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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian sampah 

Menurut Undang - Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, 

sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alami yang 

berbentuk padat dan yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang 

karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan kusus 

Menurut SNI 19 - 2454 – 2002 sampah adalah limbah yang bersifat padat 

terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang di anggap tidak berguna lagi 

dan harus di kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi 

investasi pembangunan. Sedangkan sampah perkotaaan adalah sampah yang 

timbul dari perkotaaan. 

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Sedangkan menurut 

Tchobanoglous (1977:51), sumber sampah antara lain berasal dari daerah 

permukiman, perdagangan, perkantoran/pemerintahan, industri, lapangan 

terbuka/taman, pertanian dan perkebunan.Ada pula sumber sampah yang 

dihasilkan, menurut (Damanhuri, 2010) Sumber sampah dibagi menjadi 2 

klompok besar, yaitu sampah domestik dan non-domestik 

Sampah domestik sendiri terbagi dari 2 (dua) jenis yaitu sampah pemukiman 

dan sampah non pemukiman. 

a. Sampah dari pemukiman, sampah rumah tangga 

Sampah dari rumah tinggal merupakan sampah yang dihasilkan dari 

kegiatan atau lingkungan rumah tangga. Dari kelompok sumber ini 

umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton / 

dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran 

besar seperti dahan pohon. Praktis tidak terdapat sampah yang biasa 

dijumpai di negara industri, seperti mebel, TV bekas, kasur dll. Kelompok 

ini dapat meliputi rumah tinggal yang ditempati oleh sebuah keluarga, atau 
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sekelompok rumah yang berada dalam suatu kawasan permukiman, 

maupun unit rumah tinggal yang berupa rumah susun. Dari rumah tinggal 

juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan 

beracun), seperti misalnya baterei, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, 

dll. 

b. Sampah dari non pemukiman yang sejenis sampah rumah tangga, misalnya 

seperti dari pasar, daerah komersil dsb. 

Sampah dari daerah komersial: sumber sampah dari kelompok ini berasal 

dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari 

sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, 

logam, dan juga sisa makanan. Khusus dari pasar tradisional, banyak 

dihasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara 

umum sampah dari sumber ini adalah mirip dengan sampah domestik 

tetapi dengan komposisi yang berbeda. 

Sedang sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan 

sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri.  

Sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis sampah kota kegiatan umum 

dalam lingkungan industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis 

sampah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik, dll. Yang perlu mendapat 

perhatian adalah, bagaimana agar sampah yang tidak sejenis sampah kota tersebut 

tidak masuk dalam sistem pengelolaan sampah kota.. 

 

2.2 Karakteristik sampah 

Selain komposisi, maka karakteristik lain yang biasa ditampilkan dalam 

penanganan sampah adalah karakteritik fisika dan kimia. Karakteristik tersebut 

sangat bervariasi, tergantung pada komponen - komponen sampah. Kekhasan 

sampah dari berbagai tempat/daerah serta jenisnya yang berbeda-beda 

memungkinkan sifat-sifat yang berbeda pula. Sampah kota di negara-negara yang 

sedang berkembang akan berbeda susunannya dengan sampah kota di negara-

negara maju. 
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Karakteristik sampah dapat dikelompokkan menurut sifat-sifatnya, seperti: 

a. Karakteristik fisika: yang paling penting adalah densitas, kadar air, kadar 

volatil, kadar abu, nilai kalor, 

b. Karakteristik kimia: khususnya yang menggambarkan susunan kimia 

sampah tersebut yang terdiri dari unsur C, N, O, P, H, S, dsb. 

Menurut pengamatan di lapangan, maka densitas sampah akan tergantung 

pada sarana pengumpul dan pengangkut yang digunakan, biasanya untuk 

kebutuhan desain digunakan angka  

- Sampah di wadah sampah rumah: 0,01 – 0,20 ton/m³ 

- Sampah di gerobak sampah: 0,20 – 0,25 ton/m³ 

- Sampah di truk terbuka: 0,30 – 0,40 ton/m³ 

- Sampah di TPA dengan pemadaran konvensional = 0,50 – 0,60 ton/m³. 

 

2.3  Pengertian pengelolaan dan penanganan sampah 

  Menurut Undang Undang - nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penganan sampah. pengertian pengelolaan bukan hanya 

menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti 

bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan 

masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam 

aktivitas penanganan tersebut. 

