
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Pengertian Pengelolaan Sampah 

 

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam 

yang berbentuk padat, terdiri dari bahan-bahan organik dan juga zat 

anorganik yang tidak digunakan lagi dan kemudian di kelola supaya tidak 

membahayakan lingkungan sekitar dan dapat melindungi investasi 

pembangunan, sumber sampah biasanya berasal dari timbulan sampah 

(Susanto, 2009). 

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menjelaskan 

tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah ialah kegiatan yang 

sistematis menyeluruh, dan juga berkesinambungan yang juga meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. Sampah-sampah yang dikelola 

menurut undang-undang ini diantaranya adalah sampah rumah tangga, 

sampah sejenis sampah rumah tangga, dan juga sampah spesifik. Pengelolaan 

sampah sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas 

lingkungan masyarakat, dan mengelola sampah menjadi sumber daya serta 

dapat menghilangkan dampak buruk pada lingkungan sekitar. 
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1.2 Persyaratan Teknis Pengelolaan Sampah di Kota 

 

Sampah perkotaan merupakan limbah padat yang terdiri dari bahan-

bahan organik dan anorganik yang sudah tidak berguna atau terpakai dan 

harus dikelola supaya tidak berbahaya untuk lingkungan. Berdasarkan SNI 

19-2454-2002 Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri 

dari kegiatan pewadahan sampai pembuangan akhir sampah harus bersifat 

terpadu dengan melakukan pemilihan sejak dari sumber nya. Skema teknik 

operasional pengelolaan persampahan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2002) 

Gambar 2.1  Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan. 
 

TIMBULAN SAMPAH 

PEMILIHAN, PEWADAHAN, DAN 
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PEMINDAHAN PEMILAHAN DAN 

PENGOLAHAN 

PEMBUANGAN AKHIR 

PENGANGKUTAN 



9 
 

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah 

perkotaan sebagai berikut : 

1. Kepadatan dan penyebaran penduduk. 

2. Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi. 

3. Timbulan dan karakteristik sampah. 

4. Budaya sikap dan perilaku masyarakat. 

5. Jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah. 

6. Rencana tata ruang dan pengembangan kota. 

7. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. 

8. Biaya yang tersedia. 

9. Peraturan daerah detempat. 

2.3  Pewadahan Sampah  

 

Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara di 

dalam suatu wadah di tempat sumber sampah. 

A. Pola Pewadahan 

Pola Pewadahan sampah dibagi menjadi dua yaitu individual dan 

komunal. Pola pewadahan individual adalah kegiatan penanganan 

penampungan sampah sementara ke dalam suatu wadah yang khusus dari 

sampah individu. Pola pewadahan komunal yaitu kegiatan penanganan 

penampungan ke dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber 

umum.  

B. Penentuan Ukuran Wadah 

Penentuan ukuran volume wadah dapat ditentukan berdasarkan : 

1) Jumlah penghuni tiap rumah. 
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2) Timbulan sampah. 

3) Frekuensi pengambilan sampah. 

4) Cara pemindahan sampah. 

5) Sistem pelayanan (individual atau komunal).  

1.3 Pengumpulan Sampah 

 

Pengumpulan sampah adalah aktivitas pengumpulan dan pengangkutan 

sampah dari wadah individual dan atau dari wadah komunal (bersama) 

ketempat terminal tertentu, dengan pengangkutan langsung maupun tidak 

langsung.  

A. Pola Pengumpulan 

Pola pengumpulan sampah terdiri dari beberapa pola yaitu : 

1) Pola pengumpulan individual langsung adalah kegiatan pengambilan 

sampah dari rumah-rumah sumber sampah yang kemudian di angkut 

langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui kegiatan 

pemindahan. 

2) Pola pengumpulan individual tidak langsung adalah kegiatan 

pengambilan sampah dari sumber masing-masing sampah yang 

kemudian di bawa ke lokasi pemindahan untuk diangkut ke tempat 

pembuangan akhir. 

