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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Simulasi dan Validasi 

Hasil simulasi model dan validasi model yang diperoleh pada penelitian ini 

ialah hasil simulasi prediksi jumlah penduduk, prediksi jumlah sampah. 

4.1.1. Hasil Simulasi dan Validasi Jumlah Penduduk 

Hasil simulasi jumlah penduduk tahun 2013-2017 berdasarkan causal loop 

diagram yang telah dibuat dapat dilihat pada Tabel 4.1. dari Tabel 4.1 dapat kita 

lihat hasil simulai jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hal itu dapat pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk yaitu 1.013.672 

jiwa meningkat sebanya 2.42% dari jumlah penduduk pada tahun 2014 yang 

berjumlah 989.031 jiwa. 

Setelah model disimulasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

validasi terhadap hasil simulasi dari model yang telah dibuat. Apabila nilai 

kesalahan dari hasil simulasi model teresebut ≤ 5%, maka model tersebut akan 

ditinjau kembali. 

Berdasarkan hasil simulasi, jumlah penduduk yang telah dihitung 

menggunakan persamaan 2.8 ketika divalidasikan dengan data yang berasal dari 

BPS diperoleh nilai kesalahan sebesar 0,07%. Nilai kesalahan tersebut masih 

berada dalam batas nilai yang diperbolehkan dalam pembuatan model yaitu ≤ 5%, 

sehingga model yang telah dibuat dapat dikatakan valid digunakan untuk 

memprediksi jumlah penduduk hingga 10 tahun mendatang. 

Tabel 4. 1. Hasil Simulasi Jumlah Penduduk Tahun 2013-2017 
 

No Tahun 
Hasil simulasi jumlah penduduk 

 (jiwa/tahun) 

1 2013 989.031 

2 2014 1.013.672 

3 2015 1.038.926 

4 2016 1.064.810 

5 2017 1.091.339 
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Data perbandingan hasil simulasi jumlah penduduk dengan data BPS dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4. 2. Perbandingan Data Jumlah Penduduk 
 

 

No Tahun 
Jumlah penduduk (jiwa/tahun) Selisih hasil Persentase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Tahun Hasil simulasi volume sampah (ton/tahun) 

1 2013 72.120 

2 2014 99.381 

3 2015 136.948 

4 2016 188.714 

5 2017 260.047 
 

Data perbandingan hasil simulasi jumlah sampah dengan data DLHK dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Perbandingan Data Jumlah Sampah 
 

 

No Tahun 
  Jumlah Sampah (ton/tahun)  Selisih Persentase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata 0,06 
 

4.1.2. Hasil Simulasi dan Validasi Jumlah Sampah 

Hasil simulasi jumlah sampah tahun 2013 hingga 2017 berdasarkan causal loop 

diagram yang telah dibuat dapat dilihat pada Tabel 4.3. Dari hasil validasi 

simulasi jumlah sampah yang telah dihitung menggunakan persamaan 2.8, 

 BPS (h1) Simulasi (h2) (∆h) selisih (%∆) 

1 2013 989.031 989.031 0 0,000 

2 2014 1.011.467 1.013.672 2.205 0,218 

3 2015 1.038.118 1.038.926 808 0,078 

4 2016 1.064.566 1.064.810 244 0,023 

5 2017 1.091.088 1.091.339 251 0,023 

   Rata-rata  0,07 

Tabel 4. 3 Hasil Simulasi Jumlah Sampah Tahun 2013-2017 

 

 DLHK (h1) Simulasi (h2) hasil (∆h) selisih (%∆) 

1 2013 72.120 72.120 0 0,000 

2 2014 90.120 99.381 9.261 0,103 

3 2015 110.078 136.948 26.870 0,244 

4 2016 194.105 188.714 -5.391 -0,028 

5 2017 268.200 260.047 -8.153 -0,030 
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diperoleh tingkat kesalahan dari model simulasi sebesar 0,06% Nilai kesalahan 

tersebut masih berada dalam batas kesalahan yang diperbolehkan dalam 

pembuatan model yaitu ≤ 5%, sehingga model yang telah dibuat valid digunakan 

untuk memprediksi jumlah sampah hingga 10 tahun mendatang. 

4.2. Simulasi Prediksi Jumlah Gas Metana 

Simulasi prediksi jumlah gas metana diperoleh setelah mensimulasikan hasil 

prediksi jumlah penduduk dan prediksi jumlah sampah 10 tahun mendatang. 

