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2.1. Gas Metana 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Metana merupakan gas yang terbentuk dari   proses   dekomposisi 

anaerob sampah organik yang juga sebagai salah satu penyumbang gas rumah 

kaca yang memiliki efek 20–30 kali lipat bila dibandingkan dengan gas CO2. 

Sumbangannya terhadap pemanasan global sebanyak 15%. Menurut L D Dany 

(2000) bahwa gas metana yang terlepas ke udara (atmosfer) lebih banyak berasal 

dari aktivitas manusia (antropogenik) daripada hasil dari proses alami. Termasuk 

pembakaran biomassa dan beberapa kegiatan yang berasal dari dekomposisi bahan 

organik dalam keadaan anaerob. 

Selain memberikan dampak negatif tehadap lapisan atmosfer bumi, gas 

metana juga memberikan dampak negatif terhadap manusia yang berpapasan 

langsung dengan gas tersebut. Apabila terhirup, gas metana dapat menyebabkan 

kerusakan pada sistem pernafasan, sakit kepala berkepanjangan, penyempitan 

pembuluh darah pada paru-paru, dan kematian (widyastuti, 2002). Total produksi 

gas metana tergantung kepada komposisi sampah yang secara teori bahwa setiap 

kilogram sampah dapat memproduksi 0,5 m3 gas metana. Berdasarkan 

Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC, 2006) Jumlah gas metana 

dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.1. 

DDOCm (Gg) = W * DOC * DOCf * MCF 

L0 = DDOCm * F * (16/12) 

DDOCmat = DDOCm + (DDOCmat-1 * k) 

DDOCmat decompT = DDOCmat-1 * (1-k) 

CH4 = DDOCmat decompT * F * (16/12) ......................................... ( 2.1 ) 

Dimana : 

 
W = massa sampah (Gg) 

DOC = carbon organik yang terdegredasi (Gg C / Gg sampah) (0,17) 

DOCf = fraksi DOC yang terdekomposisi (0,5) 

MCF = Faktor koreksi metana tahun dimana sampah dibuang (0,71) 

L0 = potensi timbulan metana 
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F = fraksi CH4 pada gas yang dihasilkan TPA (0,5) 

DDOCm = massa DOC yang terdekomposisi (Gg) 

16/12 = rasio berat molekul CH4/C 

DDDOCmaT = akumulasi DOCm di TPA tahun ke T 

DDDOCmaT-1 = akumulasi DOCm di TPA tahun ke T-1 

K = 0,94 

CH4 = jumlah CH4 dari sampah (Gg) 

DDOCm decompt T = DDOCm yang terdekomposisi tahun ke T 

 
2.2. Sampah 

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah disebutkan bahwa sampah merupakan limbah yang bersifat padat yang 

terdiri atas zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan 

harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi 

pembangunan. Sampah pada umumnya dibagi menjadi 2 jenis : 

a. Sampah organik 

Sampah organik yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa 

organik, karena tersusun dari unsur-unsur seperti N, O, C, dan H. Umumnya 

sampah organik dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa 

makanan, karton, kain, karet, kulit, sampah halaman. 

b. Sampah anorganik 

Sampah anorganik yaitu sampah yang bahan kandungannya nonorganik, 

umunya sampah ini sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya, kaca, 

kaleng, aluminium, debu, logam-logam mulia. 