3) Pola pengumpulan komunal langsung adalah suatu kegiatan 

pengambilan sampah dari setiap titik komunal lalu diangkut ke lokasi 

TPA. 
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4) Pola pengumpulan komunal tidak langsung adalah suatu kegiatan 

pengambilan sampah dari setiap titik pewadahan komunal menuju 

lokasi pemindahan lalu di angkut ke lokasi TPA. 

5) Pola penyapuan jalan adalah kegiatan pengumpulan sampah dari hasil 

penyapuan jalan. 

Diagram pola pengumpulan sampah dapat di lihat pada Gambar 2.2, dan 

konsepsi ruang pola pengumpulan sampah dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2002) 

Gambar 2.2  Diagram pelayanan masing-masing pola operasional persampahan 

kota. 
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Keterangan : 

  Gerakan alat pengangkut 

  Gerakan alat pengumpul 

  Gerakan penduduk ke arah komunal 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2002) 

Gambar 2.3  Konsepsi ruang masing-masing Pola Operasional Persampahan. 

 

2.5 Pemindahan Sampah  

 

Proses pemindahan sampah merupakan kegiatan untuk memindahkan 

sampah dari hasil pengumpulan untuk dimasukan ke dalam alat pengangkut 

sampah kemudian dibawa ke tempat pembungan akhir (TPA). Tipe-tipe 

pemindaan sampah dapat di lihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tipe pemindahan (Transfer) 
 

No. URAIAN TRANFER DEPO TIPE I TRANFER DEPO TIPE II 
TRANFER DEPO 

TIPE III 

1. Luas Lahan >200 m2 602 – 200 m2 10-20 m2 

2. 

 

 

 

 

 

 

Fungsi - Tempat pertemuan 

peralatan pengumpulan dan 

pengangkutan sebelum 

pemindahan; 

- Tempat penyimpanan atau 

kebersihan; 

- Bengkel  sederhana; 

- Kantor wilayah/pengendali; 

- Tempat pemilihan 

- Tempat pengomposan 

- Baik sekali untuk daerah 

yang mudah mendapat lahan 

- Tempat pertemuan 

peralatan, pengumpul, dan 

pengangkutan sebelum 

pemindahan. 

-Tempat parkir gerobak. 

-Tempat pemilahan. 

 

-Tempat 

pertemuan gerobak 

& kontainer (6-10 

m3). 

- Lokasi 

penempatan 

komunal (1-10 m3) 
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No. URAIAN TRANFER DEPO TIPE I TRANFER DEPO TIPE II 
TRANFER DEPO 

TIPE III 

3. Daerah 

pemakai 

  -Daerah yang sulit 

mendapat lahan 

yang kosong dan 

daerah protokol. 

Sumber : SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan 

 

 

Lokasi pemindahan sampah tidak boleh jauh dari sumber sampah yang 

tersedia. Lokasi pemindahan sampah harus memudahkan sarana pengumpul 

dan pengangkut sampah untuk keluar masuk lokasi sampah yang aka di 

angkut. Berdasarkan tipe-tipe nya lokasi pemindahan sampah terdiri dari 

lokasi terpusat (transfer depo tipe I) dan tersebar (transfer depo tipe II dan 

III). Sebelum sampah dipindahkan ke alat pengangkut sampah, pemilahan 

sampah di lokasi pemindahan dilakukan secara manual oleh petugas 

kebersihan atau masyarakat yang berminat.   

2.6 Pengangkutan Sampah 

 

pengangkutan sampah adalah kegiatan sampah dari tempat pemindahan 

sampah atau langsung dari sumber sampah kemdian menuju ke tempat 

pembuangan akhir (TPA). Pola pengangkutan sampah menurut SNI 19-2454-

2002 adalah sebagai berikut : 

a. Pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan individual langsung 

(door to door). Pola pengangkutan sampah individual langsung dapat 

dilihat  pada Gambar 2.4. 
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Sumber : Badan Standarisai Nasional (2002)  

Gambar 2.4 Pola pengangkutan sampah sistem individual langsung.  

1) Truk pengangkut sampah dari pool kemudian menuju titik sumber 

sampah pertama untuk mengambil sampah. 

