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	 	 Tentang	Proyek	
Zero Waste Restoran merupakan sebuah proyek yang bergerak pada 

sistem sampah di restoran cepat saji. Proyek ini bertujuan mengetahui jumlah 

pengeluaran sampan restoran cepat saji, khususnya sampah setelah 

dilakukan pemilahan. Pemilahan yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui jumlah lebih detail sampah yang dihasilkan berdasarkan jenis 

sampahnya. Program ini dilaksanakn oleh perkumpulan Creata bekerjasama 

dengan UKM Ranting Hijau - Universitas Indonesia. 



	 3	

Pendahuluan 
Program Restoran Nol Limbah (Zero Waste Restaurant) adalah program yang 
dimulai dari pengelolaan sampah di restoran cepat saji. Namun ke depan, 
dari hasil penelitian ini, program ini layak untuk diterapkan kepada semua 
jenis restoran atau rumah makan.  

Program ini memperlihatkan bahwa dengan pilah sampah di restoran, dan 
dengan program lanjutan daur ulang sampah, maka Pemerintah Daerah 
dapat mengurangi beban tempat pembuangan sampah sebesar 84.7%. Sebuah 
angka yang mencengangkan mengingat permasalahan sampah di kota-kota 
di Indonesia seperti masalah yang tidak terpecahkan. 

Program ini juga memperlihatkan bahwa aturan main, baik di level restoran, 
pemilik tenant (pengelola mall atau foodcourt) belum memiliki peran aktif 
dalam pemilhan sampah, sehingga jumlah sampah per hari semakin menjadi 
beban dalam pengelolaan sampah kota, belum lagi sampah rumah tangga, 
yang belum disertakan dalam pengelolaan sampah terpadu. 

Kami dari Perkumpulan Creata dan UKM Ranting Hijau Universitas 
Indonesia berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bola salju yang 
menggelinding dan membesar, sehingga bisa mengundang berbagai 
pemangku kepentingan yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap 
masalah lingkungan untuk ikut berperan ke depan, terutama dalam edukasi, 
pemberian informasi, dan pendampingan dalam pengelolaan sampah di 
rumah makan. 

 

Tim Peneliti Perkumpulan Creata 2016 
Hilmiyah Tsabitah 

Parama Maharddhika 

Dewi Fadlilah 

Rian Gilang Prabowo 

Amalia Shabrina 

Yuriza Aprilia 
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Tujuan dan Komponen Penilaian 
 

1. Tujuan 
1.1 Tujuan Umum 

Mengetahui jumlah volume pengeluaran sampah restoran cepat 
saji dan kesiapan restoran dalam melakukan SOP pemilahan 
sampah dalam pengelolaan sampah restoran. 
 

1.2 Tujuan Khusus 
a. Sebagai penelitian awal berkaitan dengan Zero Waste Resto di 

restoran cepat saji 
b. Dilakukan pemilahan terhadap sampah yang dihasilkan 

restoran cepat saji. 
c. Mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan restoran cepat saji 

setelah hasil pemilahan. 
 

2. Komponen penilaian 
2.1 Metodologi 

2.1.1 Waktu  
Penelitian ini dimulai dari tanggal 25 November 2015 – 4 
Desember 2015. Waktu pengambilan yakni 8 hari kerja pada 
seluruh sampah selama sehari. 
 

2.1.2 Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Restoran Cepat saji 
yang berada di Margo City yakni PT.L 
 

2.1.3 Sumber data 
Sumber data yang didapatkan berasal dari sumber data 
primer. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara 
pemilahan sampah terlebih dahulu dan kemudia ditimbang 
dan dicatat hasilnya sebagai data yang diinginkan.  
 

2.1.4 Sampel 
Sampel yang digunakan yakni sampah yang dihasilkan 
sebuah restoran cepat saji yang ramai pengunjung dan 
cukup merepresentasikan gambaran restoran cepat saji. 
Teknik sampling yang digunakan ialan total sampling 
dimana seluruh sampah yang dihasilkan restoran tersebut 
adalah sampel yang dihitung. 
 