Menurut standart SNI no 19-3983 tahun 1995 tentang spesifikasi timbulan 

sampah menyatakan bahwa kota Pekanbaru merupakan kota sedang, dengan 

produksi jumlah sampah yang dihasilkan rata-rata 2,75-3,25 L/orang/hari. Sampah 

menghasilkan emisi gas metana sebanyak 50% dari jumlah sampah yang 

ditumpuk. Menghitung jumlah sampah yang di hasilkan perhari oleh penduduk 

(timbulan sampah) dihitung menggunakan persamaan 2.2 (Satya, 2015) 

        ………………………………………………………….......(2.2) 
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Dimana JSh = Jumlah timbulan sampah perhari (kg/hari) ,JP = Jumlah penduduk 

(jiwa), K = 0,7 (kg/hari) 

Menghitung prediksi volume sampah dapat dihitung menggunakan 

persaman 2.3. (Satya, 2015) 

       …………………………………………………………. ( 2.3 ) 

Dimana : 

Vs = Volume sampah (ton/tahun) 

Rts = Rata-rata timbulan sampah (ton) 

Jp2 = Jumlah penduduk tahun n (1/tahun) 

2.3. Pertumbuhan Penduduk 

 
Pertumbuhan Penduduk adalah meningkatnya jumlah penduduk yang ada 

disuatu tempat yang memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap 

suatu daerah melalui sampah yang di hasilakn. Pertumbuhan penduduk dapat 

ditentukan menggunakan Persamaan 2.4. (Handiyatmo, et al., 2010) 

……………………………………………… ( 2.4 ) 
 

Keterangan : 

Pp = Pertumbuhan penduduk (%/tahun) 

JP 2 = Jumlah penduduk tahun (n) (jiwa) 

Jp 1 = Jumlah penduduk tahun (n-1) (jiwa) 

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 

a. Kelahiran. 

Kelahiran merupakan faktor alami berkaitan dengan kemampuan 

bereproduksi dari penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah 

ditandai dengan adanya kelahiran bayi yang hidup. Menetukan persentase jumlah 

kelahiran dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.5. (Handiyatmo, et al., 2010) 

…………………….….. ( 2.5 ) 
 

Dimana : 

Jkl = Persentase Jumlah kelahiran pada satu tahun (Jiwa/tahun) 

B1 = Jumlah kelahiran tahun n (Jiwa/tahun) 

B2 = Jumlah kelahiran tahun (n-1) (Jiwa/tahun) 
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K = 100% 

b. Perkawinan 

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan 

dan membentuk rumah tangga. Perkawinan merupakan salah satu faktor 

pertumbuhan penduduk, semakin banyak jumlah perkawinan dan menetap disuatu 

wlayah menyebabkan pertambahan penduduk meningkat dan apabila keluar dari 

suatu wilayah menyebabkan pengurangan jumlah penduduk. Persentase jumlah 

perkawinan dapat diprediksi menggunakan Persamaan 2.6 (Handiyatmo, et al, 

2010) 

 

 
Dimana : 

…..………...…………………………….... ( 2.6 ) 

 

 
APK = Persentase angka perkawinan kasar (jiwa/tahun) 

Bp1 = Banyaknya perkawinan tahun n (jiwa) 

Bp2 = Banyaknya perkawinan tahun n (jiwa) 

k = 100% 

c. Kematian. 

Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara 

permanen yang menyebabkan pengurangan penduduk pada suatu wilayah. 

Menentukan persentase jumlah kematian dapat dihitung menggunakan Persamaan 

2.7. (Handiyatmo, et al., 2010) 

………..…………………………………………. ( 2.7 
 

) 

Dimana : 

AKK = Persentase Jumlah kelahiran pada satu tahun (Jiwa/tahun) 

M2 = Jumlah kematian tahun n (Jiwa/tahun) 

M1 = Jumlah kematian tahun (n-1) (Jiwa/tahun) 

K = 100% 

d. Migrasi 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain 

yang bersifat permanen atau menetap. Persentase jumlah migrasi yang masuk ke 



5 

Universitas Muhammadiyah Riau 

 

 

 

 

suatu wilayah dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.8 (Handiyatmo, et 

al., 2010) 

……..… ( 2.8 ) 
 

Persentase jumlah migrasi yang keluar (emigrasi) dari suatu wilayah dapat 

dihitung menggunakan Persamaan 2.9 (Handiyatmo, et al., 2010) 

