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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Sampah 

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan zat an 

organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah 

umumnya dalam bentuk sisa makanan (sampah dapur), daun-daunan, ranting 

pohon, kertas/karton, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, debu sisa penyapuan, dsb 

(SNI 19-2454-1993). 

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan 

limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-

perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena 

pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial 

ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan 

pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (Hadiwiyoto: 1983). 

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari 

bahan organik dan atau an organik, baik benda logam maupun benda bukan 

logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda 

benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara 

pengolahannya (Direktorat Jenderal Cipta Karya: 1986). 

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas 

manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tak 

dikehendaki atau sia-sia (Tchobanoglous: 1993). 

2.1.1 Sumber Sampah 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya (1986), sumber sampah antara lain  

a. Sampah pasar, tempat-tempat komersil. 

Terdiri dari berbagai macam dan jenis sampah seperti sisa sayuran, daun, 

bekas bungkus, sisa makanan dan sebagainnya. Ciri-ciri sampahnya biasanya 
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mempunyai berbagai macam dan jenis sampah, yang masing-masing 

volumenya hampir sama. 

b. Sampah pabrik atau industri. 

Benda-benda sisa atau bekas dari proses industri, atau merupakan ampas-

ampas dari pengolahan bahan baku, misalnya pabrik gula tebu akan 

membuang ampas tebu. Ciri-cirinya tidak banyak macam dan jenisnya, 

menonjol jumlahnya pada beberapa jenis saja. 

c. Sampah rumah tinggal, kantor, institusi gedung umum dan lainnya serta 

pekarangan. 

Karakteristiknya hampir sama dengan sampah dari pasar, kecuali ada sampah 

daripengurasan septic tank. 

d. Sampah kandang hewan dan pemotongan hewan. 

Terdiri dari sisa-sisa makanan hewan dan kotorannya, sisa-sisa daging dan 

tulangtulangnya. 

e. Sampah jalan, lapangan dan pertamanan. 

Sampah ini terdiri dari pengotoran oleh pelewat jalan atau pemakai jalan, 

pemakai lapangan dan pertamanan, pemotong rumput, reruntuhan bunga dan 

buah. 

f. Sampah selokan, riol dan septic tank. 

Terdiri dari endapan-endapan dan benda-benda yang hanyut sebagai 

penyebab tersumbatnya selokan selokan riol. Isi septik tank merupakan 

lumpur tinja yang biasanya diambil dan diangkut dengan mobil tangki tinja 

yang dilengkapi dengan pompa hisap. 

2.1.2 Sistem Persampahan Kota Batu  

Sistem persampahan Kota Batu termasuk dalam Peraturan Daerah Kota 

Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 

Tahun 2010-2030 yaitu : 

a. Rencana sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 

huruf c meliputi: 

• Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.  
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• Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah 

dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. 

• Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat 

penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 

terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. 

• Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan 

jumlah sampah; 

• Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 

secara aman. 

• Pembangunan tempat pembuangan akhir terpadu. 

• Penyediaan dan pengelolaan sarana pengolahan persampahan secara 

terpadu di setiap kecamatan. 

b. Rencana tempat penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit 

lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan. 

c. Rencana pengembangan lokasi tempat pemrosesan akhir meliputi tempat 

pemrosesan akhir Tlekung di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan tempat 

pemrosesan akhir Sebrang Bendo di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji 

dengan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang 

sampah non organik, serta sanitary landfill. 

2.2 Manajemen Pengelolaan Sampah 

Definisi manajemen untuk pengelolaan sampah di negara-negara maju yaitu 

sebagai disiplin yang berhubungan dengan pengendalian bagi penghasil, tempat 

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). 

Menurut Poerbo (1999), pada kota-kota di Indonesia, manajemen 

persampahan menggunakan 2 sistem yang dikelola oleh Pemerintah terdiri dari 

kegiatan pengumpulan, transportasi dan pembuangan limbah disebut sistem 

formal atau konvensional dan sistem yang melibatkan pemulung dalam 
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mengambil kembali sampah seperti plastik, kertas, pecahan kaca dan besi untuk 

dijual disebut sistem inforrmal atau non konvensional. 

