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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pengertian Sampah 

Terdapat banyak pengertian mengenai sampah menurut para ahli, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan 

bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar 

tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan 

(Badan Standarisasi Nasional, 1994). 

2. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik yangtidak 

berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan jiwa dan 

melindungi investasi pembangunan serta melestarikan lingkungan hidup 

(Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2001 tentang 

Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung). 

3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah). 

 

2.2    Sumber Sampah 

Sumber sampah menurut Badan Standarisasi Nasional nomor 19-3983-1995 

tahun 1995 berasal dari: 

1. Sumber sampah perumahan yaitu: 

a. Rumah permanen. 

b. Rumah semi permanen. 

c. Rumah non-permanen. 

2. Sumber sampah non-perumahan yaitu: 

a. Kantor. 

b. Toko/ruko. 

c. Pasar. 
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d. Sekolah. 

e. Tempat ibadah. 

f. Jalan. 

g. Hotel. 

h. Restoran. 

i. Industri. 

j. Rumah sakit. 

k. Pelabuhan/bandar udara. 

l. Fasilitas umum lainnya. 

 

2.3    Jenis Sampah 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008, 

sampah dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari 

dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

2. Sampah sejenis rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, 

dan atau fasilitas lainnya. 

3. Sampah spesifik, yaitu sampah yang meliputi: 

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 

b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. 

c. Sampah yang timbul akibat bencana. 

d. Puing bongkaran bangunan. 

e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. 

f. Sampah yang timbul secara periodik. 

 

 

2.4      Timbulan Sampah 

Dalam Badan Standarisasi Nasional nomor 19-2454-2002 jumlah sampah yang 

lebih dikenal dengan timbulan sampah diberikan pengertian yaitu banyaknya sampah 
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yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapital per hari, 

atau per luas bangunan, atau per panjang jalan. Untuk mengetahui besarnya timbulan 

sampah, cara yang dapat dilakukan adalah dengan pengukuran berat dan volume. 

Dengan pengukuran berat maka dapat ditentukan jenis kendaraan pengangkut sampah 

yang digunakan, karena jumlah sampah yang dapat diangkut kendaran tersebut 

biasanya dibatasi oleh berat. Sedangkan jika dilakukan pengukuran volume maka 

harus diperhatikan derajat kepadatannya (BSN, 1994). 

Besarnya timbulan sampah dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan 

komponen-komponen sumber sampah dan klasifikasi kota (BSN, 1995). Besar 

jumlah sampah/timbulan sampah dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. Dalam 

Badan Standarisasi Nasional nomor 19-3983-1995 juga diterangkan bahwa: 

1. Kota besar yaitu jumlah penduduk > 500.000 jiwa. 

2. Kota sedang yaitu jumlah penduduk 100.000-500.000 jiwa. 

3. Kota kecil yaitu jumlah penduduk < 100.000 jiwa.  

 

Tabel 2.1  Besar timbulan sampah 

No. Komponen Sumber Sampah Satuan 
Volume 

(Liter) 
Berat (Kg) 

1. Rumah permanen Per orang/hari 2,25 - 2,50 0,350 - 0,400 

2. Rumah semi permanen Per orang/hari 2,00 - 2,25 0,300 - 0,350 

3. Rumah non permanen Per orang/hari 1,75-2,00 0,250 - 0,300 

4. Kantor Per pegawai/hari 0,50 - 0,75 0,025-0,100 

5. Toko/ruko Per petugas/hari 2,50 - 3,00 0,150-0,350 

6. Sekolah Per murid/hari 0,10-0,15 0,010-0,020 

7. Jalan arteri sekunder Per meter/hari 0,10-0,15 0,020- 0,100 

8. Jalan kolektor sekunder Per meter/hari 0,10-0,15 0,010 -0,050 

9. Jalan local Per meter/hari 0,05-0,10 0,005- 0,025 

10. Pasar Per meter
2
/hari 0,20 - 0,60 0,10-0,30 

Sumber: BSN, 1995 
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Tabel 2.2  Besar timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota 

No   Satuan  

 

Klasifikasi kota 

 

Volume 

(L/orang/hari) 

 

Berat 

(kg/orang/hari) 

1. Kota Sedang  2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

2. Kota Kecil  2,5 – 2,75 0,625 – 0,70 

Sumber: BSN, 1995 

Selain dari Badan Standarisasi Nasional referensi timbulan sampah berdasarkan 

sumbernya juga diambil dari Tcobanoglous G. Pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 dapat 

dilihat timbulan sampah berdasarkan sumbernya sedangkan pada Tabel 2.5 dapat 

dilihat berat jenis untuk komponen dan campuran sampah. 

 

Tabel 2.3 Timbulan sampah per kapital 

No. 

 

 

Sumber 

 

 

Mutu satuan, kg/kapita/hari 

Kisaran Tipikal 

1. Perkotaan 0,75-2,50 1,6 

2. Industri 0,4-1,6 0,9 

3. Penghancuran/bongkaran 0,05-0,4 0,3 

4. Perkotaan lainnya 0,05-0,3 0,2 

Sumber: Tchobanoglous, 1993 

 

Tabel 2.4 Timbulan sampah daerah komersial dan industri 

No. Sumber Satuan Kisaran 

1. Kantor kg/pegawai/hari 0,5-1,1 

2. Restoran kg/pelanggan/hari 0,2-0,8 

3. Makanan beku dan kaleng Ton 0,04-0,06 

4. Penerbitan dan percetakan - 0,08-0,10 

5. Otomotif - 0,6-0,8 

6. Pemurnian minyak bumi - 0,04-0,05 

7. Karet - 0,01-0,3 

Sumber: Tchobanoglous, 1993 
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Tabel 2.5  Berat jenis untuk komponen dan campuran sampah 

 

No. 