 

2.4  Aspek Teknis Oprasional 

  Teknik oprasional pengolahan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan 

pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu 

dengan melakukan pemilihan sejak dari sumbernya. Agar lebih jelasnya teknis 

oprasional pengolahan sampah dapat dilihat pada skema Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Teknik Oprasional Pengelolaan persampahan 

Sumber : SNI  19-2454-2002 

Menurut UU no.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ada 2 kelompok 

utama pengelolaan sampah, yaitu: 

a. Pengurangan sampah yaitu terdiri dari : pembatasan timbulan sampah, 

pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. 

b. Penanganan sampah yaitu terdiri dari : 

- Pemilahan : pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, 

jumlah, dan/atau sifat sampah.  

- Pengumpulan : pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber 

sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan 

sampah terpadu  

- Pengangkutan : membawa sampah da ri sumber dan/atau dari tempat 

penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 

terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir  

- Pengolahan : mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah  

- Pemrosesan akhir sampah : pengembalian sampah dan/atau residu hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan  
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2.5 Timbulan sampah 

Timbulan sampah adalah Banyaknya sampah yang di hasilkan per orang 

perhari dalam satuan volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari 

jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Timbulan sampah 

sangat di perlukan untuk mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi 

sampah. 

Timbulan sampah ini dinyatakan sebagai : 

− Satuan berat: kg/o/hari, kg/m2/hari, kg/bed/hari dan sebagainya 

− Satuan volume: L/o/hari, L/m2/hari, L/bed/hari dan sebagainya. 

Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun di masa 

mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian 

sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan rerata timbulan sampah akan 

merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. 

Satuan timbulan sampah ini biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas 

per orang atau per unit bangunan dan sebagainya. Bagi kota-kota di negara 

berkembang, dalam hal mengkaji besaran timbulan sampah, agaknya perlu 

diperhitungkan adanya faktor pendaurulangan sampah mulai dari sumbernya 

sampai di TPA (Damanhuri, 2010:14). 

 

2.5.1 Metode perhitungan timbulan sampah 

Timbulan sampah yang dijasilkan dari sebuah kota dapat di peroleh 

dengan survey pengukuran atau analisa langsung di lapangan, yaitu : 

a. Mengukur langsung  

Memperoleh satuan timbulan sampah dari sejumlah sampel (rumah tangga 

dan non-rumah tangga) yang ditentukan secara random proposional di 

sumber 8 hari berturut-turut (SNI 19 –3964-1995 DAN SNI M 36-1991-

03) 

b. Load count analysis : Mengukur jumlah (berat dan/atau volume) sampah 

yang masuk ke TPS misalnya diangkut dengan gerobak, selama 8 hari 

berturut-turut. Dengan melacak jumlah dan jenis penghasilan sampah yang 
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dilayani oleh grobak yang mengumpulkan sampah tersebut, sehingga akan 

diperoleh satuan timbulan sampah per-ekivalensi penduduk 

c. Weigh-volume analysis : Bila tersedia jembatan timbang, maka jumlah 

sampah yang masuk ke fasilitas penerima sampah akan dapat diketahui 

dengan mudah dari waktu ke waktu. Jumlah sampah-sampah harian 

kemudian digabung dengan perkiraan area yang layanan, dimana data 

penduduk dan sarana umum terlayani dapat dicari, maka akan diperoleh 

satuan timbulan sampah per-ekuivalensi penduduk 

d. Matrial balance analysis : Merupakan analisa yang lebih mendasar, 

dengan menganalisa secara cermat aliran bahan masuk, aliran bahan yang 

hilang dalam sistem, dan aliran bahan yang menjadi sampah dari sebuah 

sistem yang ditentukan batas-batasnya (system boundary) 

 

2.5.2 Besar timbulan sampah 

Secara praktis sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu: 

a. Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga 

b. Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, 

seperti dari pasar, daerah komersial dsb. 

Sampah dari kedua jenis sumber ini (a dan b) dikenal sebagai sampah 

domestik. Sedang sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan 

sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri. Bila sampah 

domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa Inggeris dikenal 

sebagai municipal solid waste (MSW). 

Kadang dimasukkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan, yang 

cukup banyak dijumpai.Sampah dari masing-masing sumber tersebut dapat 

dikatakan mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan besaran dan variasi 

aktivitasnya. 

