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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Lokasi Studi 

Lokasi studi dilakukan di wilayah Kota Malang. 

Gambar 3.1 Lokasi TPS dan TPA Dalam Peta Kota Malang. 
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3.2. Tahapan Studi 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Tahapan Studi 

 

3.3. Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data ada 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer didapatkan dari survei langsung di lapangan sedangkan data sekunder 

adalah data yang didapatkan dari instansi terkait ataupun dari berbagai sumber. 

 

 

Pengumpulan Data 

Data Primer : 

 Durasi Operasi Pengangkutan 

 Volume sampah 

Data Sekunder : 

 Lokasi TPS dan TPA 

 Data alat angkut sampah 

 Jadwal Pengambilan 

 Rute Pengangkutan  

 Jarak Tempuh 

 

Evaluasi Produktivitas  

Pembahasan 

Selesai 
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3.3.1.Data Primer 

Data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan data secara langsung 

atau survey kondisi yang terjadi di lapangan.  

1. Pencatatan Durasi Pengangkutan 

2. Waktu Tempuh 

3.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari data yang sudah tersedia, baik dari instansi 

maupun dari kondisi langsung di lapangan, data tersebut antara lain yaitu : 

1. Jumlah TPS dan lokasi  pengambilan sampah 

2. Rute pengangkutan  

3. Jumlah armada 

4. Jadwal Pengambilan  

5. Jarak Tempuh 

6.  Volume Sampah 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data Primer 

 Data primer diperoleh dengan cara survey langsung dilapangan dan 

pencatatan manual. Survey dilakukan dengan menumpangi armada yang akan 

diteliti. Adapun data primer yang didapatkan secara dari lapangan meliputi : 

a. Pencatatan Durasi Operasional Armada 

1. Durasi pool ke TPS, pencatatan durasi dilakukan pada saat truk 

berangkat dari garasi hingga sampai di TPS pertama. 

2. Pencatatan durasi pengambilan kontainer untuk Arm Roll Truk 

pada saat truk mulai dari ambil posisi di TPS sampai dengan 

menaikkan kontainer ke atas truk. 

Untuk Dump Truk, pencatatan durasi pemuatan sampah di lakukan 

saat truk mengambil posisi sampai dengan selesai pemuatan, jika 

bak pada truk belum terisi penuh maka harus menunggu gerobak 

sampah yang lain. 

3. Durasi pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA, pencatatan 

waktu pengangkutan dimana truk bermuatan dari TPS menuju 

TPA. 
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4. Durasi antrian di TPA, pencatatan lamanya durasi antrian 

dilakukan pada saat truk sampai di TPA hingga mendapatkan 

giliran untuk proses pembongkaran. 

5. Durasi pembongkaran di TPA, pencatatan dilakukan dimana truk 

ambil posisi sampai proses dumping di TPA 

6. Durasi perjalanan kembali dari TPA menuju TPS untuk rit 

selanjutnya, pencatatan dilakukan pada saat truk berjalan tanpa 

bermuatan.  

7. TPA ke Pool, pencatatan durasi perjalanan dilakukan dari TPA 

menuju Pool. 

3.3.4. Waktu Survey 

Survey dilakukan pada hari kerja (Senin,17 Oktober 2016) pukul 05.00 – 

16.00 WIB. 

3.4    EVALUASI PRODUKTIVITAS 

 Evaluasi produktivitas adalah menentukan nilai produktivitas truk 

pengangkutan sampah berdasarkan parameter yang dievaluasi, meliputi : waktu 

tempuh, jumlah sampah yang terangkut, jumlah rit, jumlah armada dan kapasitas 

truk.  

3.5    PEMBAHASAN 

 Pembahasan merupakan penjelasan/ uraian dari hasil evaluasi produktivitas 

truk pengangkutan sampah yang telah dilakukan. Berdasarkan evaluasi 

produktivitas diketahui nilai produktivitas efektif dan proporsional rata-rata.  