 

 

 

Hal 

 

 

Berat jenis (kg/m
3
) 

Kisaran Tipikal 

1. Komponen   

 a.  Sampah makanan 120-480 290 

 b.  Kertas 30-130 85 

 c.  Karton/kardus 30-80 50 

 d.  Plastik 30-130 65 

 e.  Tekstil 30-100 65 

 f.  Karet 90-200 130 

 g.  Kulit 90-260 160 

 h.  Hiasan taman 60-225 105 

 i.  Kayu 120-320 240 

 j.  Bahan organic 90-360 140 

 k.  Kaca 160-480 195 

 1.  Kaleng dilapisi timah 45-160 90 

 m. Logam bukan besi 60-240 160 

 n.  Logam besi 120-1200 320 

 o. Tanah, abu, batu bata, dll 320-960 480 

2. Sampah perkotaan   

 a. Tidak dipadatkan 90-180 130 

 b.  Dipadatkan (di truk pemadat) 180-450 300 

 c. Di TPA (dipadatkan secara normal) 350-550 475 

 d. DI TPA (dipadatkan dengan baik) 600-750 600 

Sumber: Tchobanoglous, 1993 

 

2.6    Teknik Operasional 

Faktor penentu dalam memilih teknik operasional yang akan diterapkan adalah 

kondisi topografi, lingkungan daerah pelayanan, kondisi sosial, ekonomi, partisipasi 
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masyarakat, jumlah, dan jenis timbulan sampah. Sebelum sampah diangkut menuju 

TPA, sampah-sampah tersebut melewati beberapa tahap sebagai berikut: 

2.6.1    Tahap Pewadahan Sampah 

Pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara yang 

dilakukan oleh penghasil sampah (sumber sampah) dengan menggunakan tempat 

sampah yang besarnya disesuaikan dengan tingkat volume sampah yang dihasilkan 

masing-masing sumber sampah. Pola pewadahan sampah dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Pewadahan individual adalah aktivitas penanganan penampungan sampah 

sementara dalam suatu wadah khusus untuk dan dari sampah individu. 

2. Pewadahan komunal adalah aktivitas penanganan penampungan sampah 

sementara dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber maupun 

sumber umum. 

2.6.2   Tahap Pengumpulan Sampah 

Pengumpulan sampah adalah aktivitas penanganan yang tidak hanya 

mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau dari wadah komunal 

(bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal tertentu, baik dengan 

pengangkutan langsung maupun tidak langsung (BSN, 2002). 

Pola pengumpulan sampah berdasarkan Badan Standarisasi Nasional nomor 19-2454-

2002 Tahun 2002 terdiri atas: 

1. Pola individual langsung(door to door) adalah kegiatan pengambilan sampah dari 

rumah-rumah/sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pemrosesan akhir 

tanpa melalui kegiatan pemindahan, dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. Kondisi topografi bergelombang (> 15-40%), hanya alat pengumpul mesin 

yang dapat beroperasi. 

b. Kondisi jalan yang cukup lebar dan tidak mengganggu pemakai jalan lainnya. 

c. Kondisi dan jumlah alat memadai. 

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

e. Bagi penghuni yang beroperasi di jalan protokol. 
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Gambar 2.1Pola individual langsung 

(Sumber: BSN, 2002) 

2. Pola individual tidak langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari masing-

masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut 

ke tempat pemrosesan akhir, dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya pasif, lahan untuk lokasi 

pemindahan tersedia. 

b. Bagi    kondisi    topografi    relatif   datar (rata-rata   <   5%)    dapat 

menggunakan alat pengumpul non-mesin (gerobak, becak). 

c. Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung. 

d. Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai 

jalan lainnya. 

e. Harus ada organisasi pengumpulan sampah. 

 

Gambar 2.2 Pola individual tidak langsung 

(Sumber: BSN, 2002) 

3. Pola komunal langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing 

titik komunal dan diangkut ke lokasi pemrosesan akhir, dengan persyaratan 

sebagai berikut: 
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a. Bila alat angkut terbatas. 

b. Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah. 

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

daerah berbukit, gang/jalan sempit). 

d. Peran serta masyarakat tinggi. 

e. Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang 

mudah dijangkau oleh alat pengangkut (truk). 

f. Untuk pemukiman tidak teratur. 

 

 

Gambar 2.3 Pola komunal langsung 

(Sumber: BSN, 2002) 

4. Pola komunal tidak langsung adalah kegiatan pengambilan sampah dari masing-

masing titik pewadahan komunal ke lokasi pemindahan untuk diangkut 

selanjutnya ke tempat pemrosesan akhir, dengan persyaratansebagai berikut: 

a. Peran serta masyarakat tinggi. 

b. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia. 

c. Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang 

mudah dijangkau oleh alat pengumpul. 

d. Tempat dengan kondisi topografi relatif datar (rata-rata < 5%) dapat 

menggunakan alat pengumpul non-mesin (gerobak, becak), bagi kondisi 

topografi > 5% dapat menggunakan cara lain seperti pikulan, kontainer kecil 

beroda dan karung. 
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e. Kondisi/lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai 

jalan lainnya. 

f. Harus ada organisasi pengumpulan sampah. 

