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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Probolinggo, Jawa Timur

Lokasi TPA tepatnya berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kota

Probolinggo

Data TPA

Nama TPA : TPA Desa Sukabumi

Luas TPA : 4Ha

Umur : 14 tahun

Gambar 3.2 Lokasi TPA Kota Probolinggo

Gambar 3.1 Peta lokasi Kota Probolinggo
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Data Sekunder

- Data lokasi TPS dan
TPA

- Data jumlah alat
angkut sampah

- Jadwal pengambilan
- Data rute perjalanan

Data Primer

- Data waktu
perjalanan

- Durasi operasi
pengangkutan

3.2 Diagram Alir Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dapat digambarkan pada Gambar 3.3

berikut:

Gambar 3.3 Diagram Alir Tugas Akhir

Mulai

Pengolahan Data dan Hasil

Analisis dan pembahasan

Kesimpulan dan
Saran

Selesai

Pengumpulan Data

Tingkat
Produktifitas

TinjauanArmada
Sampah
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3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam mengidentifikasi sistem

pengangkutan sampah Kota Probolinggo terbagi dalam beberapa

tahapan, yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

Studi Pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi

operasional sebenarnya pada saat ini, dengan cara wawancara dan

pengamatan secara langsung sebagai informasi awal tentang

pengangkutan sampah.

2. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer berupa wawancara dan pengamatan langsung.

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data peneliptian yang

tidak terdapat pada dokumen dinas yang bersangkutan.

Sedangkan pengamatan langsung dilakukan dengan melakukan

pengamatan secara langsung pada proses kerja di lapangan.

Meliputi pencatatan durasi pengangkutan yang akan diketahui

waktu tempuh armada.

2. Data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen pada

dinas sebagai informasi yang menunjang penelitian ini.

a. Pencarian data pada dinas berupa jarak dan waktu

pelayanan pengangkutan sampah.

b. Berkomunikasi dengan staff Pelaksana mengenai

sistem pengangkutan sampah.
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c. Berkomunikasi dengan pekerja di TPS mengenai jadwal

layanan kedatangan truk pengangkut sampah.

3. Waktu Survey dilakukan pada hari kerja (weekday) dan hari

libur (weekend) mulai pukul 06.00-17.00

3. Pengolahan Data

Data yang diperoleh (primer atau sekunder) akan diolah dengan

berpedoman pada landasan teori. Adapun landasan teori yang akan

digunakan dalam menganalisis dan mengetahui produktifitas

pengangkutan sampah

CT = LT + HT + DT + RT + ST

Prod = kapasitas x x efisiensi

4. Analisis Data

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis mengenai penentuan

pola produktifitas dan kebutuhan armada yang optimal sehingga

sistem pengangkutan sampah dapat efektif dan efisien.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan maka

dapat diambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran mengenai

permasalahan yang ada dan penerapan solusi yang telah diperoleh.