    ………….( 2.9 ) 

e. Urbanisasi 

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk ke kota kota yang lebih padat 

penduduk yang sifatnya sementara. Persentase jumlah penduduk urbanisasi dapat 

dipresentasikan menggunakan Persamaan 2.10 (Handiyatmo, et al., 2010) 

………………………………………………………. (2.10) 
 

Dimana : 

Pu = Presentasi urbanisasi (%/tahun) 

U2 = Banyaknya penduduk urbanisasi tahun n (jiwa) 

U1 = Banyaknya penduduk urbanisasi tahun n-1 (jiwa) 

K = 100% 

2.4. Model Sistem Dinamik 

Dinamika sistem (DS) awalnya digunakan untuk mengkaji dinamika 

industri oleh JW Forrester dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan 

hasilnya didokumentasikan dalam buku yang terkenal pada tahun 1962 berjudul 

“Industrial Dynamics”. DS adalah pendekatan yang membantu manajemen 

puncak dalam memecahkan permasalahan kecil dan dianggap sukar untuk 

dipecahkan. Kebanyakan orang dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai 

pada awalnya terlalu rendah. Hal yang diinginkan adalah sebuah peningkatan 

dengan sikap umum yang dilakukan dalam lingkungan akademis, yaitu dengan 

menjelaskan perilakunya setelah itu menemukan struktur dan kebijakan untuk 

hasil yang lebih baik. (Forrester dalam Wijaya 2011 ) 

Sterman dalam Wijaya 2011 mendefinisikan, bahwa DS adalah metode untuk 

meningkatkan pembelajaran dalam sistem yang kompleks. Lebih lanjut, metode 

ini diilustrasikan seperti sebuah flight simulator (simulasi dalam kokpit pesawat) 

bagi manajemen untuk memahami dalam belajar dinamika yang kompleks, 
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memahami sumber resistensi (hambatan) dalam kebijakan, dan merancang 

kebijakan yang lebih efektif. Untuk memahami kekompleksan tersebut, maka DS 

didasarkan atas teori dinamika non-linier dan kontrol umpan balik yang 

dikembangkan dalam disiplin ilmu matematika, fisika, dan kerekayasaan. 

Pemodelan (modeling) adalah suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah 

objek atau situasi aktual (Eriyatno dalam Wijaya 2011). Istilah lainnya disebut 

balik yang dikembangkan dalam disiplin ilmu matematika, fisika, dan 

kerekayasaan. 

Pemodelan (modeling) adalah suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah 

objek atau situasi aktual (Eriyatno dalam Wijaya 2011). Istilah lainnya disebut 

tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual (Sterman dalam Wijaya 2011). 

Karena bentuknya tiruan, model tidak mesti harus sama persis dengan aslinya, 

tetapi minimal memiliki keserupaan (mirip). Pemodelan merupakan proses 

iteratif, di mana hasil pada setiap langkah dikembalikan lagi untuk diperbaiki agar 

didapat hasil yang mendekati model aslinya (dunia nyata) yang cukup ideal untuk 

dapat dijadikan representasi (Eriyatno dalam Wijaya 2011). Proses pemodelan 

terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut (Sterman dalam Wijaya 2011) : 

1. Perumusan masalah dan pemilihan batasan-batasannya dari dunia nyata. 

Tahap ini meliputi kegiatan pemilihan tema yang akan dikaji, penentuan 

variabel kunci, rencana waktu untuk mempertimbangkan masa depan yang 

jadi pertimbangan serta seberapa jauh kejadian masa lalu dari akar masalah 

tersebut dan selanjutnya mendefinisikan masalah dinamisnya. 