2) Setelah itu truk pengangkut sampah mengambil sampah-sampah yang 

ada pada setiap titik sumber sampah berikutnya sampai truk penuh 

sesuai dengan kapasitasnya. 

3) Selanjutnya sampah-sampah tersebut diangkut menuju TPA 

4) Setelah truk dikosongkan di TPA, kemudian truk menuju ke lokasi 

sumber sambah berikutnya, sampai truk memenuhi ritasi yang telah 

ditetapakan. 

b. Pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di tranfer ke depo tipe I 

dan II, pola pengangkutan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2002)  

Gambar 2.5 Pola pengangkutan sistem tranfer depo tipe I dan II. 
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Keterangan : 

    : Pengangkutan Sampah 

: Kembali ke transfer depo berikutnya untuk 

pengangkutan kembali. 

 

1) Kendaraan pengangkut sampah keluar dari pool menuju ke lokasi 

pemindahan di transfer depo untuk mengangkut sampah langsung ke 

TPA. 

2) Selanjutnya dari TPA kendaraan pengangkut sampah tersebut kembali 

ke transfer sampah, untuk pengambilan pada rit berikutnya.  

c. Pegangkutan sampah dengan sistem kontainer (transfer tipe III), ada 

beberapa pola pengangkutan sampah dengan sistem kontainer adalah 

sebagai berikut :  

1. Pola pengangkutan sampah dengan sistem pengosongan kontainer 

cara 1, dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2002)   

Gambar 2.6  Pola pengangkutan dengan Sistem Pengosongan kontainer 

cara 1. 

 

Keterangan angka 1,2,3,4, ……,10 adalah rute alat angkut. 

a) Kendaraan pengangkut dari pool menuju ke kontainer isi pertama 

untuk mengangkut sampah kemudian menuju ke TPA. 
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b) Kontainer kosong dari TPA dikembalikan ke tempat semula. 

c) Kendaraan pengangkut menuju ke isi berikutnya untuk kemudian 

di angkut ke TPA. 

d) Kontainer kosong dari TPA dikembalikan ke tempat semula. 

e) Dilakukan seterusnya sapai rit terakhir. 

2. Pola pengangkutan sampah dengan sistem pengosongan kontainer 

cara 2. Sistem ini dapat diberlakukan pada kondisi tertentu, misalnya  

pengambilan pada jam tertentu atau saat terjadi kemacetan sehingga 

dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Pola pengangkutan sampah 

dengan sistem pengosongan kontainer cara 2, dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 

 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2002)   

Gambar 2.7 Pola pengangkutan dengan Sistem Pengosongan kontainer cara 2. 

 

a) Kendaraan dari pool kemudian menuju kontainer isi pertama 

untuk mengangkut sampah menuju ke TPA. 

b) Kemudian dari TPA kendaraan tersebut membawa kontainer 

kosong menuju lokasi ke dua untuk menurunkan kontainer kosong 

tadi dan membawa kontainer isi untuk kemudian diangkut ke 

TPA, Demikian seterusnya sampai pada rit terakhir. 
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c) Pada rit terakhir kendaraan dengan kontainer kosong, berangkat 

dari TPA menuju ke lokasi kontainer pertama, kemudian truk 

kembali ke pool tanpa kontainer. 

 

3. Pola pengangkutan sampah dengan sistem pengosongan kontainer 

cara 3, dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2002)   

Gambar 2.8 Pola pengangkutan dengan Sistem Pengosongan kontainer cara 3. 

 

a) Kendaraan dari pool dengan membawa kontainer kosong menuju 

ke lokasi kontainer isi untuk mengambil atau mengganti kontainer 

kemudian langsung membawanya ke TPA. 

b) Selanjutnya kendaran dari TPA dengan membawa kontainer yang 

kosong menuju ke kontainer isi berikutnya. 

c) Dilakukan seterusnya sampai dengan rit terakhir. 

