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Manusia dalam kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam 

sehingga menghasilkan beragam limbah diantaranya berupa sampah.yang dimaksud sampah 

adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah 

ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah busuk.yang membusuk 

terutama terdiri atas zat-zat organic seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain, 

sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa plastic, kertas, karet, logam ataupun abu, 

bahan bangunan bekas, dan lain-lain. Kotoran manusia, sekalipun padattidak termasuk 

kedalam definisi sampah ini, demikian pula bangkai hewan yang cukup besar. Atas dasar 

definisi tersebut, maka sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya, 

sehingga mempermudah pengelolaannya, sebagai berikut : Sampah yang dapat membusuk, 

seperti sisa makanan,daun, sampah kebun, pertanian, dan lainya, sampah yang tidak 

membusuk seperti kertas,plastic, karet, gelas, logam, dan lainya, sampah yang berupa 

debu/abu, dan sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah 

berasalkan industry yang mengandung zat-zat kimia maupun sifat fisik berbahaya. 

Sampah ini dalam bahasa inggris disebut garbage,yaitu mudah membusuk karena 

aktivitas mikroorganisme, Dengan demikian pengelolaanya menghendaki kecepatan, baik 

dalam pengumpulan maupun dalam pembuanganya. Pembusukan sampah ini akan 

menghasilkan antara lain, gas metan, gas H2S yang bersifat racun bagi tubuh. Selain beracun, 

H2S juga berbau busuk sehingga secara estetis tidak dapat diterima,; jadi, penumpukan 

sampah yang membusuk tidak dapat dibenarkan. Di Negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia sampah kebanyakan terdiri atas sampah jenis ini. Tetapi, bagi lingkungan sampah ini 

relative kurang berbahaya karena dapat terurai dengan sempurna menjadi zat-zat organic yang 

berguna bagi fontosintesa tumbuhan.Hanya saja orang harus mengangkut dan membuangnya 

di tempat yang aman, dengan kecepatan yang lebih daripada kecepatan membusuknya di 

dalam keadaan cuaca daerah tropis. 



Sampah jenis ini dalam bahasa Inggris disebut Refuse. Biasanya terdiri atas kertas-

kertas, plastic, logam, gelas, karet, dan lainya yang tidak dapat membusuk/sulit membusuk. 

Sampah ini apabila memungkinkan sebaiknya didaur ulang sehingga dapat bermanfaat kembali 

baik melalui suatu proses ataupun secara langsung. Apabila tidak dapat di daur ulang, maka 

diperlukan proses untuk memusnakannya, seperti pembakaran, tetapi hasil dari proses ini 

masih memerlukan penanganan lebih lanjut, 

Sampah jenis ini biasanya berupa debua atau abu hasil pembakaran, baik pembakaran 

bahan bakar atau sampah. Sampah seperti ini tentunya tidak membusuk, tetapi dapat 

dimanfaatkan untuk mendatarkan tanah atau penimbunan. Selama tidak mengandung zat yang 

beracu, maka abu inipun tidak terlalu berbahaya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hanya, 

karena ukuran  debu atau abu relative kecil, maka fraksi ukuran yanh < 10 mikron dapat 

memasuki saluran pernapasan. Seperti telah duiraikan di dalam bab empattentang atmofie, 

debu sedemikian dapatmenimbulkan penyakit pneumoconiosis. 

Yang dimaksud dengan sampah berbahaya  (B3) adalah sampah yang karena jumlah, 

atau konsentrasinya, atau karena sifat kimiawi, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan 

mortalitas dan morbiditas secara bermakana , atau penyebab penyakit yang tidak reversibel 

ataupun sakit berat yang pulih atau reversible; atau berpotensi menimbulkan bahaya sekarang 

maupun di masa yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah , 

ditransport, disimpan,dan dibuang dengan baik, 

Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya, sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan 

dan taraf hidup masyarakat. Beberapa factor lain yang penting adalah : Jumlah penduduk, 

dapat difahami dengan mudah bahwa semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah 

inipun berpacu dengan laju pertambahan penduduk,;Keadaan social ekonomi . Semakin tinggi 

keadaan social ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah per kapita sampah yang di buang. 

Kualitas sampahnyapu semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas 

sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran 

masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan 

kegiatan  konstruksi dan pembahruan bangunan-bangunan, transportasipun bertambah, dan 

produk pertanian , industry dan lain-lain akan bertambah dengan konsekuensi bertambahnya 

volume dan jenis sampah,;Kemajuan tekologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah 

maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara 

pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.  



Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya, sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan 

dan taraf hidup masyarakat.beberapa factor yang penting antara lain adalah : Jumlah 

penduduk. Dapat difahamai dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk, semakin banyak 

pula sampahnya.pengelolaan sampah inipun berpacu dengan laju pertambahan penduduk, 

Keadaan social ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah  per kapita sampah yang 

dibuang. kualitas sampahnyapun semakin banyak bersifattidak dapat membusuk. Perubahan 

kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku  serta 

kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan inipun akan 

meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan  bangunan-bangunan,transportasipun 

bertambah,dan produk pertanian, industry dan lain-lain akan bertambah dengan konsekuensi 

bertambahnya volume dan jenis sampah, Kemajuan teknologi . kemajuan teknologi akan 

menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin 

beragam, cara pengepakan dan produksi manufaktur yang semakain beragam pula. 

