http://www.wikipedia.org/kemiskinan, diakses 20 April 2011 pukul 13 23 

WIB). 
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Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bantul yang paling banyak 

terutama di Kecamatan Sewon 3.980 KK, Kasihan 3.948 KK dan 

Banguntapan 3.814 KK. Sedangkan jumlah total keluarga miskin di 

Kabupaten Bantul dari 17 kecamatan adalah 41.480 KK (Sumber: Pemerintah 

Kabupaten Bantul Tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten 

Bantul masih banyak keluarga miskin dengan pendapatan rendah yang harus 

diperhatikan oleh Pemerintah. 

Berawal dari masalah sampah, warga Dusun Badegan, Bantul, 

Yogyakarta sejak tahun 2008 mendirikan Bank Sampah Gemah Ripah. 

Berdasarkan hasil pra observasi, Bank Sampah Gemah Ripah merupakan 

pelopor berdirinya Bank Sampah-Bank Sampah lain yang ada di berbagai 

daerah di Indonesia. Dibandingkan Bank Sampah lain Bank Sampah Gemah 

Ripah masih belum berkembang karena masih berorientasi pada masyarakat 

bukan profit. Beberapa Bank Sampah di Indonesia yang lebih berkembang 

dibanding Bank Sampah Gemah Ripah diantaranya: Bank Sampah Bina 

Mandiri (Surabaya), Bank Sampah Bali, dan Bank Sampah Karya Mandiri 

(Jakarta). 

Bank Sampah Bina Mandiri yang terdapat di RT 6/9 Bratang 

Lapangan Ngagelrejo, Bratang Surabaya, Jawa Timur. Didirikan oleh 

Anindhita Normaria mahasiswa Institut Tekhnologi Surabaya pada tanggal 11 

Oktober 2010. Bank sampah ini meniru Bank Sampah Gemah Ripah bedanya 
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nasabah dapat mengambil tabungan sewaktu-waktu. Nasabah Bank Sampah 

Bina Mandiri berjumlah 190 orang dengan pendapatan mencapai 

Rp7.000.000,00 per bulan.  

Bank Sampah Bali didirikan oleh I Made Bagiada   tanggal 26 

September 2010 di Jl Nojasari, No 12X, Denpasar  Timur, Bali.  Nasabah  

Bank  Sampah Bali 100  orang. Usaha  Bank  Sampah   Bali  selain    tabungan  

juga  mendaur  ulang  sampah  plastik,  kertas   menjadi   barang   kerajinan. 

Tenaga      kerja       di     Bank    Sampah     Bali      ada     10    orang dengan 

penghasilan rata-rata Rp1000.000,00 per bulan.. 

Bank Sampah Karya Mandiri terdapat di RT 05/09, Semper Barat, 

Koja, Jakarta Utara. Didirikan oleh Nanang Suwandi pada Januari 2010. 

Nasabah Bank Sampah Karya Mandiri mencapai 500 orang. Sampah yang 

disetor ke Bank Sampah Karya Mandiri kemudian dinilai dengan Rupiah dan 

dicatat di tabungan. Selain tabungan Bank Sampah Karya Mandiri juga 

memberikan pinjaman dan mendaur ulang sampah. Pinjaman yang diberikan 

tanpa bunga, nasabah membayar pinjaman dengan menyetor sampah ke bank 

sampah.  

Pada waktu didirikan pengelola atau pengurus Bank Sampah Gemah 

Ripah berjumlah 40 orang tetapi sekarang berkurang menjadi 24 orang. Hal 

ini karena adanya rasa bosan dan kesibukan dari para pengelola atau pengurus 
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tersebut. Dari beberapa pengelola atau pengurus Bank Sampah  gemah Ripah 

ada yang  memiliki pekerjaan  tetap dan tidak tetap bahkan sedang mencari 

pekerjaan atau belum mendapat kesempatan kerja. Sehingga pengelolaan 

Bank Sampah Gemah Ripah merupakan pekerjaan sampingan bagi beberapa 

pengelola atau pengurus Bank Sampah Gemah Ripah di sela-sela kesibukan 

atau pekerjaan pokok mereka. Mereka bekerja secara sosial dan sukarela serta 

belum mendapat gaji karena berorientasi pada masyarakat belum profit. 