 

Gambar 2.4Pola komunal tidak langsung 

(Sumber : BSN, 2002) 

5. Pola penyapuan jalan adalah kegiatan pengumpulan sampah hasil penyapuan 

jalan, khususnya untuk jalan protokol, lapangan parkir. lapangan rumput dan Iain-

lain. Hasil penyapuan diangkut ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut 

ke TPA, penanganan dilakukan berbeda untuk setiap daerah sesuai fungsi daerah 

yang dilayani. 

 

 

 

Gambar 2.5  Pola penyapuan jalan 

(Sumber: BSN, 2002) 

Keterangan untuk Gambar  2.2 sampai Gambar 2.6: 

   Sumber timbulan sampah pewadahan individual. 

   Pewadahan Komunal. 

   Lokasi Pemindahan. 

   Gerakan alat pengangkut. 
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   Gerakan alat pengumpul. 

   Gerakan penduduk ke arah komunal. 

 

2.6.3    Tahap Pemindahan Sampah 

Pemindahan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan 

ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Lokasi 

pemindahan adalah sebagai berikut: 

1. Harus mudah keluar masuk bagi sarana pengumpul dan pengangkut sampah. 

2. Tidak jauh dari sumber sampah. 

3. Berdasarkan tipe, lokasi pemindahan terdiri dari terpusat (transfer depo tipe I), 

tersebar (transfer depo tipe II atau III). Jarak antara transfer depo untuk tipe I dan 

II adalah (1,0-1,5 km). 

 

Tabel 2.6 Tipe pemindahan (transfer) 
No. Uraian Transfer Depo Tipe I Transfer Depo Tipe 

II 

Transfer Depo Tipe III 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Luas lahan 

 

Fungsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

pemakai 

 

> 200 m
2 

 

- tempat pertemuan 

peralatan pengumpul 

dan pengangkutan 

sebelum 

pemindahan 

- tempat penyimpanan 

atau kebersihan 

- bengkel sederhana 

- kantor wilayah 

/pengendali 

- tempat pemilahan 

- tempat pengomposan 

 

baik sekali untuk 

daerah yang mudah 

mendapat lahan 

60m
2
 -200m

2 

 

- tempat pertemuan 

peralatan 

pengumpul dan 

pengangkutan 

sebelum 

pemindahan 

- tempat parkir 

gerobak 

tempat pemilahan 

10m
2
- 20m

2 

 

- tempat pertemuan 

gerobak dan kontainer 

(6-10 m3) 

- lokasi penempatan 

kontainer komunal (1-

10 m
3
) 

 

 

 

 

 

 

 

daerah     yang     sulit 

mendapat lahan yang 

kosong    dan    daerah 

protokol 

Sumber: BSN, 2002 
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2.6.4    Tahap Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari lokasi 

pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju tempat pemrosesan akhir. 

Pola pengangkutan sampah menurut Badan Standarisasi Nasional nomor 19-2454-

2002 dibedakan menjadi: 

1. Pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan individual langsung (door to 

door), dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Truk pengangkut sampah dari pool menuju titik sumber sampah pertama 

untuk mengambil sampah. 

b. Selanjutnya mengambil sampah pada titik sumber sampah berikutnya sampai 

truk penuh sesuai dengan kapasitasnya. 

c. Selanjutnya diangkut ke TPA sampah. 

d. Setelah pengosongan di TPA, truk menuju ke lokasi sumber sampah 

berikutnya sampai terpenuhi ritasi yang telah ditetapkan. 

2. Pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di transfer depo tipe I dan II, 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Kendaraan pengangkut sampah keluar dari pool langsung menuju lokasi 

pemindahan di transfer depo untuk mengangkut sampah ke TPA. 

b. Dari TPA kendaraan tersebut kembali ke transfer depo untuk pengambilan 

pada rit berikutnya. 

3. Pengumpulan sampah dengan sistem kontainer (transfer tipe III), dapat 

dibedakan menjadi beberapa pola pengangkutan sebagai berikut: 

a. Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 1 dapat dilihat 

pada Gambar 2.8. 

1. Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama (kontainer A). 

2. Kontainer A isi diangkut ke TPA. 

3. Kontainer A kosong dari TPA dikembalikan ke tempat semula. 

4. Kontainer B diangkut ke TPA. 

5. Kontainer kosong B dikembalikan ke tempat semula. 
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6. Demikian seterusnya sampai rit terakhir dan setelah kontainer kosong 

terakhir dikembalikan ke tempat semula, kendaraan dikembalikan ke 

pool. 

 

Gambar 2.6 Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 1 

(Sumber: BSN, 2002) 

 

 

b. Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 2 dapat dilihat 

pada Gambar 2.9. 

1. Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama (kontainer A). 

2. Kontainer A diangkut ke TPA. 

3. Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju lokasi ke 

dua untuk menurunkan kontainer kosong (kontainer B). 