Pengelolaan sampah menurut Kartikawan (2007)  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 sebagai berikut : 

a. 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. 

b. 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 (recycle). 

Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya 

timbulan sampah (reduce) 

c. 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. 
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d. Pengangkutan (transfer and transport) adalah kegiatan pemindahan sampah 

dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi 

pembuangan akhir. 

e. Pengolahan (treatment) 

f. Pembuangan akhir 

2.3 Pengumpulan dan pengangkutan  

Pengumpulan dan pengangkutan sampah termasuk dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013, kegiatan 

Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan 

fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota. Pada saat pengumpulan, sampah 

yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. Pengumpulan 

didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui : 

a) Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan 

sumber sampah; 

b) Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. 

Pengumpulan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut : 

a) Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak 

terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut: 

• Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2(dua) hari sekali. 

• Masing-masing jenis sampah dimasukan ke masing-masing bak di dalam 

alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah 

terpilah. 

• Sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS 3R. 

b) Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau 

mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut : 

• Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 (dua) 

hari sekali lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R. 

• Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3, 

sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampai lainnya sesuai dengan 
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jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali 

oleh petugas RT atau RW atau oleh pihak swasta. 

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara 

pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat 

pembuangan sementara, atau langsung ke tempat pembuangan atau pemerosesan 

akhir tanpa melalui proses pemindahan (Damanhuri: 2010) 

  

2.3.1 Teknik Operasional Pengumpulan dan pengangkutan Sampah 

Menurut Damanhuri (2010) operasional pengumpulan dan pengangkutan 

sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemerosesan akhir atau ke 

lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung 

(door to door), atau secara tidak langsung (dengan menggunakan Transfer 

Depo/Container ) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

a. Secara Langsung (door to door):  

Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan 

bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber akan diambil, dikumpulkan dan 

langsung diangkut ke tempat pemerosesan, atau ke tempat pembuangan akhir. 

 
Gambar  2.1 Sistem pengumpulan sampah secara langsung 
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b. Secara Tidak Langsung (Communal):  

Pada sistem ini, sebelum diangkut ke tempat pemerosesan, atau ke tempat 

pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan 

dahulu oleh sarana pengumpul seperti dalam gerobak tangan (hand cart) dan 

diangkut ke TPS.  

 
Gambar 2.2 Sistem pengumpulan sampah secara tidak langsung. 

Tempat penampungan sementara merupakan suatu bangunan atau tempat 

yang digunakan untuk memindahkan sampah dari gerobak tangan (hand cart) ke 

landasan, kontainer atau langsung ke truk pengangkut sampah (Damanhuri: 

2010) 

Tempat penampungan sementara ini berupa: 

a. Transfer station I / transfer depo 

Untuk suatu lokasi transfer depo, atau di Indonesia dikenal sebagai Tempat 

PenampunganSementara (TPS) seperti di atas diperlukan areal tanah minimal 

seluas 200 m2. Bila lokasi ini berfungsi juga sebagai tempat pemrosesan 

sampah skala kawasan, maka dibutuhkan tambahan luas lahan sesuai aktivitas 

yang akan dijalankan. 

b. Kontainer besar (steel container) volume 6 – 10 m³ 
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Diletakkan di pinggir jalan dan tidak mengganggu lalu lintas.Dibutuhkan 

landasan permanen sekitar 25-50 m2 untuk meletakkan kontainer. Di banyak 

tempat di kota-kota Indonesia, landasan ini tidak disediakan, dan kontainer 

diletakkan begitu saja di lahan tersedia.Penempatan sarana ini juga 

bermasalah karena sulit untuk memperoleh lahan, dan belum tentu 

masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan sarana ini bersedia 

menerima. 

c. Bak komunal yang dibangun permanen dan terletak di pinggir jalan 

Hal yang harus diperhatikan adalah waktu pengumpulan dan frekuensi 

pengumpulan.Sebaiknya waktu pengumpulan sampah adalah saat dimana aktivitas 

masyarakat tidak begitu padat, misalnya pagi hingga siang hari.Frekuensi 

pengumpulan sampah menentukan banyaknya sampah yang dapat dikumpulkan 

dan diangkut perhari.Semakin besar frekuensi pengumpulan sampah, semakin 

banyak volume sampah yang dikumpulkan per service per kapita. 

