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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem Persampahan Kota Malang 

Sistem persampahan termasuk dalam peraturan daerah Kota Malang nomor 

4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-

2030, pasal 36 yaitu : 

yaitu : 

(1) Rencana pengembangan pengelolaan sampah dilakukan dengan:

a. upaya reduksi dan pengolahan sampah secara terpadu sejak di TPS sampai

di TPA sampah Supiturang;

b. sampah buangan industri yang berbahaya harus diolahterlebih dahulu oleh

industri yang bersangkutan hingga layak dan tidak berbahaya untuk

dibuang ke TPA sampah;

c. sampah yang berasal dari rumah sakit harus diolah terlebih dahulu dengan

incenerator untuk selanjutnya dibuang ke TPA sampah;

d. penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau

wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter, yaitu :

1. Kelurahan Tasikmadu;

2. Kelurahan Bumiayu;

3. Kelurahan Wonokoyo;

4. Kelurahan Tlogowaru;

5. Kelurahan Tulusrejo;

e. pengolahan atau TPA sampah menggunakan sistem sanitary landfill;

f. penyediaan infrastruktur yang menunjang sistem sanitary landfill.

g. penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah

yang tergolong Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

h. pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah dengan

teknologi ramah lingkungan dan hemat lahan yang ditempatkan pada

kawasan-kawasan yang memungkinkan;
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i. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan 

penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling); dan 

j. pengendalian pembuangan sampah ke dalam sungai/kali dan kanal serta  

situ(tampungan sementara) dengan melibatkan peran serta masyarakat; 

(2) Membuka peluang dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat 

dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. 

 

2.2 Sampah Kota Malang 

 Menurut Peraturan Daerah Malang nomor 10 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Sampah  : 

1. Sampah yang dikelola berdasarkan Peratuan Daerah ini, terdiri atas : 

a. sampah rumah tangga; 

b. sampah sejenis rumah tangga dan  

c. sampah spesifik. 

2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal 

dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan 

sampah spesifik 

3. Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 

sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. 

4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : 

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 

b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 

c. Sampah yang timbul akibat bencana;  

d. puing bongkaran bangunan; 

e.  Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau 

f.  Sampah yang timbul secara tidak periodik. 

 

2.3 Manajemen Pengelolaan Sampah 

Definisi manajemen untuk pengelolaan sampah di negara-negara maju yaitu 

sebagai disiplin yang berhubungan dengan pengendalian bagi penghasil, tempat 
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penyimpan, transfer dan transportasi, proses dan pembuangan sampah dengan 

suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik kesehatan publik, ilmu 

ekonomi, rekayasa, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan lainnya dan 

juga responsif terhadap sikap masyarakat. (Tchobanoglous, 1993) 

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam 

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara 

garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian 

timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan 

pembuangan akhir (Kartikawan, 2007) sebagai berikut : 

 Penimbulan sampah (solid waste generated) 

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak 

diproduksi, tetapi ditimbulkan (solid waste is generated, not produced). 

Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, 

penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah 

pelaku dan jenis dan kegiatannya. Idealnya, untuk mengetahui besarnya 

timbulan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan suatu studi. Tetapi 

untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh 

Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04- 1993-

03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang. 

Dimana besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-

3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari. 

 Penanganan di tempat (on site handling) penanganan sampah pada 

sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan 

sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini 

bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak 

dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan 

sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

penanganan sampah pada tahap selanjutnya. 

Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi 

pemilahan (shorting), pemanfaatan kembali (reuse) dan daur ulang 
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(recycle). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi 

besarnya timbulan sampah (reduce) 

 Pengumpulan (collecting) adalah kegiatan pengumpulan sampah dan 

sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umunmya dilakukan dengan 

menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS. 

 Pengangkutan (transfer and transport) adalah kegiatan pemindahan 

sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau 

lokasi pembuangan akhir. 

 Pengolahan (treatment) 

 Pembuangan akhir 

 Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat 

kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah 

dengan open dumping, di mana sampah yang ada hanya di tempatkan di tempat 

tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi 

untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang 

direkomendasikan adalah dengan sanitary landfill. Di mana pada lokasi TPA 

dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah. 