Pengaruh sampah terhadap kesehatan dapat dikelompokan menjadi efek yang langsung 

dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan langsung adalah efek yang disebabkan karena 

kontak yang lansung dengan sampah tersebut. Misalnya sampah beracun, sampah korosif 

terhadap tubuh, yang karsinogenik, dan lain-lainya. Selain itu ada pula sampah yang 

mengandung kuman pathogen, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Sampah ini dapat 

berasal dari sampah rumah tangga selain sampah industri. Pengaruh tidak lansung dapat 

dirasakan masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan 

sampah.Dekomposisi  sampah biasanya terjadi secara aerobik, dilanjutkan secara fakultatif, 

dan secara anaerobik, apabila oksigen telah habis. Efek tidak langsung lagi lainya berupa 

penyakit bawaan vector yang berkembang biak di dalam sampah. Sampah bila ditimbun 

sembarangan dapat dipakai sarang lalat dan tikus. Seperti kita ketahui, lalat adalah vactor 

berbagai penyakit perut. Demikian juga halnya dengan tikus, selain merusak hartabenda 

masyarakat, tikus juga sering membawa pinjal yang dapat menyebabkan penyakit pest 

Tabel  berikut ini. memperlihatkan beberapa yang penting Di Indonesia. Penyakit – 

penyakit ini tidak banyak berbeda dari yang telah diuraiakan sebelumnya, terutama yang 

menyebar lewat lalat. Penyebabnya, dapat berupa bakteri, jamur, cacing, dan zat kimia. 

 

 



Tabel . beberapa penyakit bawaan sampah 

Nama Penyakit Penyebab Penyakit 

Bawaan lalat : 

Dysenteriterie basillaris 

Dysenteriterie amoebica 

Typhus abdominalis 

Cholera 

Ascariasis 

ancylostomiasis 

 

Shigella shegae 

Entamoeba histolytica 

Salmonella typhi 

Vibrio cholera 

A.Lumbricoides 

A.duodenale 

Penyakit bawaan tikus/pinjal 

Pest  

Leptospirosis  

Icterohaemorrhagica 

Rat bite fever 

 

 

Pasteurella pestis 

Leptospira icterohaemorrhagica 

Streptobacillus moniliformis 

Keracunan 

Metan 

Carbon monoxica, dioxide 

Hydrogen sulfide 

Logam berat, dst. 

 

 

Sumber : Juli Soemirat Slamet 1994 (7), dan lain-lain. 

Berikut ini kami uraikan 3 macam  penyakit akibat penelolaan samah yang paling sering terjadi 

Cholera 

Penyakit cholera disebabkan oleh Vibrio cholera, dikatakan berasal dari India tetapi 

pernah terdapat di seluruh dunia. Cholera adalah penyakit usus halus yang akut dan berat, 

sering mewabah yang mengakibatkan banyak kematian. Masa tunasnya berkisar antara 

beberapa jam sampai beberapa hari. Gejala utamanya adalah muntaber, dehidrasi, dan kolaps 

dapat terjadi dengan cepat. Sedangkan gejala cholera yang khas adalah tinja yang menyerupai 

air cucian beras,tetapi sangat jarang ditemui, sehingga cholera klasik jarang didapat. Namun 

demikian keganasan cholera tidak menjadi berkurang karenanya ; orang dewasa dapat 

meninggal dalam waktu setengah sampai dua jam, disebabkan dehidrasi. 

Wabah-wabah cholera terutama sangat ganas, sebelum ditemukannya 

chemoterapeutika dan antibiotika bagi pengobatanya serta vaksin bagi pencegahanya. Angka 



kematiannya berkisar sekitar 50% pada masa lalu. Saat ini, orang sudah mengetahui segala 

seluk beluk penyakit cholera, namun demikian, penyakit ini masih terus saja mewabah, 

terutama di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia di mana sanitasi lingkungan masih sangat tidak 

memadai. Reservoir bakteri cholera adalah manusia yang menderita penyakit, sedangkan 

penularan terjadi secara langsung dari orang ke orang, ataupun tidak lansung lewat lalat, air 

serta makanan dan minuman. 

Thyphus Abdominalis 

Sama dengan cholera, thypus juga merupakan penyakit yang menyerang usus halus. 