4. Pola pengangkutan sampah dengan sistem kontainer tetap, pola 

pengangkutan ini biasanya digunakan untuk kontainer kecil dan alat 

angkut berupa truk pemadat (compactor truck), dum truk, atau truk 

biasa. Pola pengangkutan sampah dengan sistem kontainer tetap dapat 

dilihat pada Gambar 2.9. 
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Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2002)   

Gambar 2.9 Pola pengangkutan dengan Sistem kontainer tetap. 

a) Kendaraan dari pool langsung menuju kontainer pertama, 

selanjutnya sampah dituangkan ke dalam truk compactor, 

kemudian kontainer yang kosong diletakkan kembali. 

b) Kendaraan menuju ke kontainer berikutnya sehingga truk terisi 

penuh, kemudian langsung menuju ke TPA. 

c) Dilakukan seterusnya sampai dengan rit terakhir. 

2.7 Perhitungan Sampel 

 

   Perhitungan sampel pada penelitian ini diambil 10% dari jumlah 

kendaraan pengangkut sampah jenis Dump truk. 

N = jumlah truk x 10 % ............................................................. (2.1) 

2.8 Perhitungan Jarak dan Waktu Tempuh 

 

. Perhitungan jarak dan waktu tempuh dapat dilakukan berdasarkan 

hasil data survei di lapangan. 

Menghitung jarak tempuh kendaraan sesuai dengan rute yang 

dilalui oleh masing-masing truk (Jenggawah, 2010). Rumus untuk 

mengetahui jarak dari sistem pengangkutan sampah adalah:  
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s = s1TPS1 + (s2TPS1 + s3TPS1) x r + (s2TPS2 + s3TPS2) x r + ... + (s2TPSn + 

s3TPSn) x r + s4TPS1 ..................................................... (2.2)  

Keterangan:  

- s   = Jarak yang ditempuh pada hari tersebut  

- s1TPS1  = Jarak dari pool ke TPS pertama  

- s2TPS1  = Jarak dari TPS pertama ke TPA  

- s3TPS1  = Jarak dari TPA ke TPS pertama  

- s2TPS2  = Jarak dari TPS kedua ke TPA  

- s3TPS2  = Jarak dari TPA ke TPS kedua  

- s2TPSn  = Jarak dari TPS ke-n ke TPA  

- s3TPSn  = Jarak dari TPA ke TPS ke-n  

- s4TPS1  = Jarak dari TPS pertama ke pool  

- r   = Jumlah Ritasi  

Waktu tempuh didapatkan dengan perhitungan berdasarkan waktu 

tempuh antar lokasi dan mengikuti rute (Fatoni,2019), sehingga 

didapatkan rumus: 

t = t1TPS1 + (t2TPS1 + t3TPS1) x r + (t2TPS2 + t3TPS2) x r + ... + (t2TPSn + t3TPSn) 

x r + t4TPS1 ........................................................ (2.3)  

Keterangan:  

- t   = Waktu jalan yang ditempuh pada hari tersebut  

- t1TPS1  = Waktu dari pool ke TPS pertama  
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- t2TPS1  = Waktu dari TPS pertama ke TPA  

- t3TPS1  = Waktu dari TPA ke TPS pertama  

- t2TPS2  = Waktu dari TPS kedua ke TPA  

- t3TPS2  = Waktu dari TPA ke TPS kedua  

- t2TPSn   = Waktu dari TPS ke-n ke TPA  

- t3TPSn  = Waktu dari TPA ke TPS ke-n  

- t4TPS1  = Waktu dari TPS pertama ke pool  

- r   = Jumlah Ritasi  

2.9 Produktivitas Truk Sampah 

 

Analisis produktivitas truk pengangkut sampah di kota Bandar 

Lampung ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sarana 

pengangkutan sampah kota Bandar Lampung. Analisis produktivitas truk 

pengangkut sampah yang dilakukan meliputi kapasitas sampah yang 

diangkut truk pengangkut dan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu.  

