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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah masih menjadi salah satu masalah di Kota-kota besar 

salah satunya Kota Bandar Lampung. Pengolahan sampah yang 

kurang efisien dapat mengakibatkan penumpukan sampah di TPS dan 

TPA. Masalah sampah juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan 

masyarakat, sampah yang di kelola dengan baik akan menghasilkan 

lingkungan yang bersih, sehingga masyarakatnya pun sehat. Jika 

masyarakat sehat maka anggaran untuk sektor kesehatan juga menjadi 

berkurang. Salah satu penanganan yang diselenggarakan oleh Dinas 

Kebersihan kepada sistem pengangkutan atau transportasi sampah 

yang bertujuan membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari 

sumber sampah menuju TPA (Ajrina dkk., 2007). 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 

169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan 

dengan populasi penduduk 1.166.761 jiwa (berdasarkan hasil sensus 

penduduk 2020). Bertambahnya jumlah penduduk dapat 

mempengaruhi terjadinya masalah sampah yaitu meningkatnya jumlah 

timbunan sampah, jenis sampah seperti sampah rumah tangga, sampah 

sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan keberagaman 
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karakteristik sampah. Oleh sebab itu akan meningkat pula sarana dan 

prasarana pengolahan sampah salah satunya adalah alat pengangkut 

sampah. Ketersediaan jumlah alat pengangkut sampah sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah. Jumlah alat 

pengangkutan sampah di kota Bandar Lampung sebanyak 123 unit 

truk, 80 unit Dump Truk. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Bandar 

Lampung juga memiliki kendaraan truk arm roll yang berfungsi 

sebagai armada pengangkut kontainer sampah yang tersebar di tempat 

pembuangan sampah sementara. Jumlah truk arm roll yang ada adalah 

40 unit, dan kendaraan lainnya seperti truk engkel 3 unit, mobil pick 

up 34 unit, kendaraan roda tiga 23 unit, dan gerobak sampah 40 unit 

(Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung tahun, 2020). 

Untuk kondisi timbulan sampah berdasarkan data dari Dinas 

Lingkungan Hidup Bandar Lampung tahun 2020 dengan jumlah 

sampah 253.615,98 ton/tahun. Hal ini menyebabkan meningkatnya 

timbunan sampah yang terjadi di kota dan berpengaruh terhadap 

sarana prasarana yang ada di kota Bandar Lampung. Kendaraan 

pengangkut sampah yang belum maksimal salah satunya disebabkan  

karena kurangnya ritasi pada setiap pengangkutan menyebabkan 

semua sampah Kota Bandar Lampung tidak dapat terangkut secara 

maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian di 

fokuskan pada sistem pengangkutan sampah di kota Bandar Lampung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dapatakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pengangkutan sampah di kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana sistem pengangkutan sampah yang efektif dan efisien 

di Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana produktivitas truk kendaraan pengangkut sampah di 

kota Bandar Lampung?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

in adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sistem pengangkutan sampah di kota Bandar 

Lampung. 

2. Mengetahui sistem pengangkutan sampah yang efektif dan efisien 

di kota Bandar lampung. 

3. Mengetahui produktivitas truk perjalanan kendaraan pengangkut 

sampah di kota Bandar Lampung.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui sistem pengangkutan sampah yang efektif dan 

efisien di kota Bandar lampung. 

2. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai 

sistem pengangkutan sampah. 
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1.5 Batasan masalah  

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di kota Bandar Lampung dengan daerah 

pelayanan pengangkutan sampah di TPS dan jalan Kota Bandar 

Lampung yang sudah ada sebelumnya. 

2. Penelitian dilakukan dengan melihat rute jalan kendaraan 

pengangkut sampah menuju TPA. 

3. Kendaraan pengangkut sampah di teliti hanya milik Dinas 

Lingkungan Hidup. 

4. Prasarana yang diteliti adalah truk sampah berupa Dump Truk. 

1.6 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Identifikasi masalah 

Tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari masalah apa yang 

hendak di teliti. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari 

penelitian tersebut. Masalah penelitian secara umum bisa kita 

temukan lewat study literatur atau lewat pengamatan lapangan 

(observasi, survey, dan sebagainya). 

2. Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode antara lain 

observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi. Observasi di 

lakukan dengan langsung mengamati masalah langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data-data  yang diperlukan. Studi 
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literatur dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Studi dokementasi yaitu 

dengan menggunakan data-data dari hasil dokementasi. 

3. Analisis Data  

Yang harus dilakukan dalam metode penelitian ini adalah 

pengumpulan data primer yang berguna untuk melengkapi 

kebutuhan data penelitian. Pengumpulan data tersebut 

menggunakan metode observasi/pengamatan langsung di lapangan.  

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada tahap ini, membahas tentang hasil dari pengamatan atau 

penelitian dari data-data yang telah diperoleh, serta menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan 

dan memberikan saran.   

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada sub bab ini menjelaskan sistematika penulisan yang dapat 

digunakan sebagai pedoman penyusunan penelitia ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah dan tahapan penelitian. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bagian ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada bagian 

ini dimungkinkan memuat hipotesis yang lebih spesifik.  
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3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang gambaran umum, lokasi dan waktu 

penelitian, metode penelitian, jenis data, pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat segala temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data  

hasil dari penelitian dan memberikan penjelasan yang dapat 

menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat secara singkat dan jelas kesimpulan dan saran  

tentang hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian 

berlangsung.  

 

 

 

 

 

 



7 
 

 