2.1.5 Kriteria inklusi dan eksklusi 
2.1.5.1 Kriteria Inklusi 

a. Restoran cepat saji yang memenuhi definisi 
makanan siap saji yang disajikan dengan wadah 
sekali pakai. 
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b. Memiliki outlet sendiri yang terpisah restoran lain 
(tidak berada dalam foodcourt) 

c. Memiliki tempat sampah yang hanya menampung 
sampah dari restoran itu sendiri. 
 

2.1.5.2 Kriteria eksklusi 
Memiliki sistem pengolahan sampah yang sistematis 
sampai daur ulangnya. 
 

Tabel 1. Indikator Evaluasi 

Indikator Metode Pengambilan Data 
SOP pengolahan sampah Wawancara 
Pengetahuan staf tentang pengolahan sampah Wawancara 
Pengetahuan manager dan atau asisten 
manager terkait pengolahan sampah 

Wawancara 

Keinginan restoran untuk menerapkan 
pemilahan sampah. 

Edukasi dan wawancara 

Proses pemilahan sampah restoran Observasi 

Penerimaan staf restoran terkait pemilahan 
sampah di restoran cepat saji 

Edukasi dan wawancara 
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Perencanaan Penilaian 

	

	

	 	 	
	

Mulai 

Melakukan Survey Restaurant di 
Kawasan Margonda 

Menentukan Restaurant 
yang Akan Diteliti 

Melakukan Perjanjian antara 
Peneliti dengan Pihak Restaurant 

Melakukan Briefing 
kepada Pegawai Restaurant 

Pemilahan dan Penimbangan 
Sampah oleh Petugas Bank 

Sampah Kota Depok 

Selesai 

Melakukan Wawancara 
mengenai Sampah Restaurant 

yang Akan Diteliti 

Menganalisa dan Membuat 
Laporan Hasil Penelitian 

Mengadvokasi Hasil Penelitian 
kepada BLH Kota Depok 

Gambar 1. Diagram Perencanaan Pemilahan Sampah 
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Analisa dan Hasil 
	

1. Analisa	hasil	sampah		
Proses	pemilahan	sampah	menghabiskan	waktu	sekitar	30-60	

menit,	bergantung	pada	jumlah	sampah	yang	dihasilkan	setiap	harinya.	
Jika	pemilahan	sampah	dilakukan	oleh	orang	awam	yang	belum	
berpengalaman	dan	tidak	terbiasa	memilah,	waktu	pemilahan	sampah	
akan	lebih	lama.	Untuk	mempercepat	proses	pemilahan,	sampah	dipilah	
ke	dalam	5	jenis	terlebih	dahulu,	yaitu	sampah	organic,	emberan,	plastik,	
duplek,	dan	residu.	Setelah	sampai	di	bank	sampah,	sampah	akan	dipilah	
lagi	sesuai	dengan	jenis	pengolahannya.	

Secara	umum,	komposisi	sampah	setiap	harinya	didominasi	oleh	
sampah	organic.	Pada	penelitian	hari	ke	8	misalnya,	komposisi	sampah	
terbesar	berasal	dari	sampah	organic	(57%)	diikuti	sampah	kertas/	
duplek	(19%),	campuran	(13%),	plastik	(9%),	dan	residu	(2%).	Restoran	
L	belum	melakukan	pemilahan	sampah	sehingga	sampah	yang	masuk	ke	
TPA	sebesar	100%.	Padahal,	jika	dilakukan	pemilahan,	sampah	yang	
masuk	ke	TPA	bisa	direduksi	hingga	98%	dan	sampah	yang	dibuang	ke	
TPA	hanya	2%	dari	total	sampah	yang	dihasilkan	selama	sehari.	Sampah	
lainnya	dapat	diolah	kembali	menjadi	produk	yang	lebih	bermanfaat	
seperti	pupuk,	bahan	baku	pembuatan	plastik	dan	sebagainya.	

	

 
Grafik 1. Analisa komposisi sampah	

	

1. Sampah	Organik	
Sampah	organik	merupakan	sampah	yang	mudah	membusuk.	

Sampah	organik	yang	peneliti	temukan	selama	proses	pengumpulan	
data	antara	lain	kulit	ubi,	kulit	telur,	sayuran,	ayam,	tulang,	terigu,	nasi,	
dan	lain-lain.	Jenis	sampah	organik	yang	cukup	variatif	ini	dipengaruhi	
oleh	menu	makanan	yang	tersedia	di	restoran	L	yang	cukup	bervariatif	
dan	agak	berbeda	dari	restoran	fastfood	lainnya.	

