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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan suatu masalah yang sering kali kita hadapi. Banyak 

permasalahan yang terjadi ketika sampah yang telah kita buang tetapi tidak 

dilakukan pengelolaan sampah dengan baik, akibatnya akan terjadi bau yang tidak 

sedap, timbulnya bibit penyakit dan tercemarnya lingkungan. Maka dari itu  perlu 

pengelolaan sampah yang tepat dan baik. Dalam karya tulis ini akan di tinjau 

tentang pengelolaan sampah yang berada di Bandung Timur yaitu TPA Pasir 

Impun.  

Adalah sulit untuk memberikan pengertian tentang sampah dengan rangkaian kata 

– kata yang definitif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Tetapi 

apabila kepada pembaca disodorkan suatu pertanyaan: Apakah anda sudah pernah 

melihat sampah?” Maka tentu tidak seorang pun akan menjawab dengan 

perkataan “belum”, Apakah ia melihat diperkarangan milik seseorang, disekolah –

sekolah, di kantor, di depan toko – toko, di jalan, di desa, di pasar dan sebagainya. 

Sampah dijumpai di desa maupun di kota pada setiap saat, namun apabila 

pertanyaan tersebut diteruskan sebagai berikut: “Cobalah jelaskan apa yang anda 

maksud dengan sampah itu!” maka jawaban yang akan diberikan sudah tentu 

dapat bermacam – macam; Seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya 

berkecimpung didapur akan menyatakan bahwa sampah adalah sisa – sisa sayur,

kulit kentang, kaleng susu, kertas, daun pembungkus, plastik. Para pedagang di 

pasar akan memberikan jawaban bahwa sampah adalah bekas – bekas daun 

pembungkus, plastik, karton, kertas, sayur mayur, kulit bawang merah- bawang 

putih, tomat – tomat busuk, potongan – potongan logam, kawat, kaca, bekas 

sandal yang bercampur aduk menjadi satu. Dua jawaban tersebut tidak banyak 

berbeda kalau tidak maka dapat dikatakan sama. Tetapi seorang petani yang 

hampir setiap hari bergulat dengan sawah, lereng – lereng pegunungan, bebatuan 

dan air, dengan kulit dibawah terik matahari akan mengatakan bahwa sampah 

adalah sisa – sisa panenan tanaman pertanian, sisa – sisa makanan hewan ternak 

dan kotoran hewan ternak mereka. 
 