Berdasarkan SNI 19-3983-1995, bila pengamatan lapangan belum 

tersedia, maka untuk menghitung besaran timbulan sampah, dapat digunakan 

angka timbulan sampah sebagai berikut: 
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- Satuan timbulan sampah kota sedang = 2,75 – 3,25 liter/orang/hari = 0,7 – 0,8 

kg/orang/hari 

- Satuan timbunan sampah kota kecil = 2,5 – 2,75 liter/orang/hari = 0,625 – 0.7 

kg/orang/hari 

2.5.3 Penentuan jumlah sampel analisa timbulan sampah 

Penentuan jumlah sampel yang biasa digunakan dalam analisa timbulan 

sampah adalah dengan pendekatan statistik, yaitu : 

a. Metode stratified random sampling : yang biasanya didasarkan pada 

komposisi pendapatan penduduk setempat, dengan anggapan bahwa 

kuantitas dan kualitas sampah dipengaruhi oleh tingkat kehidupan 

masyarakat. 

b. Jumlah sampel minimum: ditaksir berdasarkan berapa perbedaan yang bisa d

iterima antara yang ditaksir dengan penaksir, berapa derajat kepercayaan 

yang diinginkan, dan berapa derajat kepercayaan yang bisa di terima. 

c. Pendekatan praktis : dapat dilakukan dengna pengambilan sampel sampah 

berat minimum sampel yang dibutuhkan untuk penentuan komposisi 

sampah, yaitu minimum 500 liter atau sekitar 200 kg. Biasanya sampling 

dilakukan di TPS atau pada gerobak yang diketahui sumber sampahnya. 

Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi 

sampah di Indonesia biasanya dilaksanakan berdasarkan SNI M 36-1991-03. 

Penentuan jumlah sampel sampah yang akan diambil dapat menggunakan formula 

berikut : 

a. Bila jumlah penduduk ≤     jiwa 

P = Cd.Ps................................  ...................................................................(2.1) 

 

Keterangan: Ps  = jumlah penduduk bila ≤     jiwa 

         Cd = koefisien kepadatan 

                     Cd = 1 bila kepadatan penduduk normal. 

         Cd < 1 bila kepadatan penduduk jarang. 

         Cd >1 bila kepadatan penduduk padat. 
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b. Bila jumlah penduduk >     jiwa 

P = Cd.Cj. √   ......……………….…………...………………………… (2.2) 

Keterangan : Ps   = jumlah penduduk bila ≤     jiwa 

          Cd  = koefisien kepadatan 

          Cd  = 1 bila kepadatan penduduk normal. 

          Cj   = jumlah penduduk /       

 

Untuk memprediksi timbulan sampah dapat digunakan persamaan sebagai 

berikut: 

Qn = Qt        ............................................................................................ (2.3) 

 

Keterangan : Qn   = timbulan sampah pada n tahun mendatang. 

          Qt    = timbulan sampah pada tahun awal perhitungan. 

          Cs    = peningkatan/pertumbuhan kota. 

          Ci     = laju pertumbuhan sektor industri. 

          Cp    = laju pertumbuhan sektor pertanian. 

          Cqn  = laju peningkatan pendapatan per kapita. 

          P       = laju pertumbuhan penduduk. 

 

2.6 Pelayanan sampah 

2.6.1 Tingkat pelayanan 

Berdasarkan (Undang – Undang No 18 tahun 2008 pasal 11) Setiap orang 

berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan 

berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau pihak lain 

yang diberi tanggung jawab. Sedangkan menurut (Damanhuri, 2010:44). Tingkat 

pelayanan merupakan ukuran kemampuan pengelola kota untuk menyediakan 

pelayanan kebersihan kepada masyarakat, baik secara kualitas maupun kualitas 

Guna menentukan tingkat pelayanan pengelolaan sampah di kota tersebut, 

digunakan 2 (dua) indikator utama, yaitu : 

- Presentase jumlah penduduk kota dan sarana lain yang memperoleh pelayanan 

dari sistem. 
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- Presentase timbulan sampah yang dapat dikelola oleh pengelola sampah tingkat 

kota. 

Sedangkan menurut petunjuk teknis tingkat pelayanan sampah adalah 

jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total 

jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut, dinyatakan dalam bentuk 

prosentase. Untuk menghitung tingkat pelayanan adalah  

Tingkat pelayanan =  
 
         

Keterangan : A = jumlah volume sampah terangkut akhir tahun pencapaian 

          B = jumlah volume sampah seluruh kota 

 

2.6.2 Frekuensi pelayanan  

 Berdasarkan hasil penentuan skala kepentingan daerah pelayanan, frekuensi 

pelayanan dapat dibagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut. 