Sampah	organik	dapat	diolah	menjadi	pupuk	melalui	proses	
composting.	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dengan 

57% 

13% 

9% 

19% 
2% 

Komposisi sampah 

Organik Campuran Plastik Kertas Residu 
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melakukan kegiatan composting sampah organik yang 
komposisinya mencapai 70%, dapat direduksi hingga mencapai 25% 
(Departemen Kehutanan, 2013). Selama	delapan	hari	proses	
pengumpulan	data,	sampah	organic	merupakan	sampah	yang	paling	
dominan	dari	semua	jenis	sampah	yang	diteliti,	Dengan	demikian,	
sampah	organic	yang	dihasilkan	oleh	Restoran	L	tentu	berpotensi	
untuk	dijadikan	pupuk	sehingga	sampah	yang	masuk	ke	TPA	dapat	
berkurang.	Berikut	adalah	volume	sampah	organik	yang	dihasilkan	
oleh	Restoran	L		(Tabel 2).	

	
Tabel 2. Volume	Sampah	Organik	Restoran	L 

Hari	ke	 Volume	sampah	(Kg)	
1	 38.2*	
2	 6.7	
3	 11.9	
4	 7.58	
5	 6.9	
6	 26.62	
7	 23.25	
8	 17.76	

	
Berdasarkan	tabel	di	atas,	volume	sampah	paling	tinggi	terdapat	

pada	hari	pertama	(38.2	kg)	dan	terendah	pada	hari	kedua	(6.7	kg).	
Volume	sampah	yang	tinggi	ini	dikarenakan	sampah	organic	
bercampur	dengan	residu	karena	sampah	sulit	untuk	dipisahkan	
(sampah	lebih	basah/	lembab	karena	hujan	turun	saat	pemilahan	
berlangsung).	
	

2. Emberan	atau	campuran	
Emberan	atau	campuran	merupakan	sebutan	untuk	beberapa	

jenis	sampah	plastik.	Jika	dipilah	lagi	sesuai	dengan	proses	
pengolahannya,	sampah	emberan	atau	campuran	dapat	dipilah	lagi	
menjadi	26	jenis.	Sampah	jenis	ini	yang	peneliti	temukan	selama	
proses	pengumpulan	data	antara	lain	sedotan,	tutup	botol	air	mineral	
dalam	kemasan,	dan	lain-lain.	Berikut	adalah	volume	sampah	emberan	
atau	campuran	yang	dihasilkan	oleh	Restoran	L	(Tabel 3)	

	
Tabel 3. Volume	Sampah	Emberan	Restoran	L 

Hari	ke	 Volume	sampah	(Kg)	
1	 3	
2	 1.33	
3	 4.86	
4	 3.03	
5	 2.42	
6	 3.46	
7	 4.2	
8	 3.88	

	
Berdasarkan	tabel	di	atas,	volume	sampah	paling	tinggi	terdapat	

pada	hari	ketiga	(4.86	kg)	dan	terendah	pada	hari	kedua	(1.33	kg).		
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3. Plastik	
Sampah	plastik	yang	peneliti	temukan	selama	proses	

pengumpulan	data	antara	lain	kantung	plastik	(kresek)	berwarna,	
plastik	bening,	dan	lain-lain.	Berikut	adalah	volume	sampah	plastik	
yang	dihasilkan	oleh	Restoran	L	(Tabel 4).	

	
Tabel 4. Volume	Sampah	Plastik	Restoran	L 

Hari	ke	 Volume	sampah	(Kg)	
1	 1.86	
2	 1.8	
3	 3.62	
4	 1.98	
5	 1.09	
6	 3.25	
7	 2.75	
8	 2.72	

	
Berdasarkan	tabel	di	atas,	volume	sampah	paling	tinggi	terdapat	

pada	hari	ketiga	(3.62	kg)	dan	terendah	pada	hari	kedua	(1.09	kg).	
	