4.2.1. Hasil Prediksi Jumlah Penduduk 2018-2028 

Prediksi jumlah penduduk berdasarkan model causal loop yang telah dibuat 

menggunan aplikasi PowerSim, dapat dilihat pada Grafik hasil simulasi pada 

Gambar 4.1. Dari data hasil simulasi prediksi jumlah penduduk Pekanbaru 10 

tahun mendatang menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah penduduk 

bertambah setiap tahunnya. Rata-rata jumlah pertambahan penduduk setiap tahun 

adalah 32.615 jiwa atau sekitar 1,6%/tahun. 

4.2.2. Hasil Simulasi Prediksi Jumlah Sampah 2018-2028 

Hasil prediksi jumlah sampah berdasarkan causal loop yang telah dibuat, 

dapat dilihat pada grafik hasil simulasi pada Gambar 4.2. Berdasarkan hasil 

prediksi dan grafik jumlah sampah menunjukkan kecenderungan jumlah sampah 

bertambah 2 kali lipat setiap tahunnya seiring bertambahnya jumlah penduduk. 

Rata-rata jumlah penambahan sampah setiap tahunnya adalah 596.182 ton atau 

sekitar 1,99% pertahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 1 Grafik Prediksi Jumlah Penduduk Tahun 2018-2028 
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Gambar 4. 2 Grafik Prediksi Jumlah Sampah Tahun 2018-2028 
 

Gambar 4. 3 Grafik Prediksi Gas Metana Tahun 2018-2028 

4.2.3. Hasil Prediksi Jumlah Gas Metana 2018-2028 

Jumlah gas metana yang dihasilkan dari sampah, pada penelitian ini 

difokuskan pada sampah yang berasal dari penduduk. Hasil simulasi jumlah emisi 

gas metana dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Dari data hasil simulasi prediksi jumlah gas metana yang dihasilkan 

sampah yang berasal dari penduduk pekanbaru 10 tahun mendatang menunjukkan 

kecenderungan jumlah gas metana bertambah seiring bertambahnya jumlah 



28 

Universitas Muhammadiyah Riau 

 

 

 

 

sampah dari penduduk. Rata-rata jumlah emisi setiap tahunnya adalah 2.671 

m3/tahun atau sekitar 1,94%/tahun. 

4.3. Penerapan Skenario 

Skenario yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah skenario 1 dan 

skenario 2. Adapun hasil skenario 1 dan skenario 2 pada penelitian ini adalah : 

4.3.1. Skenario 1 Pengelolaan Sampah melalui Pemilahan Sampah 

Implementasi skenario 1 ditujukan untuk melihat pengurangan hasil jumlah 

gas metana dari sampah yang diolah. Sebelum membuang sampah ke TPA 

dilakukan pemilahan sampah, sehingga sampah anorganik yang belum 

terkontaminasi oleh sampah organik dapat dimanfaakan kembali. Banyaknya 

jumlah sampah yang dimanfaatkan akan mengurangi jumlah sampah yang 

dibuang ke TPA (Timbulan sampah) dan akan mengurangi jumlah tumpukan 

sampah. 

Model dinamis skenario 1 dapat dilihat pada Gambar 3.3. Model dinamis 

skenario 1 dibuat dengan menghubungkan jumlah penduduk hasil prediksi dengan 

jumlah sampah yang dihasilkan penduduk perhari. Pemilahan sampah dilakukan 

sebelum sampah dikumpulkan dan diangkut ke TPA. 

Berdasarkan hasil simulasi skenario 1 yang diperoleh menggunakan model 

sistem dinamik pada PowerSim yang telah dibuat, jumlah sampah pada tahun 

2017 berjumlah 167.703 ton/tahun, sementara hasil jumlah sampah tanpa skenario 

mengahasilkan sampah dengan jumlah 259.986 ton/tahun. Persentase 

pengurangan jumlah sampah pada tahun 2017 adalah 0,35%. Dari hasil 

perbandingan diperoleh bahwa, dengan skenario 1 jumlah sampah mengalami 

pengurangan setiap tahunnya dengan rata-rata pengurangan 0,53% per-tahun. 