1. Pelayanan intensif antara lain untuk jalan protokol, pusat kota, dan daerah 

komersil 

2. Pelayanan menengah antara lain untuk kawasan pemukiman teratur 

3. Pelayanan rendah antara lain untuk daerah pinggiran kota 

 

2.6.3 Faktor penentu kualitas oprasional pelayanan 

Faktor penentu oprasional pelayanan adalah sebagai berikut : 

1) Tipe Kota 

2) Sampah terangkut dari lingkungan 

3) Frekuensi pelayanan 

4) Jenis dan jumlah peralatan 

5) Peran aktif masyarakat 

6) Retribusi 

7) Timbunan sampah 

 

2.7 Pengumpulan Sampah 

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara 

pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat 
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pembuangan sementara, atau langsung ke tempat pembuangan atau pemerosesan 

akhir tanpa melalui proses pemindahan (Damanhuri, 2010:53).  

 

2.7.1 Teknik Oprasional Pengumpulan Sampah 

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. 

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.  

 

Menurut (Damanhuri, 2010:54) 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.  

Tempat penampungan sementara ini berupa : 

a. Transfer station I / transfer depo 

Untuk suatu lokasi transfer depo, atau di Indonesia dikenal sebagai 

Tempat Penampungan Sementara (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. 
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b. Kontener besar (steel container) volume 6 – 10 m³ 

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. 

 

2.7.2 Pola pengumpulan sampah  

Menurut (Damanhuri, 2010:55) 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. 
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- Panjang dan lebar jalan. 

- Kondisi sarana penghubung (jalan, gang). 

- Jarak titik pengumpulan dengan lokasi. 

c. Perencanaan operasional pengumpulan harus memperhatikan: 

-  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. 

 

2.7.3 Pola Pengumpulan dan Persyaratan 

Berdasarkan SK SNI-T-13-1990 Pola pengumpulan sampah terdiri dari : 

1. Pola individu langsung dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 5% ) sehinga alat pengumpul 

non mesin sulit dioprasikan 

b. Kondisi jalan cukup lebar dan oprasi tidak mengganggu pemakai jalan 

lainnya 

c. Kondisi dan jumlah alat memadai 

d. Jumlah timbulan sampah > 0,3 m³/hari 

2. Pola individu tidak langsung dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Bagi daerah yang partisipasi masyarakat rendah 

b. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia 

c. Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung 
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d. Bagi kondisi topografi relatif datar (rata – rata <5%) dapat menggunakan 

alat pengumpul iron mesin (grobak, becak) 

e. Kondisi lebar jalan/gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu 

pemakai jalan lainnya 

f. Organisasi pengelola harus siap dengan sistem pengendalian 

3. Pola komunal langsung dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Bila alat angkut terbatas 

b. Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah 

c. Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah (kondisi daerah 

berbukit, gang/jalan sempit) 

d. Wadah komunal di tempatkan sesuai dengan kebutuhan dan di lokasi yang 

mudah dijangkau alat pengangkut (truk) 

e. Untuk pemukiman tidak teratur 

4. Pola komunal tidak langsung dengan persyaratan sebagai berikut 

a. Peran serta masyarakat tinggi  

b. Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan di lokasi yang 

individual dijangkau alat pengumpul 

c. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia 

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

alat pengumpul iron mesin (grobak, becak), bagi kondisi topografi >5% 

dapat menggunakan cara lain seperti pukulan, container kecil beroda dan 

karung 

e. Kondisi lebar jalan/gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu 

pemakai jalan lainnya 

f. Organisasi pengelola harus siap dengan sistem pengendalian 

 

2.8. Sistem Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik 

pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA atau TPST 

pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat pemindahan 
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tersebut tidak kurang dari 3,5 ton. Truk-truk tersebut terdiri dari chasis cabin, 

body ditutup dengan anti karat, sistem hidrolik, registrasi. 

