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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai 

pembatasan masalah dalam penelitian, asumsi yang digunakan serta sistematika 

penulisan. Pokok bahasan dalam bab ini diharapkan memberikan gambaran umum 

mengenai penelitian yang dilakukan dan perlunya penelitian ini dilakukan. 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sampah merupakan objek yang tidak berguna sehingga harus dibuang agar 

tidak mengganggu lingkungan. Dampak negatif sampah berupa dampak 

kurangnya nilai estetika suatu kawasan. Masalah sampah yang timbul di kota-kota 

besar adalah sulitnya pengumpulan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan 

sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun 

kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi 

pemukiman penduduk karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur 

mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya 

menumpuk. Menurut Bahar (1985: 7-8), sampah yang menumpuk dan dibiarkan 

begitu saja pada tempat terbuka, menyebabkan rendahnya nilai estetika di 

kawasan tersebut. Untuk itu, penanganan sampah seperti pembuangan, 

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah harus 

terlayani dengan baik. 
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Perencanaan penanganan sampah merupakan masalah yang kompleks 

karena memperhitungkan sistem transportasi, penggunaan lahan, perkembangan 

masyarakat dan daerah serta kesehatan lingkungan. Demi kelancaran proses 

penanganan dan pemanfaatan sampah tersebut, maka perlu pengaturan dan 

penyediaan fasilitas yang memadai. Pengaturan disini meliputi pengaturan 

perumahan penduduk, pasar dan daerah industri dengan jalan memadai. Fasilitas 

yang mendukung proses penanganan dan pemanfaatan sampah seperti bak 

sampah, gerobak sampah, truk sampah, mesin sortasi dan pemadat sampah perlu 

ditingkatkan. 

 Dinamika dalam masyarakat setiap tahun jumlah penduduk terus 

meningkat, tak terkecuali kota Surakarta. Dengan semakin bertambahnya 

penduduk maka volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota Surakarta 

akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah kota 

sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang pengelolaan sampah melalui Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menyediakan fasilitas terkait pengelolaan 

sampah. DKP menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai 

fasilitas penampungan sampah penduduk sebelum diangkut ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Dari 63 unit TPS, 23 unit diantaranya menampung 

sampah melebihi kapasitas yang ada, sedangkan sisanya menampung sampah jauh 

dari kapasitas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan beban setiap TPS, 

sehingga beban kerja di setiap TPS juga tidak merata. 

 Sampah yang tertampung di TPS akan diangkut oleh truk sampah ke TPA, 

namun tidak semua sampah dapat terangkut ke TPA. Hal ini dikarenakan jauhnya 

jarak pengumpulan sampah sehingga tidak semua sampah dapat tertampung di 

TPS sesuai waktu yang ditentukan, yaitu sebelum jam 15.00. Sampah yang tidak 

terangkut ke TPA akan menginap di TPS sampai keesokan harinya. Hal ini 

menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan dan menurunnya nilai estetika 

suatu kawasan khususnya di malam hari yang berakibat menurunnya kredibilitas 

pemerintah kota sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang pengelolaan 

sampah. 

Berdasarkan berbagai fakta yang ada maka dipandang perlu dilakukan 

pengaturan sistem pengumpulan sampah mulai dari sumbernya (rumah tangga) 
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dengan mempertimbangkan jarak terdekat. Karena tidak semua kelurahan 

mempunyai TPS, maka pengaturan dilakukan dengan mengelompokkan sampah 

dari rumah tangga sesuai dengan wilayah (Rukun Warga/RW). Cara ini dilakukan 

dengan mengatur tempat pengumpulan sampah masing-masing RW pada satu 

lokasi TPS yang paling dekat dengan RW tersebut. Setiap RW dalam satu 

kelurahan mengumpulkan sampahnya ke lokasi TPS yang berbeda tergantung 

pada jarak dan volume sampah RW tersebut. Sehingga setiap TPS memiliki 

wilayah cakupan RW yang berbeda tergantung pada tingkat volume sampah 

kawasan tersebut dan kapasitas maksimal sampah yang dapat ditampung di setiap 

TPS. Hal ini dilakukan untuk memperpendek jarak pengumpulan sampah dan 

mengoptimalkan pengangkutan sampah mulai dari sumbernya (rumah tangga) 

sampai TPA, yang pada akhirnya diharapkan mampu meminimalkan biaya 

pengangkutan sampah. Dengan mempertimbangkan kapasitas maksimal setiap 

TPS sehingga seluruh sampah dapat tertampung dan tidak tercecer keluar lokasi 

TPS yang dapat mengurangi nilai estetika suatu kawasan dan mengganggu 

lingkungan sekitarnya. 

Semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah 

ini harus mematuhi dengan kesadaran penuh pada aturan yang telah dibuat atau 

mengumpulkan sampah ke TPS yang sudah ditentukan sesuai dengan 

kawasannya. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengalokasian 

sampah wilayah (RW) ke TPS di kota Surakarta untuk memperpendek jarak 

pengumpulan sampah sehingga diperoleh biaya pengangkutan sampah yang 

minimal dengan mempertimbangkan volume sampah tiap wilayah (RW) dan 

kapasitas maksimal tiap TPS. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menyusun alokasi 

sampah wilayah (RW) ke TPS di kota Surakarta untuk memperpendek jarak 
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pengumpulan sampah sehingga diperoleh biaya pengangkutan sampah yang 

minimal dengan mempertimbangkan volume sampah tiap wilayah (RW) dan 

kapasitas maksimal tiap TPS. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari laporan penelitian ini, yaitu :  

1. Terciptanya aturan pembagian wilayah (RW) cakupan TPS dalam  

membuang sampah di kota Surakarta. 

2. Diperoleh jarak pengumpulan sampah yang terdekat. 

3. Diharapkan mampu meminimalkan biaya pengangkutan sampah. 

 

1.5 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. TPS yang diteliti adalah TPS di kota Surakarta yang menjadi wewenang 

Sub Dinas Kebersihan DKP. 

2. Wilayah kajian adalah wilayah kota Surakarta. 

 

1.6 ASUMSI 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Tidak ada penambahan jumlah TPS. 

2. Armada transportasi berupa gerobak dan truk untuk pengangkutan 

sampah selalu tersedia. 

3. Seluruh biaya yang terkait dengan biaya angkut tidak mengalami 

perubahan selama periode perencanaan. 

4. Proporsi volume sampah harian sama dengan proporsi pemilih tetap dari 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) kota Surakarta pada Pemilihan Anggota 

Legislatif 2009. 

5. Sampah dalam satu hari habis terangkut sampai ke TPA. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
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Sistematika penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan 

kemudahan dan pemahaman mengenai hasil penelitian tugas akhir bagi pembaca, 

adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi deskripsi tentang latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi yang digunakan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang menjadi landasan 

untuk penelitian yang berasal dari berbagai sumber pustaka. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah terstruktur dan sistematis 

yang dilakukan dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut 

disajikan dalam bentuk diagram alir yang disertai dengan 

penjelasan singkat. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan proses pengumpulan data berupa data 

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini dan proses 

pengolahan data untuk menyusun alokasi wilayah. Data yang 

diperoleh hasil dari penelitian di lapangan baik melalui observasi 

maupun literatur. 

BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Pada bab ini akan dilakukan analisis hasil perhitungan dan 

interpretasi hasil pengolahan data yang dilakukan untuk 

memperoleh kesimpulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan target pencapaian dari tujuan penelitian tugas 

akhir ini dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Bab 

ini juga menguraikan saran dan masukan untuk penelitian lebih 

lanjut. 
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