 

2.4 Pengangkutan  Sampah 

Menurut Damanhuri (2010), Pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang 

bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah 

secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan 

sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan 

yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan 

dalam sistem tersebut, khususnya bila:  

• Terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang harus 

menangani sampah 

• Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh  

• Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari 

berbagai area.  

• Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti  
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• Masalah lalu lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah  

Adapun syarat alat pengangkut sampah adalah antara lain adalah :  

• Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah, minimal 

dengan jaring  

• Tinggi bak maksimum 1,6 m  

• Sebaiknya ada alat ungkit  

• Kapasitas disesuaikan dengan kondisi/ kelas jalan yang akan dilalui  

• Bak truk/ dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah. 

2.4.1.Metode Pemindahan Dan Pengangkutan 

Pada  saat  pemindahan  dan  pengangkutan  sampah  yang  sudah  terpilah tidak  

diperkenankan  dicampur  kembali.  Pemindahan  dan  pengangkutan didasarkan 

atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui : 

 1. Pengaturan  jadwal  pemindahan  dan  pengangkutan  sesuai  dengan  jenis 

sampah terpilah dan sumber sampah;  

 2.  Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkut sampah terpilah.   

Kegiatan pengangkutan sampah harus mempertimbangkan  : 

1.  Pola pengangkutan  

2. Jenis peralatan atau sarana pengangkutan  

3.  Rute pengangkutan   

4.  Operasional pengangkutan 

5.  Aspek pembiayaan 

2.4.2.  Pola  Pengangkutan Sampah 

 Menurut Tchobanoglous (1997), sistem pengangkutan sampah 

diklarifikasikan menurut cara operasi ke dalam dua kategori : 

A.  Hauled Container System 

HCS adalah sistem pengumpulan dimana container untuk menyimpan sampah 

diangkut (hauled) ke tempat pembuangan, dikosongkan, dan dikembalikan ke 

lokasi mereka semula atau beberapa lokasi lain. HCS cocok untuk pemindahan 

sampah dari sumber dengan tongkat penimbunan sampah tinggi karena container 

yang digunakan berukuran relative besar.  
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HCS mempunyai keuntungan hanya membutuhkan satu truck dan pengemudi 

untuk menyelesaikan siklus pengumpul, masing-masing kontainer yang diambil 

(pick-up) membutuhkan sebuah trip keliling ke lokasi pembuangan (atau titik 

tujuan yang lain). Untuk itu, ukuran dan pemanfaatan (utilization) kontainer 

adalah besar kepentingan ekonominya. Bila sampah dapat dimampatkan 

(compress) dikumpulkan dan diangkut (hauled) di atas jarak yang 

dipertimbangkan, keuntungan ekonomi dari pemadatan adalah jelas.Untuk 

pengumpulan sampah dengan sistem kontainer angkat (Hauled Container Sistem 

= HCS), pola pengangkutan yang digunakan ada tiga cara: 

1. Sistem pengosongan kontainer cara 1 dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 2.1 Pola kontainer angkat 1. 

Proses pengangkutan: 

a. Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut 

sampah ke TPA. 

b. Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula. 

c. Menuju kontainer isi berikutnya untuk diangkut ke TPA 

d. Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula. 

e. Demikian seterusnya sampai rit akhir. 
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2. Sistem pengosongan kontainer cara 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pola kontainer angkat 2. 

Proses pengangkutan: 

a. Kendaraan dari poll menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut 

sampah ke TPA. 

b. Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju lokasi kedua 

untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk 

diangkut ke TPA. 

c. Demikian seterusnya sampai rit terakhir. 

d. Pada rit terakhir dengan kontainer kosong dari TPA menuju lokasi kontainer 

pertama, kemudian kendaraan tanpa kontainer menuju pool. 

3. Sistem pengosongan kontainer cara 3 : 

 

Gambar 2.3 Pola kontainer angkat 3. 
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Proses pengangkutan: 

a. Kendaraan dari poll dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi 

kontainer isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawanya 

ke TPA 

b. Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer 

isi berikutnya. 

c. Demikian seterusnya sampai rit terakhir 

B. Sistem Pengakutan dengan Kontainer Tetap (Stationary Kontainer Sistem = 

SCS) 

SCS adalah sistem pengumpulan dimana container menyimpan sampah tetap 

(remain) dititik penimbunan sampah. Pada umumnya SCS ini digunakan untuk 

pengumpulan semua jenis sampah. Sistemnya bervariasi tergantung pada jenis. 