 

Contoh-contoh Truk-truk pengangkut sampah yang ada sebagai berikut : 

a. Truk Biasa Terbuka.Volume 6 m³, 8 m³ dan 10 m³ 

Bahan/konstruksi : 

• Bak konstruksi kayu 

• Bak konstruksi plat besi 

Keuntungan : 

• Harga relatif murah 

• Perawatan relatif lebih mudah/murah 

Kelemahan : 

• Kurang sehat 

• Memerlukan waktu pengoperasian lebih lama 

• Estetika kurang 

Catatan : 

• Banyak dipakai di Indonesia 

• Diperlukan tenaga lebih banyak 

 

b. Dump Truck/Tipper Truck, volume 6 m³, 8 m³ dan 10 m³ 

Bahan/konstruksi : 

• Bak plat baja 

• Dump Truck dengan peninggian bak pengangkutnya. 

Keuntungan : 

• Tidak diperlukan banyak tenaga pada saat pembongkaran 

• Pengoperasian lebih efektif dan efisien 

Kelemahan : 

• Perawatan sulit. 

• Realtif mudah berkarat 

• Estetika kurang 

• Sulit untuk pemuatan 
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Catatan : 

• Perlu modifikasi bak 

 

c. Arm Roll Truck dengan 2 kontainer. volume 6 m³, 8 m³ dan 10 m³ 

Bahan/konstruksi : 

• Truk untuk mengangkut/membawa kontainer2 secara hidrolis 

Keuntungan : 

• Praktis dan cepat dalam pengoperasian 

• Tidak diperlukan tenaga banyak 

• Estetika baik 

• Lebih bersih dan sehat 

• Penempatan lebih fleksibel 

Kelemahan : 

• Hidrolis sering rusak 

• Harga relatif mahal 

• Biaya perawatan lebih mahal 

• Diperlukan lokasi untuk penempatan dan pengangkatan 

Catatan : 

• Cocok untuk lokasi2 dengan produksi sampah yang relatif banyak 

 

d. Compactor Truck. volume 6 m³, 8 m³, dan 10 m³ 

Bahan/konstruksi : 

• Truk dilengkapi dengan pemadat sampah 

Keuntungan : 

• Volume sampah ternagkut lebih banyak 

• Tidak diperlukan tenaga banyak 

• Estetika baik 

• Lebih bersih dan sehat 

• Praktis dalam pengoperasian 

Kelemahan : 

• Biaya investasi dan pemeliharaan lebih mahal 
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• Harga relatif mahal 

• Biaya perawatan lebih mahal 

• Waktu pengumpulan lama bila untuk sistem door to door 

Catatan : 

• Cocok untuk pengumpulan dan pengangkutan secara komunal. 

 

e. Multi Loader, volume 8 m³ 

Bahan/konstruksi : 

• Trailer dengan dilengkapi kontainer 

Keuntungan : 

• Cocok untuk kondisi jalan yang kurang bagus 

• Mudah dalam pengoperasian 

Kelemahan : 

• Memerlukan tempat yang luas unutk manuferl 

• Kecepatannya kurang 

• Kurang higienis 

• Estetika kurang 

Catatan : 

Pernah dipakai di Pontianak. 

 

f. Truck with Crain, volume 10 m³ 

Bahan/konstruksi : 

• Truck dilengkapi dengan alat pengangkat sampah 

Keuntungan : 

• Tidak memerlukan banyak tenaga untuk menaikkan sampah ke truk 

• Cocok untuk mengangkut sampah besar (bulky waste) 

Kelemahan : 

• Hidrolik sering rusak 

• Sulit digunakan di daerah yang jalannya sempit dan tidak teratur 

Catatan : 

Telah dipergunakan di Jakarta. 
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g. Front Loading, volume 10 m³ 

Bahan/konstruksi : 

• Truck dilengkapi dengan alat pengangkat kontainer sampah dari depan 

Keuntungan : 

• Tidak memerlukan banyak tenaga untuk menaikkan sampah ke truk 

• Harga satuan operasioanl relatif lebih murah 

Kelemahan : 

• Sulit digunakan di daerah yang jalannya sempit dan tidak teratur 

 

h. Mobil Penyapu Jalan ( Street Sweeper) 

Bahan/konstruksi : 

• Truk yang dilengkapi dengan pengisap sampah 

Keuntungan : 

• Pengoperasian lebih cepat 

• Sesuai untuk jalan-jalan protokol yang memerlukan pekerjaan cepat 

• Estetis dan higienis 

• Tidak banyak memerlukan tenaga 

Kelemahan : 

• Harga relatif lebih mahal 

• Perawatan mahal 

 

 

Ada beberapa persyaratan alat pengangkut sampah berdasarkan (SNI 19-2454-

2002), yaitu : 

1. Alat pengangkut sampah harus di lengkapi dengan penutup sampah, 

minimal jaring. 