	

4. Duplek	
Sampah	duplek	pada	dasarnya	berbahan	dasar	kertas.	Sampah	

duplek	yang	peneliti	temukan	selama	proses	pengumpulan	data	antara	
lain	paper	cup,	kertas	alas,	kertas	pembungkus	nasi,	karton	
pembungkus	kentang	goreng,	dan	lain-lain.	Berikut	adalah	volume	
sampah	duplek	yang	dihasilkan	oleh	Restoran	L	(Tabel 5).		

	
Tabel 5. Volume	Sampah	Duplek	Restoran	L 

Hari	ke	 Volume	sampah	(Kg)	
1	 12.5	
2	 1.94	
3	 7.2	
4	 3.38	
5	 3.21	
6	 5.81	
7	 3.6	
8	 5.86	

	
Berdasarkan	tabel	di	atas,	volume	sampah	paling	tinggi	terdapat	

pada	hari	pertama	(12.5	kg)	dan	terendah	pada	hari	kedua	(1.94	kg).	
	

5. Residu	
Sampah	residu	merupakan	sisa sampah akhir yang benar-

benar tidak dapat dimanfaatkan lagi (cari lagi pengertiammya). 
Sampah residu dalam penelitian ini merupakan sampah anorganik. 
Sampah	residu	yang	peneliti	temukan	selama	proses	pengumpulan	
data	antara	lain	plastik	penutup	minuman,	saos	sachet,	dan	lain-lain.	
Berikut	adalah	volume	sampah	residu	yang	dihasilkan	oleh	Restoran	L	
(Tabel 6).		
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Tabel 6. Volume	Sampah	Residu	Restoran	L 

Hari	ke	 Volume	sampah	(Kg)	
1	 38.2*	
2	 0.77	
3	 19.81	
4	 0.96	
5	 0.39	
6	 0.69	
7	 2.15	
8	 0.74	

	
Berdasarkan	tabel	di	atas,	volume	sampah	paling	tinggi	terdapat	

pada	hari	pertama	(12.5	kg)	dan	terendah	pada	hari	kelima	(0.39	kg).	
Volume	sampah	yang	tinggi	ini	dikarenakan	sampah	residu	bercampur	
dengan	sampah	organic	karena	sampah	sulit	untuk	dipisahkan	
(sampah	lebih	basah/	lembab	karena	hujan	turun	saat	pemilahan	
berlangsung).		

Restoran L belum melakukan pemilahan sampah sehingga 
sampah yang masuk ke TPA sebesar 100%. Padahal, jika dilakukan 
pemilahan, sampah yang masuk ke TPA bisa direduksi hingga 98% 
dan sampah yang dibuang ke TPA hanya 2% dari total sampah yang 
dihasilkan dalam sehari.  

Bentuk penanganan sampah makanan berbeda-beda 
tergantung pada kemampuan daerah setempat. Environmental 
Protection Agency mengemukakan ‘Food Recovery Hierarchy’ untuk 
membantu menetapkan cara pengelolaan sampah makanan yang 
paling baik. Cara-cara tersebut antara lain dengan mereduksi 
sampah pada sumbernya, mendonasikan makanan lebih kepada 
bank makanan atau penampungan, mengalihkan sisa makanan 
untuk makanan hewan ternak, composting, dan yang terakhir 
pembuangan ke TPA atau insinerasi (EPA, 2013). Penanganan 
sampah makanan yang paling memungkinkan dilakukan di Depok 
ialah dengan mengolah sampah menjadi produk yang lebih 
bermanfaat seperti pupuk (melalui composting) dan bahan baku 
(melalui recycle). Proses pengolahan ini didasarkan pada tersedianya 
fasilitas untuk melakukan pengolahan sampah anorganik di depok, 
salah satunya bank sampah. Menurut Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Depok, terdapat 350 lokasi Bank Sampah yang tersebar di 
Depok (Virdhani, 2013). Selain itu, penelitian sebelumnya 
mengemukakan bahwa Bank Sampah Depok memiliki fasilitas 
composting untuk mengolah sampah organik. Dengan demikian, 
restaurant dapat memanfaatkan fasilitas composting di Bank 
Sampah Depok untuk mengolah sampah organic yang dihasilkan.  