2. Formulasi hipotesa dinamis dengan menetapkan hipotesis berdasar pada 

teori perilaku terhadap masalahnya dan bangun peta struktur kausal melalui 

gambaran model mental pemodel dengan bantuan alat-alat seperti causal 

loop diagrams (CLD), stock flow diagrams (SFD) dan alat lainnya. Model 

mental adalah asumsi yang sangat dalam melekat, umum atau bahkan suatu 

gambaran dari bayangan atau citra yang berpengaruh pada bagaimana kita 

memahami dunia dan bagaimana kita mengambil tindakan. 
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3. Tahap formulasi model simulasi dilakukan spesifikasi struktur, aturan 

keputusan (decision rules), estimasi parameter dan uji konsistensi dengan 

tujuan dan batasan yang telah ditetapkan dilangkah sebelumnya. 

4. Pengujian meliputi pengujian membandingkan hasil model simulasi dengan 

data yang dijadikan referensi. 

5. Evaluasi dan perancangan kebijakan berdasarkan skenario yang telah 

diujicobakan dari hasil simulasi. Tahap ini kebijakan yang dibuat harus 

dianalisis dampaknya, kehandalan model pada skenario yang berbeda 

dengan tingkat ketidakpastian yang berbeda pula serta keterkaitan antar 

kebijakan agar dapat bersinergi. 

Model juga dikategorikan dalam tiga macam model yaitu model statis, 

model statis komparatif dan model dinamis. Model statis menggambarkan 

fenomena kejadian pada saat ini. Model statis komparatif merupakan model yang 

membandingkan beberapa fenomena dengan kejadian yang berbeda dalam suatu 

waktu. Model dinamis merupakan model yang dapat dikembangkan untuk 

menunjukkan perubahan over time. Model ini juga merefleksikan perubahan 

melalui simulasi ataupun berdasarkan waktu real dan menghitung komponen 

secara konstan dengan memasukkan beberapa alternatif tindakan yang akan 

datang (McGarney dan Hannon 2004). 

Emisi gas metana merupakan emisi yang disebabkan oleh beberapa sistem 

(jumlah penduduk dan jumlah sampah) yang mengalami perubahan setiap 

waktunya. Perubahan emisi gas metana tersebut seiring dengan perubahan yang 

terjadi terhadap sistem yang mempengaruhinya. Sehingga untuk prediksi jumlah 

gas metana dilakukan menggunakan model dinamik. 

Perangkat lunak dalam pemodelan DS seperti Vensim, Powersim, Stella dan 

lainnya sebagai alat bantu yang dapat memudahkan pemodel dalam 

menerjemahkan bahasa CLD dalam membangun SFD yang dilengkapi dengan 

persamaan matematik dan nilai awal untuk aktifitas simulasi. Perangkat 

pemodelan DS juga dilengkapi berbagai kemudahan seperti tampilannya yang 

mudah dimengerti, sehingga memudahkan bagi pemodel ataupun pemakai yang 

tidak mengerti secara teknis sekalipun. Powersim yang dipakai pada penelitian ini 
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merupakan suatu perangkat lunak yang dibuat atas dasar model DS dengan 

kemampuan tinggi dalam melakukan simulasi (Wijaya, 2011). 

2.5. Validasi 

Validasi adalah proses penentuan apakah model sebagai konseptualisasi atau 

abstraksi, merupakan representasi berarti dan akurat dari sistem nyata (Hoover 

dan Perry, 1989). validasi adalah penentuan apakah mode konseptual simulasi 

(sebagai tandingan program komputer) adalah representasi akurat dari sistem 

nyata yang sedang dimodelkan. Model yang telah di rancang valid digunakan 

apabila memiliki persentase hasil kesalahan ≤5%. Menghitung persentase hasil 

kesalahan pada simulasi dapat dihitung menggunakan persamaan 2.11 (Law dan 

Kelton, 2014). 

%∆ =  x100% ......................................................................................... (2.11) 

Dimana : h2 merupakan data yang berasal dari hasil simulasi, h1 merupakan data 

yang berasal dari sumber yang menjadi objek pembanding. 