2. Tinggi bak maksimal 1,6 m. 

3. Sebaiknya ada alat ungkit. 

4. Kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang di lalui 
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5. Bak truk atau dasar container sebaiknya di lengkapi dengan pengaman air 

sampah 

 

2.9.Metode pengangkutan sampah 

Menurut Tchobanoglous (1976), ada dua sistem pengangkutan : 

1. Hauled Container System 

HCS cocok untuk pemindahan sampah dari sumber dengan tingkat 

penimbunan sampah tinggi karena container yang digunakan berukuran relatif 

besar. Penggunaan container besar mengurangi waktu penanganan sehingga 

penumpukan yang tidak sedap di pandang dan kondisi tak sehat yang di 

hubungkan dengan penggunaan container kecil dapat di cegah. 

Keuntungan lain dari HCS adalah fleksibilitas, container dengan ukuran 

dan bentuk yang berbeda dapat disediakan untuk pengumpulan semua jenis 

sampah. Karena container yang di gunaakan dalam sistem ini biasanya harus diisi 

secara manual, penggunaan container sangat besar sering menunjukan 

pemanfaatan volume yang rendah (utilization low volume) . pemanfaatan 

container di definisikan sebagai fraksi dari total volume sampah yang di angkut 

container. 

HCS mempunyai keuntungan membutuhkan satu truk dan pengemudi 

untuk menyelesaikan siklus pengumpula, masing – masing container yang di 

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

tujuan yang lain). Untuk itu, ukuran dan pemanfaatan container adalah besar 

kepentingan ekonominya. Bila sampah dapat dimampatkan (compress) 

dikumpulkan dan diangkut (hauled) di atas jarak yang di pertimbangkan, 

keuntungan ekonomi dari pemadatan adalah jelas. 

Ada tiga jenis utama dari HCS : 

a. Truck kerekan (hoist truck) 

b. Kontainer keerang miring (tilt frame) 
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c. Kereta sampah (trash – trailer) 

 

2. Stasionary Container System  

SCS digunakan untuk pengumpulan semua jenis sampah. Sistemnya 

bervariasi tergantung pada jenis, banyaknya yang di tangani dan jumlah titik 

penimbunan sampah. 

SCS mempunyai dua jenis utama : 

 Sistem di mana pemadatan pengisian sendiri (self-loding compactor) 

 Sistem dimana kendaraan pengisian manual (manual loaded). 

 

2.10.   Hauled Container Sistem 

Waktu yang dibutuhkan tiap trip, yang dapat dihubungkan dengan waktu 

yang di butuhkan oleh tiap – tiap container, adalah sama dengan penjumlahan 

waktu haul, at site, dan Pick Up, perkalikan factor perhitungan waktu aktivitas 

off route, dan diberikan menjadi persamaan : 

 Thcs = Phcs + s + h …………………………………..………………(2-4) 

Dimana :  Thcs = waktu per ritasi (jam/rit). 

     Phcs = waktu pengambilan (jam/rit). 

     s       = waktu bongkar-muat di TPS atau TPA (jam/rit). 

     h      = waktu angkut dari sumber ke TPS atau TPA.  

Menghitung waktu haul time tergantung dari kecepatan dan jarak, dalam 

hal ini dapat di gunakan persamaan 

 h=a+b.x …………………………………………………..…………..(2-5) 

Dimana : h  = total waktu haul (jam per rit) 

     a  = konstanta empiris (jam per rit) 
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      b = konstanta empiris (jam per jarak) 

      x = jarak pulang pergi (Km per trip) 

    Untuk mengetahui nilai konstanta pada waktu Haul dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Nilai koefisien konstanta (kecepatan) 

Speed Limit a b 

Km/Jam Mil/Jam Jam/rit Jam/km 

88 55 0,016 0,011 

72 45 0,022 0,014 

56 35 0,034 0,019 

40 25 0,050 0,025 

25 15 0,088 0,037 

Sumber : Peavy (1985) 

 Analisa dari waktu haul dan jarak, menggunakan persamaan di atas. 