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap 
lingkungan dan mengurangi volume sampah ke TPA. Karena jika 
restoran ini memiliki SOP yang bagus, dengan cabangnya yang 
banyak, pengurangan sampah ke TPA dapat lebih signifikan.  
Depok sebenarnya telah memiliki peraturan yang mengatur 
mengenai pengelolaan sampah.  
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Jika dilihat rata-rata keseluruhan sampah yang bisa dipilah 
dan diolah menjadi barang lain (up grading) dari sampah duplek dan 
plastik dan proses komposing dari sampah organik maka sekitar 
84.7% sampah bisa dikurangi dari sumbernya, yaituy restoran atau 
rumah makan (57,3% sampah organik, 19% sampah duplek dan 
kertas, serta 9% sampah plastik). 

Hasil Evaluasi Proses Manajemen Pengelolaan Sampah 
 

Tabel 7. Hasil Evaluasi Proses Manajemen Pengelolaan Sampah 

Indikator  Evaluasi Luaran Cara penilaian 
SOP pengolahan 
sampah 

Kurang baik Restoran belum 
memiliki regulasi 
terkait pengolahan 
sampah. 

Wawancara 

Pengetahuan staf 
tentang pengolahan 
sampah 

Kurang baik Staf masih kurang 
teredukasi mengenai 
cara memilah yang 
baik. 

Wawancara 

Pengetahuan 
manager dan atau 
asisten manager 
terkait pengolahan 
sampah 

Baik Manager maupun 
asisten manager telah 
memiliki dasar 
pengetahuan tentang 
pentingnya 
pemilahan sampah. 

Wawancara 

Keinginan restoran 
untuk menerapkan 
pemilahan sampah. 

Kurang baik Respon yang didapat 
kurang baik, 
dikarenakan kesiapan 
manajemen dan 
kemampuan staf 
yang bertugas kurang 
memadai 

Edukasi dan 
wawancara 

Pemilahan sampah 
restoran 

Baik 4 dari 5 jenis Sampah 
restoran yang 
berhasil dipilah 
berpotensi untuk 
diolah kembali.  

observasi 

Penerimaan staf 
restoran terkait 
pemilahan sampah 
di restoran cepat saji 

Kurang baik Staf merasa tidak 
memilah sampah 
tidak efektif saat 
bertugas dan 
memperlambat gerak 
mereka saat bekerja. 

Edukasi dan 
wawancara 
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Rekomendasi 
1. Rekomendasi	SOP	sampah		

Berdasarkan	lembaga	sertifikasi	greenseal	(EPA,	2013),	ada	beberapa	
standard	spesifik	dalam	pengurangan	dan	pengelolaan	sampah	yaitu: 
• Mengembangkan	perencanaan	pengelolaan	sampah 
• Melaksanakan	audit	sampah 
• Mengalihkan	sebagian	sampah	dari	TPA	 
• Mengurangi	sebagian	waste	generation 
• Melakukan	pengomposan	sampah	makanan	(organik) 
• Menghindari	atau	menghapuskan	produk	atau	jasa	yang	dapat		
	 dibuang. 

EPA	(n.d.)	memiliki	tips	untuk	restoran	yang	ingin	mengelola	sampah 
Reduce	waste,	misal	pemanfaatan	kembali	kulit	kentang. 

 

2. Rekomendasi	ke	pemangku	kepentingan	Rekomendasi	untuk	Restoran	L		
i. Terjadi	pemilahan	sampah	menjadi		
1. Kertas/Duplek,	 
2. Plastik,	dan	 
3. Organik 

ii. Edukasi	karayawan	terkait	green	job	sewaktu	rekrutmen	
	

3. Rekomendasi	untuk	Margo	City	
i. Pemberlakuan	kewajiban	pilah	sampah	kepada	penyewa	

F&B	
ii. Sosialisasi	teknis	cara	pemilahan	yang	dikhadiri	karyawan	

setiap	tenant	
iii. Mengadakan	kompetisi	antar	tenant	untuk	program	pilah	

	
4. Rekomendasi	untuk	Dinas	Kebersihan	

i. Sosialisasi	perda	pilah	sampah	ke	resto/rumah	
makan/pelaku	usaha	di	tingkat	manajer	