Selain mengelola sampah, Bank Sampah Gemah Ripah juga 

membantu menjual hasil kerajinan warga yang berasal dari sampah seperti 

tas, dompet, dll. Hasil kerajinan warga ini diletakkan di distro kerajinan 

sampah yang dapat dilihat dan dibeli oleh para pengunjung Bank Sampah. 

Hasil penjualan dari kerajinan tersebut dapat meningkatkan pendapatan 

keluarga. Kendala yang dihadapi adalah bahan baku kerajinan dari sampah 

masih kurang karena tidak semua sampah dapat dijadikan barang kerajinan. 

Dengan adanya Bank Sampah Gemah Ripah ini diharapkan bisa ikut 

membantu mengatasi masalah sampah, serta dapat meningkatkan kesempatan 

kerja dan pendapatan keluarga terutama di Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Peranan Bank Sampah Gemah Ripah 

Terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Keluarga Di 

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.” 



9 
 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masalah sampah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan 

2. Kepadatan penduduk yang tinggi di 5 kecamatan di Kabupaten Bantul 

yaitu Kecamatan Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul dan Jetis. 

3. Angkatan kerja baik yang bekerja maupun yang belum bekerja 

mengalami kenaikan dari tahun 2009 dan 2010. 

4. Keluarga miskin dengan pendapatan rendah di Kabupaten Bantul 

masih banyak 41.480 KK. 

5. Bank Sampah Gemah Ripah belum berorientasi profit 

6. Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah hanya menjadi pekerjaan 

sampingan 

7. Pengelola Bank Sampah Gemah  Ripah ada yang mempunyai 

pekerjaan tetap, tidak tetap atau sedang mencari pekerjaan 

8. Bank Sampah Gemah Ripah belum berkembang di banding Bank 

Sampah-Bank Sampah lain  

9. Bahan baku kerajinan dari sampah kurang 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas 

maka peneliti membuat pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu 

peranan Bank Sampah Gemah Ripah terhadap kesempatan kerja dan 

pendapatan keluarga di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti dari 

segi waktu, tenaga maupun pendanaan. Peneliti ingin mendapatkan hasil 

penelitian yang mendalam. 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana peranan Bank Sampah Gemah Ripah terhadap kesempatan 

kerja di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana peranan Bank Sampah Gemah Ripah terhadap pendapatan 

keluarga di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta?  

3. Apakah faktor-faktor penghambat dalam perkembangan Bank Sampah 

Gemah Ripah sejak didirikan sampai sekarang? 
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      E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui besarnya peranan Bank Sampah Gemah Ripah terhadap 

kesempatan kerja di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Mengetahui besarnya  peranan Bank Sampah Gemah Ripah terhadap 

pendapatan keluarga di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

3. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perkembangan Bank 

Sampah Gemah Ripah sejak didirikan sampai sekarang. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

peneliti. 

b. Peneliti memperoleh pengetahuan dan wawasan baru mengenai 

keberadaan dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Gemah 

Ripah. 

2. Bagi Bank Sampah 

Memberikan masukan bagi pengembangan Bank Sampah agar lebih 

maju dan berkembang. 
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3. Bagi Masyarakat 

 Memberikan informasi dan wawasan baru kepada masyarakat tentang 

pengelolaan sampah. 

4. Bagi Pemerintah 

  Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan dan lebih menggalakan Bank Sampah-Bank Sampah lain. 

Sehingga dapat membantu mengatasi masalah sampah, memberikan 

kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Jika 

dikelola dan dikembangkan dengan baik Bank Sampah ini dapat 

berkembang menjadi UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 