4. Kontainer isi B diangkut ke TPA. 

5. Demikian seterusnya sampai pada rit terakhir. 

6. Pada rit terakhir dengan kontainer kosong dari TPA menuju ke lokasi 

kontainer pertama. 

7. Kemudian truk kembali ke pool tanpa kontainer. 
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Gambar 2.7 Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 2 

(Sumber: BSN, 2002) 

c. Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 3 dapat dilihat 

pada Gambar 2.10. 

1. Kendaraan dari pool dengan membawa kontainer kosong menuju ke 

lokasi kontainer A. 

2. Kontainer isi (A) diganti/diambil dan langsung membawanya ke TPA. 

3. Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju ke 

lokasi kontainer B. 

4. Kontainer isi (B) diganti/diambil dan langsung dibawa ke TPA. 

5. Demikian seterusnya sampai pada rit terakhir dan kendaraan kembali ke 

pool. 

 

Gambar 2.8  Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 3 

(Sumber: BSN, 2002) 
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d. Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer tetap biasanya 

untuk kontainer kecil serta alat angkut berupa truk pemadat atau dump truk 

atau truk biasa. Dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

1. Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan ke 

dalam truk compactor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong. 

2. Kendaraan menuju ke kontainer berikutnya sehingga truk penuh, untuk 

kemudian langsung. ke TPA. 

3. Demikian seterusnya sampai pada rit terakhir. 

 

Gambar 2.9 14 Pola pengangkutan dengan sistem kontainer tetap 

(Sumber: BSN, 2002) 

 

2.7       Analisis Faktor Manajemen Pengangkutan Sampah 

Sistem pengangkutan ditinjau dari cara operasi dan peralatan yang digunakan 

danjenis sampah yang diangkut, dapat dibagi dalam dua kategori yaitu: 

1. Hauled Container Sistem/HCS(sistem kontainer angkat) 

HCS adalah sistem pengumpulan sampah dimana kontainer untuk menyimpan 

sampah diangkut ke tempat pembuangan, dikosongkan dan dikembalikan ke 

lokasi semula. HCS mempunyai keuntungan hanya menggunakan satu truk dan 

pengemudi untuk siklus pengumpulan dari masing-masing kontainer yang 

diambil. Waktu dan jumlah ritasi yang dapat dilakukan kendaraan sampah per 

hari dapat dihitung dengan persamaan (Tchobanoglus, 1993): 

THCS = PHCS+ s + h (2.6) 

h          = a + bx (2.7) 
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PHCS = pc + uc + dbc (2.8) 

Nd        = {(h(l-w) - (tt + t2)} / THCS (2.9) 

 dimana: 

THCS: Waktu per ritasi dari sistem kontainer bergerak (jam/rit) 

PHCS : Waktu pengambilan per ritasi (jam/rit) 

s           : Waktu di lokasi pembuangan per ritasi (jam/rit) 

h      : Waktu pengangkutan per ritasi (jam/rit) 

a      : Konstanta empiris waktu angkut (jam/rit) 

b          : Konstanta empiris waktu angkut (jam/km) 

x          : Rata-rata jarak pulang pergi (jam/rit) 

pc        : Waktu loading sampah ke truk (jam/rit) 

uc       : Waktu unloading sampah ke truk (jam/rit) 

dbc      : Waktu antara kontainer (jam/rit) 

Nd    : Jumlah ritasi (rit/hari) 

H    : Waktu kerja per hari 

W   : Faktor waktu non produktif 

tl    : Waktu pengangkutan dari pool ke lokasi pertama (Jam) 

t2       : Waktu pengangkutan dari lokasi terakhir (jam) 

 

Tabel 2.7 Konstanta empiris waktu angkut a dan b 

No. 
Batas kecepatan a b 

km/jam mi/jam jam/rit jam/km jam/mi 

1. 88 55 0,016 0,011 0,018 

2. 72 45 0,022 0,014 0,022 

3. 56 35 0,034 0,018 

 

0,029 

4. 40 25 0,050 0,025 0,040 

Sumber: Tchobanoglous, 1993 
 

2. Stasionary Container Sistem/SCS (sistem Kontainer tetap) 

SCS adalah sistem  pengumpulan  sampah  dimana  kontainer penyimpan sampah   

tetap   di   titik   penyimpanan   sampah.   SCS   digunakan   untuk pengumpulan 
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berbagai jenis sampah dengan sistem bervariasi tergantung pada jenisnya dan 

banyak sampah yang ditangani serta jumlah titik timbulan sampah. 

Pada manajemen pengangkutan sampah terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam menganalisis kebutuhan kontainer dan kendaraan yang 

dibutuhkan, yaitu:   

a. Jumlah Rit /Kontainer (P): 

P = 
B

G

V

V
 (2.10) 

dengan: 

P  = Jumlah pengambilan (rit)  

VG = Volume sampah (m
3
)  

VB = Kapasitas truk (m
3

/rit) 

b. Waktu Operasi (t0): 

t0 = P x tA (2.11) 

dengan: 

t0        = Waktu operasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA per hari (jam) 

P    = Jumlah Pengambilan (rit) 

tA  = Waktu angkut (jam) 