Substitusi persamaan 2-4 dengan ungkapan untuk „h‟ pada persamaan 2-5 maka 

waktu tiap trip digambarkan sebagai berikut : 

Thcs = Phcs +s+a+b.x ………………………………...………………………(2-6) 

Waktu pick up tiap trip untuk sistem HCS adalah sama dengan : 

Phcs = pc+uc+dbc……………………….……………….……………………(2-7) 

Dimana : Phcs= waktu pengambilan/rit. 

   Pc    = waktu untuk mengangkut kontainer isi (jam/rit). 

    uc    = waktu untuk mengosongkan kontainer. 

dbc  = waktu untuk menempuh jarak dari container ke kontainer lain     

(jam/rit).  
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Dalam perhitungan waktu pick up tiap trip, jika rata – rata waktu yang 

dibutuhkan untuk mengemudi antar container tidak di ketahui dapat di perkirakan 

dengan menggunakan persamaan 2-7 dimana jarak antara kontainer di 

distribusikan (diganti) untuk jarak pulang pergi. Jumlah trip yang dapat di buat 

tiap kendaraan tiap hari dengan sistem HCS dapat di tentukan dengan 

menggunakan persamaan  

 

  Nd = 
                

    
……………………..……………………….(2-8) 

Dimana : Nd   = jumlah ritasi/hari (rit/hari). 

     H     = waktu kerja (jam/hari). 

     w     = off route faktor (waktu hambatan sebagai friksi). 

t1     = waktu dari pool kendaraan (garasi) ke kontainer 1 pada hari kerja 

tersebut (jam). 

     t2     = waktu dari kontainer terakhir ke garasi (jam). 

   THCS= waktu pengambilan/ritasi (jam/rit). 

 Jika jumlah trip tiap hari tidak di ketahui, ia dapat di asumsikan dengan 

menggunakan pernyataan sebagai berikut : 

 Nd =   

   
…………………………………………………………….…..(2-9) 

Dimana : Nd = jumlah trip per hari (trip/hari) 

     Vd = jumlah sampah terkumpul (volume/hari). 

      c   = ukuran container rata – rata (m³/hari) 

      f    = faktor penggunaan kontainer. 

faktor pemanfaatan container didefinisikan sebagai bagian dari volume 

container yang di tempati oleh sampah. Karena faktor ini bervariasi terhadap 
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ukuran container, faktor berat harus digunakan dalam persamaan 2-9. Faktor berat 

di dapat dengan membagi jumlah nilai yang di dapat dengan mengalikan jumlah 

container dalam ukuran masing – masing dengan faktor pemanfaatan mereka 

dihubungkan dengan total jumlah container. 

2.11. Stasionary Container System 

Sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulannya tidak dibawa 

berpindah pindah (tetap) wadah pengumpulan ini dapat berupa wadah yang dapat 

diangkat atau tidak dapat di angkat. 

Untuk stasionary container system digambarkan sebagai berikut : 

Tscs = Pscs +s+a+b.x ……………………………………………..…………(2-10) 

Waktu pick up tiap trip untuk sistem HCS adalah sama dengan : 

Pscs = CT (uc) + (np-1)(dbc)…………………………….…………...………(2-11) 

Dimana : Pscs= waktu pengambilan/rit. 

   CT    = jumlah kontainer yang dikosongkan/rit (kontainer/rit). 

    uc    = waktu untuk mengosongkan kontainer.(jam/rit) 

    Np   = jumlah lokasi kontainer yang diambil per rit (lokasi/rit) 

dbc   = waktu untuk menempuh jarak dari container ke kontainer lain     

(jam/lokasi).  

Jumlah kontainer yang dapat dikosongkan per ritasi pengumpulan : 

 CT =    

   
……………………………………………………….………(2-12) 

Dimana :CT = jumlah kontainer yang dikosongkan/rit (kontainer/rit). 

    v   = volume mobil pengumpul.(m²/rit) 

    r    = rasio kompaksi 
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c   = volume kontainer (m³/rit) 

f   = faktor penggunaan kontainer 

Jumlah ritasi per hari 

Nd =   

   
………………………………………………………………..….…..(2-13) 

Dimana : Nd = jumlah trip per hari (trip/hari) 

     Vd = jumlah sampah terkumpul (volume/hari). 

      c   = ukuran container rata – rata (m³/hari) 

      f    = faktor penggunaan kontainer. 

Waktu yang diperlukan per hari : 

H = 
                   

     
……………………..……………………………….(2-14) 

Dimana : Nd   = jumlah ritasi/hari (rit/hari). 