Penyebabnya adalah Salmonella typhi, terdapat di seluruh dunia, dengan reservoir manusia 

pula. Beda dengan cholera, angka kematianThypus berkisar antara 10 % sebelum penemuan 

antibiotika dan menurun sampai 2%-3% setelahnya. Gejala utama adalah panas yang terus 

menerus dengan taraf kesadaran yang menurun, terjadi 1-3 minggu (rata-rata 2 minggu) 

setelah infeksi. Kasus thypus yang tidak spesifik juga banyak ditemui,terutama diantara anak-

anak penularan dapat terjadi dari orang ke orang, atau tidak langsung dari makanan, minuman 

yang terkontaminasi bakteri. Sama halnya dengan cholera, orang sudah banyak tahu tentang 

segi kedokteran serta pencegahannya, tetapi di Negara kita ini wabah masih sering dijumpai  

Salah satu masalah yang menyulitkan pemberantasannya adalah didapatnya pembawa 

(carrier) kuman thyphus, yakni, yang pernah menderita ataupun tidak pernah menderita 

penyakit ini. Di daerah tropis,dimana terdapat banyak kasus batu ginjal ataupun batu kandung 

kemih dan kandung empedu, Salmonella sering “tinggal” pada batu-batu tersebut tanpa 

menimbulkan gejala pada pembawanya. Sesekali, Salmonella itu keluar bersama tinja ataupun  

urine, memasuki lingkungan dan berkesempatan menyebar. Kasus terkenal sebagai Typhid 

Mary. Pembawa ini selama hidupnya bekerja sebagai koki ; tetapi di mana ia bekerja, selalu 

terjadi kasus typhus. Persamaan yang didapat hanyalah Mary sebagai pengolah makanan. 

Pemeriksaan pada Mary selanjutnya menunjukan bahwa dia adalah pembawa kuman typhus. 

Kesulitan lain di dalam pemberantasan typhus adalah kuatnya daya tahan kuman 

tersebut typhus di luar tubuh manusia. Bahkan ada pendapat bahwa kuman tersebut dapat 

berkembang biak diluar tubuh. Namun pendapat ini perlu dikaji lebih lanjut. Yang jelas, baik 

kuman typhus atau cholera, dapat bertahan cukup lamadi dalam lingkungan air. Tangki saptik 

yang sering digunakan masyarakat untuk mengolah tinja sehingga tidak berbahaya, tidak dapat 

membunuh kuman ini secara sempurna. Keadaan ini, serta masih banyaknya masyarakat yang 



membuang hajat langsung keperairan bebas sangat menghambat usaha pemberantasan. 

Selain itu, imunisasi hanya dapat member proteksi untuk 3-6 bulan saja. 

Dysentierie Amobea  

Dysenterei amoeba disebut juga amoebasis disebabkan oleh E.histolyyica,suatu 

protozoa. Penyakit ini didapat di seluruh dunia dalam bentuk endemie. Gejala utamanya adalah  

tinja yang tercampur darah dan lender. Berbeda dari Dysenterie basillaris, dysentirie ini tidak 

menyebabkan dehidrasi. Penyakit ini sering pula ditemukan dengan gejala yang nyata, 

sehingga seringkali menadi khronis. Tetapi apabila tidak diobati dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi, seperti abses hati, radang otak, dan perforasi usus. 

Amoebasis ini seringkali menyebar lewat air dan makanan yang terkontaminasi tinja 

dengan kista amoeba serta dapat pula dibawa oleh lalat, karena amoeba membentuk kista yang 

tahan lama di dalam lingkungan diluar tubuh, maka penularan mudah terjadi dengan 

penyebabnya kista-kista tersebut. Selain penderita amoebasis,didpat pula banyak pembawa 

atau carrier kista yang tidak merasa sakit. Carrier  kista ini banyak ditemukan di daerah 

endemis  amiebasis. Pemberantasan atau pengendalian penyakit ini tidak dilakukan secara 

rutin, karena vaksin tidak tersedia. Pengobatanya tidak dapat sempurna, seperti halnya dengan 

penyakit-penyakit protozoa lainya. Karena gejala ya ng tidak nyata dan tidak akut, maka 

masyarakat seringkali tidak memperhatikannya. Tetapi, karena Amoebasis ini khronis, maka 

penderita sering tidak dapat bekerja, dan produksivitasnya menjadi rendah, selain itu, karena 

tubuh menjadi lemah , maka daya tahan tubuh terhadap penyakit lain menjadi berkurang 

karenanya 

Supaya penyakit-penyakit tersebut di atas tidak terjadi, maka sampah harus dikelola 

dendan sebaik-baiknya . Pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak  tempat 

berkembang biaknya bibit penyakit serta tidak  menjadi medium perantara menyebar luasnya 

suatu penyakit . Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam penelolaan sampah ialah tidak 

mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kebakaran dan 

lain sebagainya. 

Teknik pembuangan sampah dapat dilihat mulai dari sumber sampah sampai pada 

tempat pembuangan akhir sampah.  Usaha pertama adalah mengurangi sampah baik dari segi 

kualitas dan kuantitas dengan meningkatkan pemeliharaan dan kualitas barang sehingga tidak 



cepat menjadi sampah, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, serta meningkatkan 

penggunaan bahan yang dapat teruai secara alamiah.  

Kesulitan dalam pengelolaan sampah antara lain cepatnya perkembangan teknologi, 

meningkatnya tingkat hidup masyarakat, kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, 

kegagalan dalam daur ulang atau pemanfaatan kembali barabg bekas, semakin sulitnya 

mendapat lahan untuk mendapatkan tempat pembungan akhir sampah,, kurangnya 

pengawasan dalam pelaksanaan peraturan. rendahnya peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah dan masih banyak lagi kendala yang lain.  
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