 

c. Jumlah truk yang diperlukan (nt) 

nt = 
b

o

t

t
 (2.12) 

dengan : 

nt    = Jumlah truk yang diperlukan (unit) 

to   = Waktu operasi pengambilan sampah dari TPS ke TPA per hari (jam) 

tb    = Jumlah kerja per hari (jam) 

 

2.8     Jenis Kendaraan Pengangkutan Sampah 

Yang dimaksud dengan kendaraan pengangkutan sampah adalah kendaraan 

pengumpul sampah dan/atau pengangkut sampah. Kendaraan pengangkut sampah di 
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berbagai negara mempunyai standar ukuran, bentuk konstruksi, dan cara kerja yang 

berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan penggeraknya, kendaraan pengangkut sampah 

dapat digolongkan menjadi dua. Pertama adalah kendaraan konvensional atau 

kendaraan tradisional yang digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan, seperti 

gerobak sampah dan becak sampah. Sedangkan yang kedua adalah kendaraan modern 

atau kendaraan yang digerakkan dengan motor atau mesin seperti arm roll truck. 

Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap dari masing-masing jenis kendaraan. 

 

2.8.1  Gerobak 

Terdapat berbagai bentuk dan volume gerobak pengangkut sampah. Volume 

gerobak 0,8 m
3
 sampai dengan 1,5 m

3
. Umumnya gerobak terbuat dari bahan plat 

besi, namun ada juga yang terbuat dari kayu dan papan. Gerobak dioperasikan sampai 

dengan 200 kepala keluarga (KK). Jumlah rit gerobak bervariasi antara 1-4 rit/hari, 

tergantung jarak perjalanan pengumpulan sampah. 

 

2.8.2  Mobil Pick Up 

Mobil pick up adalah sejenis kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan mengangkut sampah. Kendaraan jenis ini tidak dilengkapi 

dengan peralatan hidrolik sehingga proses pembongkaran sampah di TPA 

berlangsung secara manual. Konstruksi bak kendaraan jenis ini biasanya terbuat dari 

plat besi yang berukuran antara 1,5-2 m
3
. Selain biaya operasinya lebih rendah 

dibandingkan dengan dump truck, mobil jenis ini mampu melewati jalan-jalan sempit. 

 

2.8.3     Truk Datar 

Truk datar adalah truk pengangkut sampah tanpa dilengkapi peralatan hidrolik. 

Sehingga proses pembongkaran sampah di TPA berlangsung secara manual. 

Konstruksi bak truk jenis ini biasanya terbuat dari kayu yang mudah diperbaiki dan 

murah, dapat mengangkut sampah 7-10 m
3
. Bagian atas terbuka dan selama 

pengangkutannya ditutup dengan jaring plastik agar sampah tidak berjatuhan. Waktu 
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operasi baik pada saat pemuatan di tempat pemindahan (TPS) dan di TPA 

membutuhkan waktu lama. 

 

2.8.4       Dump Truck 

Dump truck adalah truk dengan bak terbuat dari plat besi/baja yang bisa 

ditumpahkan dengan alat hidrolik. Dapat mengangkut sampah sampai dengan 8 m
3
. 

Pemuatan sampah di tempat pembuangan sementara lebih lama dibandingkan dengan 

arm-roll truck, tetapi pembongkaran di tempat pemrosesan akhir lebih cepat 

dibandingkan dengan truk datar. Dump truck jauh lebih murah dibandingkan dengan 

arm roll truck, tetapi lebih mahal dibandingkan dengan truk datar. 

 

2.8.5   Arm-Roll Truck 

Arm roll truck adalah truk chasis yang dilengkapi dengan lengan tarik hidrolik 

untuk mengangkat kontainer. Kontainer yang dibawa oleh arm roll truck dibedakan 

berdasarkan volumenya, yaitu kontainer 6 m
3
 dan kontainer 8 m

3
. Arm roll truck 

relatif efesien dan efektif untuk mengangkut kontainer sampah karena waktu memuat 

dan membongkar sampah lebih singkat dibandingkan dengan dump truck sehingga 

harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. 

 

2.9   Proses Pemilihan Rute 

Pemilihan rute angkutan sampah ditentukan oleh dua hal, yaitu wilayah yang 

dilayani dan sirkulasi lalu lintas wilayah pelayanan. Rata-rata berat kosong truk 

pengangkut sampah adalah 3500 kg (BSN, 1995) maka jalan yang dilayani adalah 

jalan protokol, karena jalan ini memang dibuat untuk lalu lintas kendaraan berat. 

Sedangkan pelayanan untuk jalan lokal, sampah diangkut dengan gerobak lalu 

dikumpulkan di TPS terdekat. Meskipun jalan yang dilayani sering terjadi kemacetan, 

truk pengangkut sampah tidak bisa berbalik arah ataupun menghindarinya karena rute 

sudah ditetapkan dan harus dilayani. 
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2.10    Jenis Peralatan 

Jenis peralatan minimal yang dapat digunakan dapat diiihat pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Jenis peralatan  

No Jenis Peralatan Kapasitas pelayanan 
Umur Teknis 

Peralatan 

  Volume KK Jiwa (tahun) 

