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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Batu adalah Kota Wisata yang terletak di sebelah barat Kota Malang 

memiliki luas wilayah 136,74 km
2
, dengan jumlah penduduk 207.504 jiwa (Badan 

Pusat Statistik, 2015). Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Batu, 

Bumiaji, dan Junrejo yang terdiri dari 20 desa dan 4 kelurahan. Potensi alam yang 

dimiliki Kota Batu seperti pegunungan, daerah pertanian dengan hawa daerah 

tersebut yang asri. Oleh sebab itu banyak investor yang mendirikan tempat wisata 

dan perhotelan,  baik sudah dibangun maupun yang sedang dibangun. Sehingga 

Kota Batu menjadi salah satu tujuan utama bagi wisatawan yang ingin berlibur 

atau menjadi penduduk Kota Batu. Oleh sebab itu banyaknya wisatawan dan 

pertumbuhan penduduk mengakibatkan banyaknya sampah yang ditimbulkan. 

Apabila tidak disikapi akan berpotensi menurunnya kualitas lingkungan dan 

kesehatan masyarakat. 

Jumlah timbulan sampah Kota Batu di tahun 2015 mencapai 494m
3
/hari yang 

bersumber dari sampah rumah tangga, tempat wisata, pasar, hotel, tepi jalan dan 

tempat-tempat lainnya (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Sedangkan sampah 

yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir hanya 208 m
3
/harinya (TPA 

Tlekung, 2015). Sehingga jumlah sampah yang terangkut hanya 40% dari jumlah 

sampah yang ditimbulkan Kota Batu. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran 

mayarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta beberapa area  yang 

belum dilayani pengambilan sampahnya oleh Dinas Cipta Karya. Jumlah titik 

pengambilan disebagian wilayah Kota Batu untuk saat ini berjumlah 127 titik, 

mulai dari tepi jalan, Hotel, Pasar, TPS dan lain-lain. 

Armada yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu 

sebanyak 13 unit. Dimana diantaranya 7 unit Armroll Truck dengan container 

kapasitas 6m
3
 dan 6 unit Dump Truck dengan kapasitas container berkisar 6m

3
 

hingga 9m
3
. Untuk container Armroll Truck yang berada di TPS – TPS Kota Batu 

sebanyak 40 unit. Metode pengangkutan Armroll Truck menggunakan Hauled 
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Container System sedangkan Dump Truck menggunakan tenaga manusia untuk 

pemindahan sampah dari landasan ke kendaraan pengangkut. Dalam aktivitasnya 

kendaraan Dump Truck berjalan perlahan – lahan sekaligus melakukan pengisian 

sampah. 

Jadwal operasi Armroll Truck di Kota Batu setiap hari dimulai dari pukul 

07.00 wib hingga pukul 12.00 wib,  dengan pengambilan sampah rata – rata 2 

rit/hari. Setiap 2-3 hari sekali pengambilannya mencapai 4 hingga 6 rit,. Jam 

operasional Dump Truck dimulai dari pukul 05.00 wib hingga pukul 11.00 wib, 

dalam 1 ritasenya mampu melayani 5 sampai 10 titik lokasi pengambilan seperti 

tempat wisata, pemukiman, hotel, tepi jalan dan lain sebagainya. Setiap harinya 

kendaraan Dump Truck rata rata melakukan 1 kali ritase, sedangkan sebagian 

setiap 2 hari sekali dapat melakukan pengambilan hingga 2 kali ritase. Kendaraan 

Armroll Truck hanya mebutuhkan sopir dan kenek. Sedangkan Dump Truck 

memiliki personel mulai dari 4 hingga 6 orang, dengan pembagian 2 orang untuk 

menata sampah yang berada di bak truk, dan sisanya menyebar dan mengambil 

sampah. 

Pada hari senin terjadi penumpukan sampah yang disebabkan oleh sebagian 

besar Dump Truck tidak melalukan pengambilan pada hari minggu, serta Armroll 

Truck mengurangi jumlah ritasi dari hari biasanya. Hal ini dikarenakan banyaknya 

wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu yang menyebabkan padatnya lalu lintas 

pada hari tersebut. Oleh sebab itu truk pengangkut sampah susah keluar masuk 

Pool yang berlokasi ditengah kota. Sehingga operasional truk sampah terhambat 

karena lokasi pengambilan sampah banyak dilakukan ditempat – tempat wisata, 

hotel dan lain sebagainya.  

 Jarak tempuh terdekat 7 km dan terjauh hingga 22 km dengan kecepatan rata 

– rata kendaraan pengangkut sampah sebesar 25 km/jam. Dalam proses 

pengambilan sampah didapati sulitnya medan yang di lalui seperti melewati jalan 

kecil dan terkadang mengalami keterlambatan di karenakan padatnya volume 

kendaraan di beberapa titik di Kota Batu seperti di Jl. Diponegoro, Jl. Semeru, Jl. 

Panglima Sudirman, Jl. Dewi Sartika, Jl. Agus Salim, dll. Sehingga 

memperlambat laju truk pengangkut sampah dan menyita waktu dalam melakukan 

perjalanan.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukannya“Studi 

Evaluasi Produktivitas Truk Pengangkutan Sampah di Kota Batu”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

a) Sampah yang terangkut ke TPA sekitar 208 m
3
 atau 40% dari total sampah 

yang dihasilkan Kota Batu sebesar 494m
3
/hari. 

b) Pengambilan sampah Kota Batu hanya dilakukan disebagian wilayah yang 

telah ditentukan dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 

c) Durasi operasional Armroll Truck rata - rata 4 jam/hari dan durasi 

operasional Dump Truck rata – rata 6 jam/hari 

d) Jumlah ritase perhari kendaraan Dump Truck dan Armroll Truck 

bervariasi. Dengan rata – rata pengambilan Dump Truck yaitu 1 rit/hari 

dan Armroll Truck 2rit/hari. 

e) Sebagian kendaraan Dump Truck  hanya beroperasi selama 6 hari dan 

Armroll Truck mengurangi ritase pengambilan sampah. 

f) Rute – rute yang dilewati truk pengangkut sampah merupakan rute padat 

lalu lintas dan  jalan kecil 

g) Kecepatan tempuh rata – rata kendaraan pengangkut sampah Kota Batu 

yaitu 25 km/jam. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berapakah produktivitas kendaraan pengangkut sampah di Kota Batu saat ini 

(tahun 2016)? 

1.4. Batasan Masalah 

a) Tidak membahas kepadatan volume lalu lintas 

b) Hanya membahas wilayah yang ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang 

c) Tidak membahas retribusi sampah 

d) Tidak membahas biaya operasional kendaraan 

e) Tidak membahas dampak ekonomi 

f) Tidak membahas dampak lingkungan 

1.5.Tujuan Studi 

Untuk mengetahui produktivitas kendaraan pengangkut sampah Kota Batu 

saat ini (2016). 
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 1.6. Manfaat Studi 

Hasil studi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

penanganan pengangkutan sampah di Kota Batu. 