Sistem ini biasanya digunakan untuk kontainer kecil serta alat angkut berupa truk 

kompaktor secara mekanis (gambar 4) atau manual (gambar 5) Pola pengakutan 

dengan cara mekanis yaitu : 

a. Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan 

kedalam truk kompaktor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong. 

b. Kendaraan menuju kontainer berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian 

menuju TPA. 

c. Demikian seterusnya sampai rit terakhir. 

 

 

Gambar 2.4 Pengangkutan dengan SCS mekanis. 
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Gambar 2.5 Pengangkutan dengan SCS manual. 

Proses pengangkutan dengan manual adalah: 

a. Kendaraan dari poll menuju TPS pertama, sampah dimuat ke dalam truk 

kompaktor atau truk biasa. 

b. Kendaraan menuju TPS berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian menuju 

TPA. 

c. Demikian seterusnya sampai rit terakhir. 

 

2.4.3 Hauled Container System (Hcs) 

Beberapa istilah penting dan persamaan yang digunakan untuk menghitung 

pengangkutan dengan system HCS adalah (Tchobanoglous ,1993) : 

1.    Phcs (pick up) : waktu yang ditempuh dari lokasi kontainer kosong ke lokasi 

kontainer isi.  

2.     s (at site) : waktu yang digunakan untuk menunggu dan membongkar di 

lokasi. (jam/trip) 

3.     h (haul) : waktu yang diperlukan menuju lokasi yang akan diangkut 

kontainernya. (jam/trip) 

4.  Off-route (W) : nonproduktif pada seluruh kegiatan operasional ; waktu untuk 

checking pagi dan sore, hal tak terduga, perbaikan dan lain – 

lain. 
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a. Menghitung haul time (h) 

h          =  a + bx                       (2.1) 

Dimana, 

a     : konstanta empiris waktu angkut (jam/trip) 

b     : konstanta empiris waktu angkut (jam/km) 

x     : jarak rata-rata lokasi kontainer/TPS (km/trip) 

Nilai a dan b diperoleh dari data pengumpulan sampah secara 

aktual, tergantung pada kondisi masing – masing daerah. Faktor 

yang mempengaruhi antara lain peraturan lalu lintas, kondisi jalan, 

jam sibuk dan lain – lain. 

b. Menghitung Phcs 

Phcs  =  pc + uc + dbc             (2.2) 

Dimana, 

pc     : waktu mengambil kontainer penuh (jam/trip) 

uc     : waktu untuk meletakkan kontainer kosong (jam/trip) 

dbc   : waktu rata-rata antar kontainer (jam/trip) 

c. Menghitung waktu per trip 

Thcs  =  Phcs + h + s              (2.3) 

Dimana, 

Thcs  :  waktu tempuh tiap trip pada sistem container angkat / HCS 

(jam/trip) 

h    : waktu yang diperlukan menuju lokasi yang akan diangkut 

kontainernya 

      s    :  waktu yang digunakan untuk menunggu dilokasi 

 Phcs:  pick up time 

d. Menghitung jumlah trip per hari 

Nd = {H(1-W) – (t1 + t2)}/ Thcs              (2.4) 

Dimana, 

 Nd    : jumlah trip per hari (trip/hari) 

 H      : total waktu kerja per hari (jam) 

 W     : faktor waktu non produktif (jam/trip) 
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t1 : waktu dari pool ke lokasi kontainer pertama (jam) 

t2 : waktu dari lokasi kontainer terakhir ke pool (jam) 

 

2.4.4.Kendaraan Angkutan Sampah 

 Pengangkutan sampah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi lapangan terutama jumlah armada, jarak, dan jumlah sampah yang harus 

diangkut. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dimana 

kegiatan pengangkutan dimulai, ke tempat tujuan, hingga ke tempat kegiatan 

pengangkutan diakhiri. ( Nasution, 1996) 

Truck termasuk kendaraan yang dibuat khusus untuk alat angkut karena 

kelebihannya dalam kecepatan, kapasitas dan fleksibel. Sebagai alat angkut, truk 

sangat mudah dikoordinasukan. Kapasitas truk yang dipilih harus berimbang 

dengan muatannya (loader), jika pembandingan ini kurang proposional, maka ada 

kemungkinan alat pemuat ini banyak menunggu atau sebaliknya. (Rochmanhadi, 

1992) 

Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Jakarta, kendaraan pengangkutan 

sampah meliputi : 

1. Dump truck 

Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk 

mengangkat bak dan membongkar muatannya. Pengisian muatan masih 

tetap secara manual dengan tenaga kerja. Truk ini memiliki kapasitas yang 

bervariasi yaitu 6m3 ,8m3 ,10m3 ,14m3. Dalam pengangkutan sampah, 

efisiensi penggunaan Dump truck dapat dicapai apabila memenuhi beberapa 

kriteria yaitu jumlah trip atau ritasi perhari minimum 3 dan jumlah crew 

maksimum 3 orang. Agar tidak mengganggu lingkungan selama perjalanan 

ke TPA, Dump truck sebaiknya dilengkapi dengan tutup terpal. 

2. Arm roll truck 

Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk 

mengangkat bak dan membongkar muatannya. Pengisian muatan masih 

tetap secara manual dengan tenaga kerja. Truk ini memiliki kapasitas yang 

bervariasi yaitu 6m3, 8m3, dan 10m3. Dalam pengangkutan sampah,efisiensi 
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penggunaan arm roll truck dapat dicapai apabila memenuhi beberapa 

kriteria yaitu jumlah trip atau ritasi perhari minimum 5 dan jumlah crew 

maksimum 1orang. Agar tidak mengganggu lingkungan selama perjalanan 

ke TPA, kontainer sebaiknya memiliki tutup dan tidak rembes sehingga 

leachate tidak mudah tercecer. Kontainer yang tidak memiliki tutup 

sebaiknya dilengkapi dengantutup terpal selama pengangkutan. 

3. Compactor Truck 

Merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk 

memadatkan dan membongkar muatannya. Pengisian muatan masih tetap 

secara manual dengan tenaga kerja. Truk ini memiliki kapasitas yang 

bervariasi yaitu 6m3, 8m3, dan 10m3. Dalam pengangkutan sampah, efisiensi 

penggunaan compactor truck dapat dicapai apabila memenuhi beberapa 

kriteria yaitu jumlah trip atau ritasi perhari minimum 3 dan jumlah crew 

maksimum 2orang. 

4. Trailer Truck 

Merupakan kendaraan angkut berdaya besar sehingga mampu mengangkut 

sampah dalam jumlah besar hingga 30 ton. Trailer truck terdiri atas 

primeover dan kontainer beroda. Kontainer dilengkapi sistem hidrolis untuk 

membongkar muatannya. Pengisian muatan dilakukan secara hidrolis 

dengan kepadatan tinggi di transfer station. Trailer memiliki kapasitas antar 

20-30 ton. Dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan trailer truck 

dapat dicapai apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu jumlah trip atau 

ritasi perhari minimum 5 dan jumlah crew maksimum 2 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Gambar 2.6 Alat angkut sampah (Dinas Pekerjaan Umum Kota Jakarta, 1991) 

Pemilihan jenis peralatan atau sarana yang digunakan dalam proses pengangkutan 

sampah antara dengan mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut: 

a. Umur teknis peralatan 5 – 7 tahun. 

b. Kondisi jalan daerah operasi. 

c. Jarak tempuh. 

d. Karakteristik sampah. 

e. Tingkat persyaratan sanitasi yang dibutuhkan. 

f. Daya dukung pemeliharaan. 

Pemilihan pemakaian peralatan tersebut tidak terlepas dari memperhatikan 

segi kemudahan, pembiayaan,kesehatan, estetika, serta kondisi setempat : 

 Dari segi kemudahan, peralatan tersebut harus dapat dioperasikan dengan 

mudah dan cepat, sehingga biaya operasional jadi murah. 

 Dari segi pembiayaan, peralatan tersebut harus kuat dan tahan lama serta 

volume yang optimum, sehingga biaya insvestasi semurah - murahnya. 