Menghitung nilai persentase selisih kesalahan hasil simulasi meggunakan 

Persamaan 2.11. Data yang telah diperoleh dari sumber dijadikan sebagai objek 

untuk memvalidasi hasil simulasi yang telah dibuat. Validasi dilakukan dengan 

cara menghitung selisih h1 terhadap h2 atau (∆h), dan menghitung persentase (∆h) 

terhadap h1 untuk menentukan persentase nilai kesalahan dari hasil simulasi. 

 
Tabel 2. 1. Simbol pada Causal Loop Diagram (CLD) 

No       Nama simbol Simbol Arti 
 

Menggambarkan variabel a 
a b 

mempengaruhi variabel b 
 

 
 

 

1 Panah 
Menggambarkan variabel a 

dipengaruhi oleh variabel b 

 
 

Menggambarkan hubungan 

timbal balik antar variabel 

 

a b 

a b 
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? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tambah (+) dan 

2 
kurang (-) 

Menggambarkan dengan 

adanya variabel a maka 

variabel b akan bertambah 

atau berkurang 

 

Menggambarkan dengan 

adanya variabel a maka 

variabel b akan bertambah 

atau berkurang dan variabel 

b akan memberikan dampak 

positif atau negatif terhadap 

variabel a 

 
 

(Sumber : Tasrif, dkk. 2015) 

 

Tabel 2. 2 Simbol dalam Stosk Flow Diagram (SFD) 

 

No Nama Simbol Arti 
 

 

Information 
1 

Link 

Memberikan informasi ke 

variabel Auxiliary tentang 

nilai variabel yang lain. 

Besaran yang nilainya tetap. 
 

2 Constant 

 

 

 

 

 
3 Auxiliary 

 

 

Constant_1 
 

 

 

 

Auxiliary_1 

Konstanta mempengaruhi 

faktor lain namun tidak bisa 

dipengaruhi oleh faktor lain 

Menunjukkan sebuah faktor 

yang mempengaruhi rate atau 

level yang nilai besarannya 

dipengaruhi oleh besaran 

yang lain. 
 

 

4 
flow 

Aliran dalam sistem yang 

mempengaruhi level 
 

 

? 

# 

a +/- b 

a 
+/- 

-/+ 
b 
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5 rate 

 

 

 

 
6 Level 

 

 
 

2.6. PowerSim 

 

 

 
Rate_1 

 

 
 

 

Mempengaruhi level yang di 

kenadalikan oleh besaran 

Auxiliary 
 

 

Bersaran yang 

mengakumulasikan nilai dari 

waktu ke waktu sesuai yang 

kita inginkan 

PowerSim merupakan salah satu Software khusus yang digunakan untuk 

membuat, mengembangkan dan membangun suatu model yang diinginkan. 

Software ini dapat mensimulaikan secara detail pada satuan waktu terkecil dimulai 

dari detik hingga satuan tahun serta dapat memprediksi data hingga beberapa 

tahun yang dibutuhkan (Darmono, 2005). 

2.6.1. Causal loop Diagram (CLD) 

Causal loop diagram merupakan diagram hubungan sebab akibat dari 

sistem yang ingin diamati. CLD pada powersim menggunakan simbol- simbol 

yang memiliki arti, arti dari setiap simbol dapat dilihat pada Tabel 2.1 

2.6.2. Stock flow Diagram (SFD) 

Diagram Stock dan Flow merupakan diagram sebab akibat yang lebih 

kompleks sehingga bisa disimulasikan dengan cara menentukan variabel yang 

dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Pada diagram Stock dan Flow akan 

dimasukkan persentase konstanta pada setiap variabel sehingga sistem bisa 

mensimulasikan data berdasarkan keadaan yang nyata dan menampilkan grafik 

prediksi yang diinginkan. Diagram strock flow pada powersim dibuat dengan 

menghubungkan simbol satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem terpadu, 

adapun simbol yang digunakan pada pembuatan stock flow pada powersim dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

? 
Level_1 

? 


