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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Malang merupakan  kota terbesar kedua  di Jawa Timur  yang 

memiliki luas wilayah 110,06 km2, dengan jumlah penduduk asli 873.716 jiwa 

(Badan Pusat Statistik) belum termasuk pendatang yang tersebar di 5 kecamatan 

dan 57 kelurahan. Kota ini dikenal sebagai TRIBINA CITA KOTA MALANG 

karena ditetapkan sebagai kota pelajar/pendidikan, industri serta pariwisata. 

Dengan banyaknya aktifitas wisatawan domestik maupun luar membuat 

perkembangan Malang sangat besar di bidang komersil dan pemukiman. Jumlah 

penduduk yang semakin banyak mengakibatkan jumlah sampah yang diproduksi 

juga semakin banyak. 

Sampah yang dikelola oleh  Dinas Kebersihan Pertamanan hanyalah  

sampah  rumah  tangga. Di tahun 2015 jumlah timbulan sampah yang dihasilkan 

oleh masyarakat sebesar ±1422,47 m3/hari(Profil Kota Malang, 2015). Namun 

sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir masih ± 1018,4m3/hari atau 

71.6%(Dinas Kebersihan Pertamanan,2015). Jumlah TPS sekarang ini ada 76 

unit yang berjenis TPS landasan beton, TPS Transfer Depo dan TPS Landasan 

Tanah. TPA Supit Urang dengan luas 15 Ha terletak di Kelurahan Mulyorejo 

Kecamatan Sukun (di sebelah barat wilayah kota Malang). 

Operasional pengangkutan sampah menggunakan  kendaraan  pengangkutan 

jenis dump truck sejumlah 17 unit berkapasitas 3,8ton/unit dan armroll truck 

sejumlah 18 unit yang berkapasitas 2,9 ton/unit. Untuk armroll truck 

menggunakan  Hauled Container System dan dump truck menggunakan tenaga 

manusia untuk pemuatan sampah dari landasan ke kendaraan pengangkut. 

Variabel yang mempengaruhi produktivitas pengangkutan sampah adalah 

kecepatan armada pengangkutan sampah, waktu operasi, jarak tempuh, proses 

pemuatan, jumlah ritasi, kapasitas angkut dan type kendaraan. 
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Pengangkutan sampah di mulai dari pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 

16.00 sore (tanpa shift). Adanya antrian panjang saat akan melakukan proses 

bongkar muatan sehingga memerlukan waktu cukup lama hingga 2-3 jam. Selama 

jam operasional tersebut 1 unit dump truk melayani 1 unit TPS dengan jumlah 

pengangkutan 2 trip/hari, sedangkan armroll truk biasanya melayani 3 unit TPS 

dengan pengangkutan mencapai 6rit/hari. Durasi  pemuatan dump truk cukup 

lama yaitu sekitar 3 jam karena bak harus terisi penuh sedangkan armroll truk 

hanya 7 menit. Jarak tempuh pengangkutan terdekat yaitu 5 km dan terjauh yaitu 

17,56 km. 

Di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) setiap hari muncul 

hambatan lalu lintas yang diakibatkan oleh penumpukan gerobak sampah di badan 

jalan. Gerobak-gerobak sampah tersebut tidak dapat membuang sampahnya 

karena truk pengangkut sampah terlambat datang di TPS. Keterlambatan 

kedatangan truk pengangkut sampah ini diakibatkan karena adanya kemacetan 

lalu lintas.  

Armada pengangkutan saat ini melewati beberapa rute yang merupakan  

jalur padat kendaraan yaitu di titik – titik persimpangan yang sering terjadi macet  

seperti di simpang empat tak bersinyal Raya Langsep ,simpang tiga bersinyal M.T 

Haryono, simpang tiga bersinyal Ach. Yani. Sehingga memerlukan waktu lama 

dan kecepatan pengangkutannya menjadi rendah. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukannya penanganan 

pengangkutan sampah dengan “Studi Produktivitas Truk Pengangkutan Sampah 

di Kota Malang (Studi Kasus : sampah yang dikelola oleh DKP )”. 

 

1.2.    Identifikasi Masalah 

a. Volume sampah yang belum terangkut ke TPA dari total sampah 

domestik yang ditimbulkan oleh masyarakat yaitu 404,47m3 

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

jam/hari. 

c. Terjadinya antrian panjang saat hendak melakukan proses bongkar muat 

sampah di TPA. 
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d. Waktu tempuh truk pengangkut mengakibatkan keterlambatan  

kedatangan truk pengangkut sampah. 

e. Melewati jalur padat lalu lintas yang memerlukan waktu lama dan 

kecepatan truk pengangkutan menjadi rendah. 

1.3    Rumusan Masalah 

Berapakah tingkat produktivitas truk pengangkutan sampah di Kota Malang 

pada tahun 2016 ?  

1.4.   Batasan Masalah 

a. Hanya membahas sampah yang dikelola oleh DKP Kota Malang 

b. Tidak membahas aspek kelembagaan 

c. Tidak membahas lalulintas rute pengangkutan 

d. Tidak membahas biaya operasional kendaraan. 

e. Tidak membahas dampak ekonomi 

1.5.   Tujuan Studi 

Mengetahui produktivitas truk pengangkutan sampah di Kota Malang pada 

tahun 2016. 

1.6    Manfaat Studi 

Hasil dari studi  ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

instansi yang terkait guna peningkatan pengolahan sampah di kawasan Kota 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