1 Wadah individual     

 - kantong plastic 10-40 ltr 1 6 Sekali pakai 

 - bin/tong 40 ltr 1 6 2-3 

2 Wadah komunal 0,5- 1,0 m
3
 40-50 240-300 1-2 

3 Gerobak 1 m
3
 140 800 2-3 

 sampah/sejenisnya     

4 Kontainer/armroll truck 6 m
3
 825 4950 2-3 

  8 m
3
 1100 6600 2-3 

  10 m
3
 1375 8250 2-3 

5 Transfer depo     

 ripe I > 200 m
2
 - - 20 

 - tipe II 60-200 m
2
 - - 20 

 - tipe III 10-20 m
2
 - - 20 

6 Truk kecil (truk mini) 2 m
3
 s/d 500 s/d 3000                 5 

7 Truk sampah 3,5 ton 7-10 m
3
 1000 10.000 5 

8 Arm roll truck 6 m
3
 - - 5 

  8 m
3
 - - 5 

  10 m
3
 - - 5 

Sumber: BSN, 1995 

Tabel 2.9 Kebutuhan peralatan/bangunan dan personil 

No  Klasifikasi  

 

Pengelolaan 

Jenis Peralatan 

I 

80 

Rumah 

II 

81-500 

Rumah 

III 

501-2000 

Rumah 

IV 

> 2000 

Rumah 

1. Timbulan sampah 

- wadah individual 

- wadah komunal 

0,5m
3
 

50-80 

- 

7,5m
3
 

81-500 

3 unit 

30m
3
 

501-1000 

12 unit 

>30m
3
 

>1000 

> 12 unit 

2. Alat pengumpul 

- Gerobak 

sampah/sejenisnya 

 

 

1 unit 

 

4 unit 

 

1 6 unit 

 

> 16 unit 

3. Alat angkut 

- mini truk 

- truk sampah 

- arm roll truck + 3 

kontainer 

 

- 

- 

- 

 

1 unit 

- 

- 

 

- 

1 unit 

- 

 

- 

1 unit 

1 unit 

 -      

 -      
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Tabel 2.9 lanjutan 
4. Transfer depo 

- tipe I 

- tipe II 

- tipe III 

- 

- 

- 

- 

1 unit 

- 

1 unit 

Atau 

1 unit 

1 unit 

Atau 

1 unit 

5. Kebutuhan personil 

- pengumpul 

- pengangkutan, 

pembuangan akhir, dan 

staf administrasi. 

 

1 org 

- 

 

4 org 

6 org 

 

16 org 

8 org 

 

> 16 org 

> 8 org 

Sumber: BSN, 1995 

 

 

2.11     Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 

Perhitungan proyeksi timbulan sampah adalah berkaitan terhadap proyeksi 

jumlah penduduk hingga tahun perencanaan. Adapun proyeksi pertumbuhan 

penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

1. Jumlah penduduk dalam suatu wilayah. 

2. Kecepatan pertumbuhan penduduk. 

3. Kurun waktu proyeksi. 

Beberapa macam metode proyeksi pertumbuhan penduduk antara lain 

menggunakan metode aritmatik, metode geometrik, dan metode least Square. 

 

2.11.1 Proyeksi Penduduk dengan Metode Aritmatik 

Metode ini dapat dipakai apabila pertambahan penduduk relatif konstan tiap 

tahunnya. Jika diplot grafik maka pertambahan penduduk adalah linear. 

  =    +   (   -    ) (2.13) 

(google, rumus pertumbuhan penduduk) 

   
     

     
 (2.14) 

 (google, rumus pertumbuhan penduduk) 

Dimana: 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n 

Po       = Jumlah penduduk mula-mula 
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Tn        = Tahun ke-n 

To = Tahun dasar 

          = Konstanta aritmatik 

P1 = Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke-1  

P2 = Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke-2 

T1 = Tahun ke-1 yang diketahui  

T2 = Tahun ke-2 yang diketahu 

2.11.2 Proyeksi 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) 

(google, rumus pertumbuhan penduduk) 

Dimana: 

Pn        = Jumlah penduduk pada tahun ke-n  

Po        = Jumlah penduduk mula-mula 

n          = Periode waktu proyeksi 

r           =  % pertumbuhan penduduk tiap tahun 

 

2.11.3 Proyeksi Penduduk dengan Metode Least Square 

Metode ini merupakan metoda region yang dilakukan untuk mendapatkan 

hubungan antara sumbu X dan sumbu Y dengan cara menarik garis linear antara data-

data tersebut dengan meminimumkan jumlah tingkat dari masing-masing 

penyimpangan jarak data-data dengan jenis yang dibuat. Metoda ini digunakan 

dengan asumsi bahwa jenis regresi akan memberikan penyimpangan nilai arus data 

penduduk di masa lalu yang berlaku untuk masa depan. 

Pn = a + b.t (2.16) 

(google, rumus pertumbuhan penduduk) 

Dimana: 

Pn        = Jumlah penduduk tahun ke-n 
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t           = Tambahan tahun terhitung dari tahun dasar 

a           = 
     

   22

2

ttN

P.tttP




 (2.17) 

b          = 
    

   22 ttN

Ptt.



