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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan salah satu permasalahan terbesar dan merupakan isu 

utama bagi setiap kota di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan kemajuan tingkat 

perekonomian di suatu kota secara langsung mempengaruhi peningkatan jumlah 

sampah. Sampah tersebut jika tidak dikelola dengan baik maka akan 

mempengaruhi tigkat kebersihan dan mencemari lingkungan kota, yang pada 

akhirnya menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pertumbuhan penduduk 

mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman terutama di kota 

besar. Pertumbuhan penduduk tersebut memicu peningkatan kebutuhan ekonomi 

masyarakat hal ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pembangunan 

perusahaan. Produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut mengakibatkan 

semakin bertambah jumlah sampah jika tidak dikelola dengan baik.  

Sampah juga akan terus bertambah dengan bertambahnya jumlah penduduk 

dan aktivitas manusia. Dengan keadaan tersebut diperlukan ketersediaan lahan 

untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yag cukup untuk menampung 

volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Di TPA Supit Urang pada tahun 2016 

sudah cukup untuk menampung volume sampah, namun dengan terus 

bertambahnya volume sampah maka perlu diprediksi mengenai luas lahan yang 

diperlukan pada tahun 2026 untuk menampung volume sampah yang dihasilkan 

pada tahun 2026, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan sampah, 

dan juga agar lahan yang dibutuhkan pada tahun 2026 bisa dipersiapkan dengan 

baik. 

Menurut Damanhuri (2010), pengumpulan sampah dari sumber sampah 

sampai TPA dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

pengelolahan sampah kumpul – angkut – buang (end of pipe) yaitu sampah yang 

berasal dari sampah pemukiman di kumpulkan oleh petugas ke TPS, kemudian 
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diangkut menuju TPA menggunakan alat angkut berupa dump truk. Sampah 

kemudian diratakan dan disusun menggunakan excavator. Alat berat yang 

digunakan dalam proses pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS atau 

TPA harus memiliki kualifikasi sebagai berikut alat pengangkut dilengkapi 

dengan penutup sampah minimal dengan jarring, tinggi bak maksimum 1,6 m, 

sebaiknya ada alat ungkit, kapasitas disesuaikan dengan kondisi/kelas jalan yang 

akan dilalui, bak truk/dasar container sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah 

(Damanhuri, 2008). 

Kebutuhan alat berat berperan penting dalam merencanakan TPA. Tujuan 

penggunaan alat berat ini adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan 

pekerjaan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada 

waktu yang relatife singkat. Kesalahan dalam pemilihan alat berat mengakibatkan 

tidak lancarnya suatu proyek (keterlambatan penyelesaian proyek). Hal tersebut 

akan mengakibatkan biaya semakin membengkak. Produktivitas yang kecil dan 

tenggang waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan alat lain yang lebih sesuai 

merupakan hal yang menyebabkan biaya semakin besar. Penyediaan dan 

pengoperasian alat berat merupakan komponen biaya terbesar. 

Timbulan sampah yang dihasilkan dapat dikurangi dengan beberapa tahap 

yaitu dengan  pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pendaur-ulangan. 

Secara garis besar masyarakat masih minim akan pengetahuan tentang 

pengelolaan sampah. Sehingga masih banyak timbulan sampah yang ada di 

lingkungan sekitar. Dengan adanya pemrosesan yang meliputi pemilahan dan 

pengomposan, timbulan sampah yang ada pada TPS dan TPA dapat mengurangi 

penambahan lahan dan dapat melestarikan lahan lainnya sebagai lahan pertanian. 

Pengurukan sampah sangat penting dalam menangani penumpukan volume 

sampah di kota besar yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Pengurukan sampah tidak dapat digunakan untuk mengatasi masalah limbah 

sampah yang membahayakan lingkungan namun pengurukan hanya mampu 

mengurangi tingkat bahaya yang akan di timbulkan sampah terhadapat lingkungan 

sekitar. Pengurukan sampah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu open 

dumping, controlled landfill, dan sanitary landfill. 
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TPA yang menggunakan metode control landfill rata-rata masih 

menggunakan alat berat excavator dan bulldozer. Kebanyakan TPA yang masih 

menggunak metode control landfill memiliki kendala pada luas lahan 

penupmukan sampah yang semakin tahun semakin menyempit. Untuk menambah 

nilai guna pada sebuah TPA dengan anggaran biaya yang seminimal mungkin  di 

haruskan memiliki menejemen kerja yang baik, selain itu juga diperlukan 

pengoptimalan  produktivitas alat berat pada TPA tersebut.  

 
1.2 Identifikasi Masalah 

  Adapun permasalahan-permasalahannya, sehingga peneliti tertarik untuk 

menjadikan bahasan dalam pengerjaan Tugas Akhir, adalah sebagai berikut : 

1. Sampah yang dihasilkan di Kota Malang dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat. 

2. Sisa lahan yang disediakan di TPA Supit Urang dapat digunakan untuk 

menampung sampah secara maksimal untuk menampung sampah dalam 

jangka waktu 10 tahun yang akan datang. 

3. Memaksimalkan produktivitas alat berat di TPA Supit Urang agar usia guna 

TPA tersebut lebih lama. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa volume sampah yang dihasilkan di kota Malang ? 

2. Berapa persen tingkat pelayanan pengumpulan sampah di kota Malang pada 

tahun 2016 ? 

3. Berapa luas lahan yang diperlukan TPA Supit Urang  pada tahun 2026 

seiring dengan  pertambahan jumlah volume sampah yang  meningkat ? 

4. Bagaimana produktifitas dan kebutuhan alat berat yang di gunakan di TPA 

Supit Urang  pada tahun 2026 ? 

5. Berapa biaya yang di butuhkan alat berat pada pengolahan sampah  di TPA 

supit Urang ? 
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1.4 Tujuan 

1. Mengetahui volume sampah yang dihasilkan perkapita di kota Malang. 

2. Mengetahui persentasi tingkat pelayanan pengumpulan sampah di kota 

Malang pada tahun 2016. 

3. Mengetahui luas lahan yang dibutuhkan TPA supit Urang pada tahun 2026 

jika masih menggunakan metode control landfill dengan volume sampah 

yang semakin meningkat. 

4. Mengetahui produktivitas dan kebutuhan alat berat di TPA supit Urang pada 

tahun 2026 untuk menghindari overload pada peningkatan volume sampah. 

5. Mengetahui jumlah biaya yang diperlukan TPA Supit Urang  dalam 

pengoptimalan alat berat pada pengolahan sampah. 

 
1.5 Manfaat Studi 

Secara spesifik, manfaat dari survei ini adalah : 

1. Untuk memberikan gambaran dan data-data tentang jumlah volume 

sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Malang, berapa jumlah volume 

sampah yang masuk di TPA Supit Urang. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dalam pengelolaan 

sampah di TPA Supit Urang Kota Malang kedepan. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengontrol biaya yang 

digunakan untuk proses pengolahan sampah. 

 