2.3.2 Pola Pengumpulan Sampah  

Menurut Damanhuri (2010) Bersama dengan kegiatan pewadahan, maka 

pengumpulan sampah merupakan kegiatan awal dalam rangkaian pengelolaan 

sampah. Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah : 

a. Pengumpulan sampah harus memperhatikan: 

• Keseimbangan pembebanan tugas. 

• Optimasi penggunaan alat, waktu dan petugas. 

• Minimasi jarak operasi. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengumpulan sampah: 

• Jumlah sampah terangkut. 

• Jumlah penduduk. 

• Luas daerah operasi. 

• Kepadatan penduduk dan tingkat penyebaran rumah. 

• Panjang dan lebar jalan. 

• Kondisi sarana penghubung (jalan, gang). 

• Jarak titik pengumpulan dengan lokasi. 

c. Perencanaan operasional pengumpulan harus memperhatikan: 
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• Ritasi antara 1 - 4 rit per hari. 

• Periodisasi untuk sampah mudah membusuk maksimal 3 hari sekali 

namun sebaiknya setiap hari, tergantung dari kapasitas kerja, desain 

peralatan, kualitas kerja, serta kondisi komposisi sampah. Semakin besar 

persentase sampah organik, periodisasi pelayanan semakin sering. Untuk 

sampah kering, periode pengumpulannya dapat dilakukan lebih dari 3 

hari 1 kali. Sedang sampah B3 disesuaikan dengan ketentuan yang 

berlaku. 

• Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap. 

• Mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan perlu dipindahkan secara 

periodik. 

• Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah 

sampah terangkut, jarak tempuh, kondisi daerah, dan jenis sampah yang 

akan diangkut. 

Pola pengumpulan menurut Badan Standarisasi Nasional (2002) terdiri dari : 

a) Pola individual dengan persyaratan sebagai berikut: 

• Kondisi topogarafi bergelombang (> 15-40%), hanya alat pengumpul 

mesin yang dapat beroperasi 

• Kondisi jalan cukup lebar dan beroperasi tidak mengganggu pemakai 

jalan lainnya 

• Kondisi dan jumlah alat memadai 

• Jumlah Timbulan sampah > 0,3 m3/hari 

b) Pola individual tidak langsung dengan persyaratan sebagai berikut: 

• Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya pasif 

• Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia 

• Bagi kondisi topografi relatif datar (rata – rata < 5%) dapat menggunakan 

alat pengumpul mesin (gerobak, becak) 

• Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung 

• Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa menggangu 

pemakai jalan lainnya 

c) Pola komunal langsung dengan persyaratan sebagai berikut: 

• Bila alat angkut terbatas 
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• Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatf rendah 

• Alat pengumpul sulit menjangkau sumber – sumber sampah individual 

(kondis daerah berbukit, gang/jalan sempit) 

• Peran serta masyarakt tinggi 

• Wadah komunal ditempatkan sesuai kebutuhan dan lokasi yang mudah 

dijangkau oleh alat pengangkut (truk) 

• Untuk pemukiman tidak teratur 

d) Pola komunal tidak langsung dengan persyaratan berikut: 

• Peran serta masyarakt tinggi 

• Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang 

mudah dijangkau alat pengumpul 

• Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia 

• Bagi kondisi topografi ratif datar (rata – rata < 5%), dapat menggunakan 

alat pengumpul non mesin (gerobak, becak) bagi kondisi topografi > 5% 

dapat menggunakan cara lain seperti pikulan, container kecil beroda dan 

karung 

• Lebar jalan/gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa menggangu pemakai 

jalan lainnya 

• Harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah 

e) Pola penyapuan jalan dengan persyaratan sebagai berikut: 