Hasil jumlah gas metana yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah 

sampah pada skenario 1, jika dibandingkan dengan jumlah gas metana yang 

dihasilkan tanpa skenario (hasil prediksi gas metana) dapat dilihat pada Grafik 

jumlah gas metana tanpa skenario dengan hasil skenario 1 dapat dilihat pada 

gambar 4.4 

Berdasarkan hasil skenario 1 dapat dilihat bahwa jumlah sampah yang 

dibuang ke TPA dengan pengelolaan sampah yang dipilah, dapat mengurangi 

jumlah gas metana sebanyak 0,54%/tahun. 
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Gambar 4. 4 Grafik Perbandingan Jumlah Gas Metana Hasil Prediksi 

dengan Hasil Skenario 1 

4.3.2. Skenario 2 Penambahan Kuota Beasiswa Perguruan Tinggi 

Impelmentasi skenario 2 ditujukan untuk melihat pengaruh jumlah 

penduduk terhadap jumlah gas metana. Jumlah beasiswa yang diberikan kepada 

siswa lulusan SMA/K (Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan) yang melanjutkan 

studi keluar daerah/provinsi/negara mengakibatkan meningkatnya jumlah migrasi. 

Berkurangnya jumlah penduduk akibat migrasi mempengaruhi jumlah produksi 

sampah dan jumlah gas metana. Jumlah siswa lulusan SMA/K setiap tahunnya 

rata-rata 48.000 siswa/tahun atau sekitar 4,6% dari jumlah penduduk Pekanbaru. 

Jumlah beasiswa yang di keluarkan permerintah kota Pekanbaru setiap tahun 

hanya untuk 1.640 siswa/tahun atau sekitar 3,4% dari jumlah lulusan SMA/K 

Pekanbaru. 

Model dinamis skenario 2 dibuat dengan menambahkan variabel penerima 

beasiswa kedalam sistem jumlah penduduk. Skenario 2 dilakukan dengan 

menambahkan jumlah persentase beasiswa sebanyak 2% penerima pertahun atau 

penambahan sebanyak 960 dari jumlah penerima beasiswa tahun sebelumnya. 

Model sistem dinamik skenario 2 dapat dilihat pada Gambar 4.5 



30 

Universitas Muhammadiyah Riau 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 5. Grafik Perbandingan Jumlah Gas Metana Hasil Prediksi 

dengan Hasil Skenario 2 

Berdasarkan hasil simulasi skenario 2, jumlah penduduk pada tahun 2017 

berjumlah 1.069.797 jiwa/tahun, dan hasil jumlah penduduk tanpa skenario pada 

tahun 2017 adalah 1.091.339 jiwa/tahun. Persentase pengurangan jumlah 

penduduk pada tahun 2017 adalah 0,02%. Dari hasil perbandingan diperoleh 

bahwa, dengan skenario 2 jumlah penduduk mengalami pengurangan setiap 

tahunnya dengan rata-rata pengurangan 0,09% per-tahun. 

Berkurangnya jumlah penduduk memberikan dampak terhadap pengurangan 

jumlah gas metana. Hasil jumlah gas metana yang disebabkan oleh berkurangnya 

jumlah penduduk pada skenario 2, jika dibandingkan dengan jumlah gas metana 

yang dihasilkan tanpa skenario (hasil prediksi gas metana) dapat dilihat pada dan 

perbandingan Grafik jumlah gas metana tanpa skenario dengan hasil skenario 2 

dapat dilihat pada gambar 4.5 

Berdasarkan hasil skenario 2 dapat dilihat bahwa berkurangnya jumlah 

penduduk yang disebabkan banyaknya penduduk yang keluar dari kota pekanbaru 

untuk melajutkan study melalui pemberian beasiswa, dapat mengurangi jumlah 

gas metana sebanyak 0,184% per-tahun. 
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Gambar 4. 6Grafik Perbandingan Jumlah Gas Metana Hasil Prediksi 

dengan skenario 1 dan 2 

4.3.3. Perbandingan Jumlah Gas Metana Skenario 1 dan 2 

Perbandingan hasil simulasi jumlah gas metana tanpa skenario dengan 

skenario 1 dan skenario 2 dapat dilihat pada Gambar 4.6. Berdasarkan 

perbandingan ketiga hasil simulasi jumlah emisi gas metana dapat dilihat bahwa 

pengurangan emisi gas metana menggunakan skenario 1 lebih efektif 

dibandingkan dengan hasil simulasi skenario 2 yaitu dengan memilah sampah 

sebelum sampah tersebut dibuang ke TPA. 

Pemilahan sampah sebelum sampah dibuang ke TPA merupakan perkara 

yang membutuhkan waktu dan tidak semua penduduk bisa dan mau 

melakukannya. Akan tetapi, apabila pemerintah mampu membuat kebijakan 

mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke TPS dan 

TPA maka hal tersebut dapat memperpanjang masa pakai TPA, mengurangi 

jumlah tumpukan sampah dan mengurangi emisi gas metana yang berasal dari 

tumpukan sampah. 