Rumus yang dipakai untuk menghitung produktivitas truk adalah :  

Prod  = kapasitas x 
  

  
 x efisiensi………………....…………(2.4) 

Keterangan : 

P = Produksi perjam dump truck (m
3
 /jam)  

C  = Kapasitas produksi persiklus dump truck (m
3
)  

E  = Efesiensi kerja dump truk  

CT  = Waktu siklus dump truck (menit)  
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Waktu Siklus untuk Armroll Truk menggunakan rumus alat berat 

Dump truck, dapat digambarkan sebagai berikut :  

CT  = LT + HT + DT + RT + ST………………………….(2.5) 

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……………………….(2.6)  

 

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) 

 



22 
 

2.10 Penelitian Terdahulu 

 

A. M. Dahiyan Lucky Fatoni, 2019, Evaluasi Pengangkutan Sampah di 

Kabupaten Bondowoso 

Sampah masih menjadi masalah serius di berbagai kota di 

Indonesia. Sistem pengelolaan sampah sampah yang baik sangat 

diperlukan demi terwujudnya lingkungan yang sehat dan kondusif. Oleh 

sebab itu, penanganan sampah tidak boleh hanya dilihat sebagai beban 

finansial suatu daerah pemerintahan, melainkan harus ditekankan pada 

dampak dan manfaatnya bagi pariwisata dan bagi ekonomi daerah 

(Nadiasa dkk, 2009). Salah satu komponen penanganan sampah adalah 

bagian dari pengelolaan sampah yang bertujuan membawa sampah dari 

lokasi pemindahan atau dari sumber sampah menuju TPA. 

Pengoptimalan frekuensi pengangkutan sampah merupakan solusi 

untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah. Ketersediaan 

sarana dan jam kerja merupakan pertimbangan dalam penambahan 

frekuensi pengangkutan sampah. Penambahan frekuensi pengangkutan 

sampah diutamakan pada TPS di daerah yang memiliki persentase 

pelayanan rendah. Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Sistem Pengangkutan Sampah 

di Kabupaten Bondowoso”. 

B. F.X Dwi Susanto, 2009, Evaluasi Sistem Perangkutan Sampah Kota 

Jember 

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia.  

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 
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aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai 

ekonomis. Jumlah atau volume sampah adalah sebanding dengan tingkat 

konsumsi setiap individu terhadap barang yang digunakan.  

Mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku tentang 

sarana utama kebijakan persampahan guna meningkatkan volume sampah 

terangkut dengan mengoptimalkan fasilitas yang telah ada, maka 

diperlukan suatu studi guna mengevaluasi sistem pengangkut sampah di 

kota Jember sebagai awal optimalisasi kebersihan lingkungan du 

Kabupaten Jember.  

C. Sri Lestari, Siti Nurlaily, Yulisa Fitrianingsih, 2014, Evaluasi 

Pengangkutan Sampah di Kota Pontianak 

 Pontianak merupakan ibukota daerah Kalimantan Barat yang 

memiliki jumlah penduduk sekitar 587.169 jiwa (BPS, 2014). 

Pertambahan jumlah penduduk sangat mempengaruhi terjadinya masalah 

sampah yaitu perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang 

dapat meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman 

karakteristik sampah. Meningkatnya volume timbulan sampah 

memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh 

dinas kebersihan berfokus kepada pengumpulan dan pengangkutan ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Alat pengangkutan sampah yang 

memadai akan dapat mengangkut seluruh sampah kota. Namun, jumlah 

alat pengangkutan sampah berupa armroll yang dimiliki oleh dinas 

kebersihan saat ini hanya sebanyak 18 unit (Dinas Kebersihan, 2014). 

Jumlah tersebut belum cukup untuk mengangkut semua sampah yang ada 
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di Kota Pontianak dan menyebabkan banyak sampah yang tertinggal di 

lokasi TPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengangkutan 

sampah di Kota Pontianak saat ini dan mengetahui manajemen 

pengangkutan sampah yang berkaitan dengan jumlah alat pengangkutan 

sampah dan ritasi pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah 

yang dihasilkan, serta mengetahui rute alternatif pengambilan sampah per 

kecamatan yang efektif di Kota Pontianak saat ini.  

 

 

 

 

 



 