 Dari segi kesehatan dan estetika, peralatan tersebut harus dapat mencegah 

timbulnya lalat, tikus atau binatang -binatang lain dan tersebarnya bau 

busuk serta kelihatan indah atau bersih. 
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2.4.5.RUTE PENGANGKUTAN 

Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Jakarta, 1995 rute pengangkutan 

dibuat agar pekerja dan peralatan dapatdigunakan secara efektif. Pada umumnya 

rute pengumpulan dicoba berulang kali, karena rute tidak dapat digunakan pada 

semua kondisi. Pedoman yg dapat digunakan dalam membuat rute sangat 

tergantung dari beberapa faktor yaitu  : 

1. Peraturan lalu lintas yang ada;  

2. Pekerja, ukuran, dan tipe alat angkut;  

3. Jika memungkinkan, rute dibuat mulai dan berakhir di dekat jalan  

utama, gunakan topografi dan kondisi fisik daerah sebagai batas rute;  

4. Pada daerah berbukit, usahakan rute dimulai dari atas dan berakhir di 

bawah;  

5. Rute dibuat agar kontainer/TPS terakhir yang akan diangkutyang terdekat 

ke TPA;  

6. Timbulan sampah pada daerah sibuk/lalu lintas padat diangkut sepagi 

mungkin;  

7. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah terbanyak, diangkut lebih 

dahulu;  

8. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah sedikit, diusahakan terangkut 

dalam hari yang sama.  

 

2.4.6. OPERASIONAL PENGANGKUTAN SAMPAH 

Pengaturan  rute  pengangkutan  sangat  penting  dalam  penanganan  

sampah di  pemukiman  karena  terkait  dengan  penyimpanan  sampah  di  TPS.  

Jika pengangkutan  mengalami  kendala  dan  tidak  dapat  mengangkut  sampah 

sesuai  dengan  jadwal  pengangkutan,  maka  akan  terjadi  penumpukan sampah  

di  TPS  dan  secara  langsung  akan  mempengaruhi  kondisi lingkungan sekitar 

TPS ( Dinas Pekerjaan Umum,1991).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi operasional pengangkutan yaitu :  

1.  Pola pengangkutan yang digunakan. 

2.  Alat angkut yang digunakan 
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3.  Jumlah personil 

4.  Lokasi TPS atau TPS 

 

2.5 PRODUKTIVITAS ALAT ANGKUT 

 Menurut Propenko (1992) difinisi umum produktivitas adalah hubungan 

antara output yang dihasilkan oleh suatu produksi atau sistem pelayanan dengan 

input yang diberikan untuk mendapatkan output tersebut. Produktivitas juga 

didefinisikan sebagai hasil dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. 

Dalam sistem pengumpulan sampah elemen petugas pengumpul merupakan salah 

satu aspek input yang menentukan dalam hal produktivitas atau efisiensi 

pelayanan sampah. Produktivitas sistem transportasi sampah dinilai berdasarkan 

jumlah personil yang dibutuhkan dalam satuan waktu (jam),  kapasitas sampah 

yang diangkut dalam satuan waktu (jam), dan jarak yang ditempuh oleh kendaraan 

angkut dalam satuan waktu (jam). Parameter – parameter dari masing – masing 

sistem tersebut dibandingkan kemudian dievaluasi baik kelebihan maupun 

kekurangannya. 

 Produktivitas suatu alat selalu tergantung dari waktu siklus. Waktu siklus 

truck terdiri dari waktu pemuatan, waktu pengangkutan, waktu pembongkaran, 

waktu perjalanan kembali, dan waktu antri.(Rostiyanti, 2002) 

 

Rumus yang dipakai untuk menghitung produktivitas truck adalah : 

Prod = 
 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠  

𝐶𝑇
 x efisiensi            (2.5) 

Keterangan: 

P        = Produksi perjam dump truck (m3/jam) 

C       = Kapasitas produksi persiklus dump truck (m3) 

CT     = Waktu siklus dump truck (menit) 

Waktu Siklus untuk dump truck  dapat digambarkan sebagai berikut : 

CT = LT + HT + DT + RT + ST             (2.6) 

Keterangan :  

CT  = Waktu siklus dump truck (menit) 

LT     = Loading time / waktu muat (menit) 
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HT   = Hauling time / waktu angkut (menit) 

DT    = Dumping time / waktu pembongkaran (menit) 

RT   = Return time / waktu kembali (menit) 

ST    =Spotting time / waktu tunggu (menit) 

 

 

 


