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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kota Pasuruan merupakan salah satu kota dengan luas wilayah 36,56 km² dan 

juga jumlah penduduk sekitar ±194,168 jiwa (sumber :Dinas PU Kota Pasuruan). 

.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Kota 

Pasuruan berdampak pula pada perubahan pola hidup masyarakat, yang lebih 

menjadi konsumtif, karena itu munculnya persoalan umum dalam pelayanan 

prasarana perkotaan, seperti masalah persampahan. Dari permasalahan yang di 

tinjau di Kota Pasuruan saat ini yaitu terjadinya peningkatan jumlah timbulan 

sampah sehingga menyebaban adanya sampah yang tidak terangkut, maka sarana 

dan prasarana pengelolaan sampah saat ini tentu tidak akan mencukupi lagi untuk 

tahun yang akan datang, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPS 

(Tempat Penampungan Sementara), Sampai saat ini paradigma pengelolaan 

sampah yang digunakan adalah: Kumpul – Angkut – Buang. Namun, diperkirakan 

hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut 

ke TPA (Tepat Pembuangna Akhir). Paradigma Kumpul – Angkut – Buang 

seperti ini memiliki konsekuensi terhadap tingginya biaya operasional 

pengelolaan sampah karena sebagian besar biaya pengelolaan sampah digunakan 

untuk biaya pengangkutan yaitu sekitar 50-60% dari biaya total pengelolaan 

sampah (Damanhuri, 2010). 

Transportasi sampah adalah sub-sistem persampahan yang bersasaran 

membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara 
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langsung menuju TPA. Dengan mengoptimasi sub-sistem ini diharapkan 

pengangkutan sampah menjadi semakin mudah, cepat, dan biaya yang relatif 

murah dengan tujuan utama untuk meminimalkan dampak dari penumpukan 

sampah yang member dampak langsung bagi kesehatan masyarakat dan 

keindahan kota 

Maka dari itu perlunya peningkatan pelayanan bagi masyarakat untuk 

dilakukan perbaikan sistem pengelolaan angkutan sampah dari segi  tingkat 

pelayanan, waktu, dan jumlah armada yang ada saat ini dikarenakan adanya 

berbagai kendala. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan 

pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun 

penerapan teknologi, Pengelolaan sampah menjadi sangat kompleks akibat 

permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga 

pengelolaan sampah sering di prioritaskan penangananya.  

Dalam aspek permasalahan yang terjadi yang terutama adalah jumlah armada 

yang ada saat ini maupun pengetahuan personil terhadap sistem pengelolaan 

sampah masih rendah. Dari sisi tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Kota 

Pasuruan belum mampu melayani seluruh wilayah di 4 Kecamatan yang ada, 

karena perlunya peningkatan kebutuhan jumlah armada angkutan sampah. Agar 

timbulan sampah tidak  menyebabkan sampah yang menggunung di TPS - TPS. 

Menurut data yang didapat, volume sampah yang dihasilkan di pasok dari 4 

Kecamatan yang ada di wilayah Kota Pasuruan, yaitu Kecamatan Gadingrejo, 

Purworejo, Bugulkidul, dan Panggungrejo dengan jumlah keseluruhan volume 

sampah sebesar 197,53 m³/hari (sumber :Dinas PU Kota Pasuruan ), Sehingga  

bagaimana sampah - sampah tersebut dapat diangkut dalam waktu yang singkat, 

Adapun jumlah armada pengangkutan yang beroprasi saat ini yang mengangkut 
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sampah dari TPS ke TPA yaitu 7 unit arm roll, 5 unit dump truk, dan 20 unit bak 

kontainer. 

Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan sampah maka perlu 

dilakukan evaluasi terhadap sistem pengangkutan sampah di Kota Pasuruan 

dengan menetapkan berbagai kriteria untuk mengukur sistem yang di lakukan oleh 

pemerintah dalam hal ini dinas terkait dari hasil ini selanjutnya diharapkan dapat 

diketahui gambaran tentang kondisi pengelolahan sampah di Kota Pasuruan serta 

pemecahan peramasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pemerintah dalam menentukan pelayanan pengelolaan sampah agar lebih efisien 

dan efektif. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa 

permasalahan utama yang berkaitan yaitu hubungan antara timbulan sampah 

dengan jumlah kebutuhan transportasi pengaangkutan sampah di Kota Pasuruan 

saat ini. Penentuan jumlah kebutuhan transportasi pengangkutan sampah ini dapat 

digunakan untuk mengoptimalisasi pengangkutan timbulan sampah dari TPS ke 

TPA. Dari uraian di atas akan di dapat beberapa rumusan masalah yang akan di 

bahas yaitu : 

a) Bagaimana tingkat pelayanan sampah di Kota Pasuruan ? 

b) Bagaimana sistem pola pengangkutan sampah di Kota Pasuruan ? 

c) Bagaimana kebutuhan transportasi pengangkutan sampah di Kota 

Pasuruan saat ini ? 
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d) Berapa kebutuhan transportasi pengangkutan sampah sesuai dengan 

volume sampah yang dihasilkan di Kota Pasuruan sesuai dengan volume 

sampah yang dihasilkan di Kabupaten Pasuruan sampai tahun 2020 ? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan studi yg akan di capai adalah : 

a) Mengetahui tingkat pelayanan sampah di Kota Pasuruan 

b) Mengetahui sistem pengumpulan dan pola pengangkutan sampah di Kota 

Pasuruan 

c) Mengetahui kebutuhan transportasi pengangkutan sampah di Kota 

Pasuruan saat ini 

d) Mengetahui kebutuhan transportasi pengangkutan sampah sesuai dengan 

volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Pasuruan sampai tahun 

2020 

 

1.4 Batasan masalah  

a) Tinjauan teknis dibatasi pada sistem pengangkutan sampah TPS – TPA 

b) Wilayah penelitian yang dimaksud adalah TPA Blandongan, di Kelurahan 

Blandongan Kecamatan Bugulkidul  

c) Hanya membahas angkutan yang di kelola dinas terkait  

d) Tidak menghitung kebutuhan TPS 

e) Tidak membahas kapasitas jalan  

f) Tidak membahas tingkat kemacetan lalu lintas 

g) Tidak membahas dampak sosial dan ekonomi 

h) Pembahasan hanya pada jenis kendararan golongan II yaitu dump truck, 

arm roll 

i) Tidak membahas biaya oprasional kendaraan 
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1.5 Manfaat studi 

Manfaat dari studi ini sendiri adalah : 

1. Menambah refrensi dari bidang transportasi mengenai teknik lalulintas dan

manajemen lalulintas sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan

mahasiswa teknik sipil UMM dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Evaluasi ini di harapkan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi

instansi terkait dalam peningkatan sistem  pengangkutan sampah, sehingga

sampah tidak lagi menjadi masalah yang rumit.