ii. Kompetisi	antara	pelaku	usaha	resto	
	

5. Rekomendasi	untuk	BLHD	
i. Perlu	dilakukan	kampanye	edukasi	terkait	pemilahan	

sampah	ke	tempat	publik,	salah	satunya	adalah	retoran.	
ii. Perlu	dilakukan	pilot	project	restoran	hijau	sebagai	model	

untuk	restoran	lain.		
iii. Perlu	diadakan	apresiasi	terkait	restoran	yang	telah	

menerapkan	green	lifestyle	sebagai	bentuk	dukungan	misi	
turunan	perda	terkait	pemilahan	sampah.	adanya	apresiasi	
dari	pemerintah	akan	mendorong	semangat	bagi	restoran	
untuk	menerapkan	green	lifestyle.	

 

6. Rekomendasi		untuk	Peneliti	
i. Memastikan	bahwa	program	green	action	(pilah	sampah,	

tanam)	sudah	dilakukan	atau	belum	dilakukan	oleh	tenant.	
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Diketahui	KFC	sudah	melakukan	green	action	(dalam	
pengertian	memerhatikan	isu	lingkungan,	bukan	dalam	
pengertian	di	atas,	pilah	sampah-tanam)	

ii. Melakukan	riset	aksi,	dalam	bentuk	pendampingan	kepada	
restoran	dan	rumah	makan	yang	bersedia	ikut	program	
ZWR.	
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Lampiran 1 
 

Tabel 8. Formulir audit sampah 

FORM DASAR AUDIT SAMPAH 

Tempat:         
 

Waktu:    
 

Jumlah Hari 
Pengumpulan: 

 

Auditor:           

      Area:         
 

Jenis Sampah   
Berat 
(kg) % lebar area 

Volume 
(m3) 

% 
volume 

Plastik 

Recyclable         

Non-recyclable         

Film         

Kertas 

Recyclable         

Non-recyclable         

Compostable         

Campuran Recyclable         

Non-recyclable         

Organik Compostable         

Non-
compostable         

Residu 
Compostable         

Total: 
          

   
      

Dapat digunakan 
kembali           

      
Catatan: 
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Lampiran 2 
Tabel 9. Contoh SOP Pengelolaan Sampah 

Kegiatan PIC Keterangan 
Alternatif	1.	Konsumen	langsung	
memilah	sampah	dan	dibuang	ke	
kantong	pemilahan. 

Konsumen		restoran	di	
meja. 

Alternatif	ini		bertujuan	
mengedukasi	konsumen.		 

Alternatif	2.	Sampah		dimasukkan	
ke	dalam	tempat	sampah	terpilah	
sesuai	jenisnya. 

Petugas	meja	direstoran Petugas	meja	berganti	
shift/bergilir	merapihkan	
sampah	sesuai	kategori	pilah 

Minyak	bekas	menggoreng	
(jelantah)	dimasukkan	ke	dalam	
jerigen	yang	tersedia	di	dapur. 

Petugas	dapur	di	restoran. Petugas	dapur	menyiapkan	
jerigen	berisi	jelantah	untuk	
dibawa	petugas	Creata. 

Sampah	terpilah	dibawa	ke	TPS	
restoran	 

Petugas	piket	pengangkut	
sampah	 

Alternatif	1. 
Dinas	Kebersihan	kota	
megambil	sampah	residu. 
 

Alternatif	2. 
Bank	sampah	Depok	
membawa	sampah	organik	
untuk	dijadikan	kompos.	 

Sampah	kertas,	plastik,	dan	
campuran	diangkut	ke	bank	
sampah 

Petugas	Bank	Sampah	
Depok 

Bank	sampah	Depok	
bekerjasama	dengan	
program	ZWR 

Minyak	bekas	dalam	jerigen	
dibawa	untuk	diolah	menjadi	
biosolar 

CREATA	bekerja	sama	
dengan	masyarakat	
Jagakarsa 

Kelurahan	Jagakarsa	telah	
memiliki	alat	pengolah	
jelantah	menjadi	biodiesel	
sesuai	standar	SNI. 

    

	