     H     = waktu kerja (jam/hari). 

     w     = off route faktor (waktu hambatan sebagai friksi). 

t1     = waktu dari pool kendaraan (garasi) ke kontainer 1 pada hari kerja 

tersebut (jam). 

     t2     = waktu dari kontainer terakhir ke garasi (jam). 

 

2.12. Definisi dan istilah – istilah 

Menurut (Tchobanoglous, 1976) Kegiatan yang dilibatkan dalam 

pengumpulan pembuangan sampah padat dapat di tetapkan ke dalam 4 unit oprasi, 

yaitu : 

1. Pick up 

Definisi istilah Pick Up tergantung pada jenis sistem pengumpulan 

yang di gunakan : Untuk HCS yang di oprasikan secara konvensional pick 
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up (pengambilan),PHCS adalah waktu yang di habiskan mengemudi ke 

container berikutnya setelah container kosong telah di simpan waktu yang 

di habiskan untuk mengambil container terisi dan waktu yang dibutuhkan, 

menempatkan kembali container setelah isinya di kosongkan. Untuk HCS 

yang di oprasikan dengan cara pertukaran container, Pick up adalah waktu 

yang dibutuhkan untuk mengambil container terisi sampah dan untuk 

menempatkan container pada lokasi berikutnya setelah isinya di 

kosongkan. 

 

2. Haul 

Definisi dari istilah haul (h) tergantung pada jenis sistem pengumpulan 

yang digunakan untuk HCS. Haul adalah waktu yang diperlukan untuk 

menuju lokasi pembuangan, diawali setelah container yang diisi hendak 

dibuang telah diisi (loaded) ke atas truk, di tambah waktu meninggalkan 

lokasi pembuangan sampai truck tiba di lokasi dimana container kosong 

di keluarkan. Tidak Termasuk waktu di pembuangan akhir  

 

3. At Site 

Unit oprasi at-site (s) adalah waktu yang dihabiskan di lokasi pembuangan 

dan meliputi waktu yang dihabiskan menunggu untuk unloading seperti 

waktu yang di habiskan untuk pembongkaran 

4. Off Route 

Unit Oprasi off route (w) meliputi semua waktu yang di habiskan untuk 

kegiatan yang tidak produktif dari keseluruhan oprasi pengumpulan. 

Banyak dari aktifitas dihubungkan dengan waktu off rute kadang – kadang 

dibutuhkan atau melekat dalam oprasi. Untuk itu, waktu yang dihabiskan 

oleh aktifitas off rute dibagi menjadi dua kategori, dibutuhkan dan tak 

dibutuhkan. Dalam pelaksanaan, baik dibutuhkan maupun tak dibutuhkan 
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waktu off route adalah dipertimbangkan bersama – sama karena mereka 

harus di distribusikan sama atas oprasi keseluruhan.  

Kebutuhan waktu off route meliputi : 

1. Waktu yang dihabiskan pemeriksaan keluar dan masuk di pagi hari 

dan di akhiri hari kerja. 

2. Waktu yang dihabiskan mengemudikan ketitik pick up pertama atau 

dari lokasi terdekat titik pick up terakhir ke stasiun pengiriman di 

akhiri hari kerja.(istilah “lokasi terdekat” digunakan karena, dalam 

SCS, kendaraan pengumpul biasanya (normalnya) kemudian langsung 

kembali ke stasiun pengirim setelah sampah yang dikumpulkan pada 

route terakhir telah di kosongkan) 

3. Kehilangan waktu yang harus di bayar untuk kemacetan yang dapat 

terelakan 

4. Waktu yang di habiskan untuk membetulkan perleng kapan dan 

peralatan. 

Waktu off route yang tidak dibutuhkan meliputi waktu untuk makan siang 

yang melebihi waktu makan siang yang telah di tentukan dan waktu yang 

di habiskan dalam mengambil coffee brake, berbicara dengan teman dan 

sebagainya. 

 

2.13 Proyksi Penduduk dengan metode geometrik 

 Metode ini digunakan apabila tingkat perkembangan jumlah penduduk 

naik secara berganda atau tingkat pertumbuhan populasi berubah secara ekuivalen 

dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya. 

 Pn = Po (1 + r)n ………………………..……………………………..(2.15) 

Dimana : 

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke n 



36 

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

r    = Laju pertumbuhan penduduk 

n   = Periode waktu proyeksi  