 PN
 (2.18) 

N = Jumlah data (harus ganjil) 

 

 

2.11.4 Penentuan Metode Proyeksi Jumlah Penduduk 

Untuk menentukan pilihan rumus proyeksi jumlah penduduk yang akan 

digunakan dengan hasil perhitungan yang paling mendekati kebenaran harus 

dilakukan analisis dengan menghitung standar deviasi, Metode perhitungan proyeksi 

jumlah penduduk yang menghasilkan koefisien paling mendekati 1 adalah metode 

yang terpilih dengan menggunakan rumus: 

   √
         

 
                    (2.19) 

(google, rumus pertumbuhan penduduk) 

Dimana: 

S        = Standar deviasi 

   = Jumlah penduduk  

  = Jumlah penduduk rata-rata 

           = Jumlah data 

 

2.12 Biaya Oprasional Kendaraan 

  Menurut Departemen perhubungan (1996), Biaya oprasional kendaraan 

didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioprasikannya 

kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Pengertian biaya ekonomi 

yang terjadi disini adalah biaya yang sebenarnya terjadi. Komponen biaya oprasional 

kendaraan terdiri atas biaya tetap (fixed cost), biaya tetap (variable cost) dan biaya 

tambahan (overhead). 
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Tabel 2.10 Komponen BOK 

Golongan Biaya No. Komponen BOK 

Biaya Tetap 1 Biaya penyusutan kendaraan 

2 Biaya Administrasi  

  a. Biaya pajak kendaraan (STNK) 

  b. Biaya Ijin Trayek 

 
c. Biaya KIR kendaraan 

  e. Biaya iuran Organda 

3 Biaya asuransi 

Biaya Tidak Tetap 1 Biaya pemakaian bahan bakar 

2 Biaya gaji pengemudi 

3 biaya retribusi 

4 Biaya pemakaian suku cadang 

5 Biaya overhaul 

Biaya Tambahan 

(Overhead) 

1 Biaya sewa kantor 

2 Gaji pegawai administrasi 

3 Biaya telepon 

4 Biaya listrik 

Sumber: Departmen Perhubungan, 1996 

 

2.12.1 Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah semua biaya operasi kendaraan yang jumlah pengeluarannya tidak 

dipengaruhi oleh jumlah frekuensi operasi kendaraan. Biaya tetap tergantung dari 

waktu dan tidak terpengaruh dengan penggunaan kendaraan. 

Komponen dari biaya tetap yaitu: 

1. Biaya penyusutan kendaraan (Depresiasi) 

Biaya penyusutan kendaraan adalah biaya yang dikeluarkan atas penyusutan 

ekonomis kendaraan akibat beroperasi. 

 

2. Biaya administrasi 

Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan operator atau pemilik secara 

periodik. 

Biaya administrasi terdiri dari :  
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a. STNK, yaitu biaya untuk tiap kendaraan yang wajib dibayar dalam lima tahun 

sekali namun pembayaran pajak kendaraannya wajib dibayar setiap tahun 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Retribusi ijin usaha angkutan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik 

usaha angkutan untuk memperoleh ijin memiliki usaha angkutan. 

c. Retribusi ijin trayek, yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun 

untuk memperoleh ijin pengoperasian kendaraan pada suatu trayek tertentu. 

d. KIR, yaitu biaya yang dikeluarkan setiap enam bulan sekali untuk 

pemeriksaan teknis kendaraan apakah masih layak atau tidaknya kendaraan 

beroperasi di jalan raya. 

e. Iuran Organda, adalah biaya keanggotaan yang dikeluarkan pemilik kendaraan 

umum sebagai anggota Organda. Tarif Organda disesuaikan berdasarkan tarif 

resmi pemerintah daerah setempat sehingga terdapat keseragaman biaya 

Organda dari seluruh sampel pemilik kendaraan. 

3. Biaya asuransi, adalah biaya yang dikeluarkan untuk asuransi kendaraan 

dan asuransi Jasa Raharja agar terlepas dari resiko membayar akibat 

kecelakaan atau kehilangan kendaraan.  

 

2.12.2 Biaya Tidak Tetap (Standing Cost) 

 Biaya tidak tetap adalah semua biaya operasi kendaraan yang jumlah 

pengeluarannya dipengaruhi oleh jumlah frekuensi operasi kendaraan, misalnya biaya 

pemakaian bahan bakar. Biaya tidak tetap juga disebut biaya variabel, karena biaya 

ini sangat bervariasi tergantung dari hasil produksi, seperti jarak tempuh dan jumlah 

penumpang. Komponen-komponen biaya tidak tetap terdiri dari (Departemen 

Perhubungan, 1996): 
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1. Gaji pengemudi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pramudi dan 

pramujasa, sistem pemberian gaji untuk pramudi dan pramu jasa telah 

ditetapkan oleh pihak pengelola angkutan umum. 

2. Biaya pemakaian bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

pembelian bahan bakar kendaraan yang digunakan untuk 

mengoperasikan kendaraan dan tergantung dari jarak tempuh yang 

dilakukan untuk tiap liter bahan bakar yang digunakan. Faktor yang 

mempengaruhi pemakaian bahan bakar adalah: 

a. Ukuran kendaraan atau jenis kendaraan, ukuran kendaraan 

mempengaruhi rata-rata pemakaian BBM. Rata-rata penggunaan 

BBM meningkat hamper berbanding lurus dengan berat kendaraan. 

b. Cuaca dan ketinggian, cuasca dan keadaan iklim dapat mempengaruhi 

kinerja kendaraan. Misalnya angin secara langsung dapat 

berpengaruh pada kinerja kendaraan, hujan mempengaruhi 

permukaan jalan, dan suhu mempengaruhi tenaga kendaraan. 