• Juru sapu harus mengetahui cara penyapuan untuk setiap daerah 

pelayanan (diperkeras, tanah, lapangan, rumput dll) 

• Penanganan penyapuan jalan untuk setiap daerah berbeda tergantung 

pada fungsi dari nilai daerah yang dilayani 

• Pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut ke lokasi 

pemindahan untuk kemudian diangkut ke TPA 

• Pengendalian personel dan peralatan harus balik 
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Gambar  2.3 Pola pengumpulan Sampah 

2.4 Pemindahan dan Pengangkutan 

Pemindahan dan pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan 

operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus 
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pengumpulan sampai ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola 

individual langsung atau dari tempat pemindahan/penampungan sementara (TPS, 

TPS 3R, SPA) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat 

pengolahan/pembuangan akhir (TPA/TPST). Metoda pengangkutan serta 

peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang 

dipergunakan. Berdasarkan atas operasional pengelolaan sampah, maka 

pemindahan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab dari 

pemerintah kota atau kabupaten. Sedangkan pelaksana adalah pengelola 

kebersihan dalam suatu kawasan atau wilayah, badan usaha dan kemitraan. Sangat 

tergantung dari struktur organisasi di wilayah yang bersangkutan (Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013). 

2.4.1  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:  

a. Terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang harus 

menangani sampah 

b. Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh  

c. Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari 

berbagai area.  

d. Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti  

e. Masalah lalu lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah  

Adapun syarat alat pengangkut sampah adalah antara lain adalah :  

a. Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah, minimal 

dengan jaring  

b. Tinggi bak maksimum 1,6 m  

c. Sebaiknya ada alat ungkit  

d. Kapasitas disesuaikan dengan kondisi/ kelas jalan yang akan dilalui  

e. Bak truk/ dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah. 
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2.4.2 Kendaraan pengangkut Sampah 

 Truk 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). 

 Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

Nomor 03/Prt/M/2013, 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. Armroll 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 

penggunaan Armroll 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Alat angkut sampah  

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. 
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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. 

2.4.3. Rute Pengangkutan 

Rute pengangkutan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013) dibuat agar pekerja dan peralatan dapat 

digunakan secara efektif. Pada umumnya rute pengumpulan dicoba berulang kali, 

karena rute tidak dapat digunakan pada semua kondisi. Pedoman yang 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 diangkut yang 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. 
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8. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah sedikit, diusahakan terangkut 

dalam hari yang sama.  

2.4.4. Operasional Pengangkutan Sampah 

Pengaturan  rute  pengangkutan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 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  

Beberapa faktor yang mempengaruhi operasional pengangkutan yaitu :  

1.  Pola pengangkutan yang digunakan. 

2.  Alat angkut yang digunakan 

3.  Jumlah personil 

4.  Lokasi TPS atau TPS 

2.5 Metode Pengangkutan Sampah 

 Menurut Tchobanoglous (1997), metode pengangkutan sampah 

diklarifikasikan menurut cara operasi ke dalam dua kategori yaitu : 

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 relatif besar. Keuntungan lain 

dari HCS adalah fleksibelitas container dengan ukuran dan bentuk yang berbeda 

dapat disediakan untuk pengumpulan semua jenis sampah. HCS mempunyai 

keuntungan membutuhkan satu truk dan pengemudi untuk menyelesaikan siklus 

pengumpulan, masing-masing container 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 

ekoniminya. Bila sampah dapat dimampatkan (compress) dikumpulkan dan 

diangkut diatas jarak yang dipertimbangkan, keuntungan ekonomi dari pemadatan 
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adalah jelas.Untuk pengumpulan sampah dengan sistem kontainer angkat (Hauled 

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

 Sistem pengosongan kontainer cara 1 dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Pola kontainer angkat 1. 

