
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang mengalami

permasalahan kompleks di bidang pengelolaan persampahan, khususnya

mengenai sistem pengangkutan sampah di Kota Probolinggo. Dengan

penduduk sekitar 317.336 jiwa pada tahun 2015 di 5 kecamatan (Badan Pusat

Statistik 2015), maka dihasilkan sekitar 866 m3/hari. TPA (Tempat

Pembuangan Akhir) merupakan salah satu yang melayani Kota Probolinggo

dengan luas lahan total ± 4 Ha. Operasional truck pengangkutan sampah

menggunakan kendaraan yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup (BLH) saat

ini 4 kendaraan pengangkut dengan perincian 10 dump truck, 5 Amrol truck,

dan 30 compactor. Dengan pengoperasian 5 dump truck dan 4 amrol truck

yang kondisi bisa dipakai, untuk pengoperasian tersebut  hanya dapat

mengangkut timbunan dari pemukiman 302 m3/hari, di kawasan industri

146m3/hari, pasar tradisional  71 m3/hari, fasilitas dagang  32 m3/hari, dan

fasilitas kesehatan 3 m3/hari

Proses pengambilan sampah untuk armroll truck menggunakan

Hauled Container System (HCS) dan dump truck menggunakan (SCS)

tenaga manusia untuk pemuatan sampah dari landasan ke kendaraan

pengangkut.

Dibeberapa TPS (Tempat Pembuangan Sampah) tiap harinya terjadi

fenomena kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengumpulan gerobak

sampah di tepi jalan. Gerobak sampah tersebut tidak dapat membuang

sampah karena truck pengangkut terlambat datang di TPS. Keterlambatan

diakibatkan karena meningkatnya waktu tempuh truck pengangkut sampah

dari Pool ke TPS atau TPS ke TPA. Peningkatan waktu tersebut disebabkan

salah satu oleh peningkatan kepadatan lalu lintas saat jam sibuk.
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Pengangkutan  sampah di mulai dari pukul  06.00 pagi sampai

dengan pukul 17.00 WIB. Selama jam operasional tersebut 1 unit dump truk

melayani beberapa unit TPS dengan jumlah pengangkutan rit/hari dalam

kurun waktu yang berbeda sedangkan armroll truk biasanya melayani 5 unit

TPS dengan pengangkutan 3rit/hari. Jarak tempuh pengangkutan terdekat

yaitu 0,6 km dan terjauh yaitu 9,12km.

Dari gambaran permasalahan tersebut diatas maka, sangat penting

untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang mengoptimalkan pengangkutan

sampah sehinga dapat mengefisiensikan  waktu.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan “ Analisis

Produktivitas Truck Pengangkutan Sampah Di Kota Probolinggo”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Volume sampah yang terangkut ke TPA sekitar 578,27 m3/hari

2. Meningkatnya waktu tempuh truk pengangkut mengakibatkan

keterlambatan ke datangan truck pengangkut sampah.

3. Terjadinya kelebihan waktu (over time) dari standar waktu kerja 8

jam/hari.

4. Pengangkutan melewati beberapa rute yang merupakan jalur padat

kendaraan yaitu di beberapa titik persimpangan yang sering terjadi

macet.

1.3 Rumusan Masalah

1. Berapa produktivitas truk pengangkutan sampah di Kota Probolinggo

pada tahun 2016

2. Berapa kebutuhan kendaraan pengangkutan sampah yang dibutuhkan

di Kota Probolinggo.

1.4 Batasan Masalah

1. Penumpukan sampah pada TPS yang tersebar di Kota Probolinggo

2. Tidak membahas pengolahan sampah di TPA



3

3. Tidak membahas daur ulang sampah

4. Tidak membahas pengurukan (landfilling) sampah

5. Tidak membahas aspek kelembagaan

6. Tidak membahas dampak ekonomi

7. Tidak membahas timbunan sampah

8. Tidak membahas analisa rute jalan

1.5 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Produktivitas truck di Kota Probolinggo pada tahun 2016.

2. Menghitung kebutuhan kendaraan pengangkut sampah yang

dibutuhakan di Kota Probolinggo.

1.6 Manfaat Studi

Hasil dari studi  ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi yang terkait guna peningkatan pengolahan sampah di kawasan

Kota Probolinggo