Proses pengangkutan: 

1) Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut 

sampah ke TPA. 

2) Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula. 

3) Menuju kontainer isi berikutnya untuk diangkut ke TPA 

4) Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula. 

5) Demikian seterusnya sampai rit akhir. 

 Sistem pengosongan kontainer cara 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pola kontainer angkat 2. 

 

Gambar 2.6 Pola kontainer angkat 2. 
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Proses pengangkutan: 

1) Kendaraan dari poll menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut 

sampah ke TPA. 

2) Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju lokasi kedua 

untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk 

diangkut ke TPA. 

3) Demikian seterusnya sampai rit terakhir. 

4) Pada rit terakhir dengan kontainer kosong dari TPA menuju lokasi kontainer 

pertama, kemudian kendaraan tanpa kontainer menuju pool. 

 Sistem pengosongan kontainer cara 3 : 

Gambar 2.7 Pola kontainer angkat 3. 

Proses pengangkutan: 

1) Kendaraan dari poll dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi 

kontainer isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawanya 

ke TPA 

2) Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer 

isi berikutnya. 

3) Demikian seterusnya sampai rit terakhir 

b. Stationary Container System  

 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 
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berupa truk kompaktor secara mekanis (gambar 2.8) atau manual (gambar 2.9) 

Pola pengakutan dengan cara mekanis yaitu : 

1) Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan 

kedalam truk kompaktor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong. 

2) Kendaraan menuju kontainer berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian 

menuju TPA. 

3) Demikian seterusnya sampai rit terakhir. 

 
Gambar 2.8 Pengangkutan dengan SCS mekanis. 

 
Gambar 2.9 Pengangkutan dengan SCS manual. 

Proses pengangkutan dengan manual adalah: 

1) Kendaraan dari poll menuju TPS pertama, sampah dimuat ke dalam truk 

kompaktor atau truk biasa. 

2) Kendaraan menuju TPS berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian menuju 

TPA. 

3) Demikian seterusnya sampai rit terakhir. 
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Menurut Tchobanoglous (1993) beberapa istilah penting dan persamaan 

yang digunakan untuk menghitung pengangkutan dengan system HCS adalah  : 

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. 

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 kontainer angkat / HCS 

(jam/trip) 
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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) 

t1 : waktu dari pool ke lokasi kontainer pertama (jam) 

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

2.6 Produktivitas Alat Angkut 

 Definisi umum produktivitas (Propenko, 1992)  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 x   60  
𝐶𝑇

x efisiensi ……………………………………………(2.5) 

Keterangan: 
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P      = Produksi perjam dump truck (m3/jam) 

C      = Kapasitas produksi persiklus dump truck (m3) 

E      = Efesiensi kerja dump truk 

CT   = Waktu siklus dump truck (menit) 

Waktu Siklus untuk Armroll Truk menggunakan rumus alat berat Dump truck, 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

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

Keterangan :  

CT  = Waktu siklus Dumptruck (menit) 

LT     = Loading time / waktu muat (menit) 

HT   = Hauling time / waktu angkut (menit) 

DT    = Dumping time / waktu pembongkaran (menit) 

RT   = Return time / waktu kembali (menit) 

ST    =Spotting time / waktu tunggu (menit) 

Waktu Siklus untuk Dump truck menggunakan rumus alat berat Scraper, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

FT= LT + DT+ ST+ TT+ ADBT…………………………………………….(2.7) 

Keterangan :  

FT  = Waktu tetap Scraper (menit) 

LT  = Loading time / waktu muat (menit) 

HT  = Hauling time / waktu angkut (menit) 

DT  = Dumping time / waktu pembongkaran (menit) 

TT  = Turning time / waktu berputar (menit) 

ST  = Spotting time / waktu tunggu (menit) 

ADBT =  Accelerating, decelerating, and braking time / waktu percepatan, 

perlambatan dan pengereman (menit) 
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