Pengaruh yang lebih besar dari faktor cuaca adalah faktor ketinggian 

karena ketinggian berpengaruh terhadap posisi gigi pada kendaraan. 

c. Cara mengemudi, seperti penjelasan tentang ketinggian cara 

mengemudi juga dapat berpengaruh terhadap penggunaan posisi gigi 

pada kendaraan sehingga menyebabkan cara mengemudi yang 

berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar. Dalam penggunaan 

bahan bakar antar pengemudi yang berberda terjadi pada saat 

kendaraan dikemudikan pada gigi transmisi rendah. 

d. Kondisi kendaraan, semakin tua umur kendaraan maka semakin 

banyak menggunakan bahan bakar, maka dari itu perlunya dilakukan 

perawatan  
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e. Kecepatan kendaraan, pemakaian bahan bakar jelas berbeda pada jenis 

kendaraan berberda dengan kecepatannya pula. Semakin tinggi 

kecepatan maka emisi gas buang CO2 semakin rendah. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Universitas Monas, Canberra yang 

melakukan penelitian pada tahun 2001 efisiensi meningkat ketika 

laju kendaraan meningkat hingga 60 km/jam dan kembali lebih boros 

untuk laju di atas 60 km/jam. Ini menunjukkan bahwa kecepatan dan 

konsumsi bahan bakar memiliki korelasi yang memiliki titik 

optimum. 

3. Biaya pemakaian ban adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 

ban luar dan ban dalam yang jangka waktu penggunaannya dihitung 

berdasarkan jarak tempuh kendaraan dalam kilometer, tetapi ada juga 

yang mengganti bannya secara teratur dalam hitungan bulan. Faktor yang 

mempengaruhi umur ban: 

a. Cara mengemudikan kendaraan, 

b. Kualitas ban, 

c. Kondisi kendaraan, 

d. Tingkat pengisian penumpang, 

e. Permukaan jalan, 

f. Kecepatan kendaraan, 

4. Biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perawatan (memperbaiki dan 

mengganti suku cadang). Besarnya biaya perawatan kendaraan 

ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan jangka waktu (tahun). Faktor 

yang mempengaruhi biaya kendaraan: 
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a. Umur dan kondisi kendaraan, biaya akan meningkat seiring dengan 

umur dan waktu penggunaan kendraan. Apabila tersedia data biaya 

perawatan dan pemeliharaan dari waktu ke waktu akan terlihat 

semakin tua dan semakin lama penggunaan kendaraan maka biaya 

perawatannya akan meningkat.  

b. Kondisi permukaan jalan, kendaraan yang beroperasi pada jalan 

dengan permukaan yang dilapisi aspal akan menyebabkan biaya 

perawatan lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan yang 

beroperasi di jalan yang dilapisi kerikil saja. 

c. Kecepatan kendaraan, kecepatan kendaraan yang tinggi akan 

mempercepat pemakaian suku cadang seperti kanvas rem. Maka 

pengaruh kecepatan kendaraan terhadap perawatan akan berlaku pada 

keadaan keadaan tertentu. 

5. Biaya minyak pelumas (oli) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

pembelian minyak pelumas, misalnya oli mesin, oli garden, dan oli rem. 

Faktor yang mempengaruhi pemakaian minya pelumas: 

a. Kebijaksanaan pengoperasian dan kondisi kendaraan, misalnya 

kebijaksanaan kapan seharusya mengganti minyak pelumas 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemakaian minyak 

pelumas. 

b. Kondisi kendaraan, kondisi mesin kendaraan merupakan hal yang 

berpengaruh dalam pemakaian pelumas. Padaumumnya keadaan ini 

berkaitan dengan usia kendaraan. Menurut Tavasszy, nilai waktu 

barang dipengaruhi oleh faktor nilai barang itu sendiri dan faktor 

penyusutan nilai barang akibat karakteristik barang itu sendiri 

ataupun perlakuan yang diterimanya. Nilai waktu barang merupakan 

faktor resiko terhadap nilai barang yang hilang, dapat disebabkan 
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turunnya atau rusaknya nilai kegunaan barang ataupun sejumlah 

barang yang hilang dalam perjalanan. 

2.12.3 Biaya Tambahan (overhead) 

 Biaya tambahan dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya lainnya yang penting 

dari operasi kendaraan yang tidak dapat secara langsung dimasukkan dalam 

komponen-komponen biaya diatas. Beberapa komponen dari biaya tambahan antara 

lain: 

1. Biaya sewa kantor, 

2. Gaji pefawai administrasi (bukan sopir atau kondektur), 

3. Biaya pengelolaan. 

2.13 Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) per Tahun 

 Analisi BOK yang dilakukan adalah analisis BOK tetap per tahun dan analisis 

BOK variabel per thun(Departemen Perhubungan, 1996). 

2.13.1 Perhitungan BOK tetap per tahun 

 Adapun biaya operasional kendaraan tetap yang harus dikeluarkan setiap 

tahunnya adalah: 

1. Biaya Penyusutan Kendaraan (Depresiasi) 

Biaya penyusutan kendaraan dapat dihitung menggunakan metode garis lurus ( 

Straight line depreciation ). Perhitungan dengan rumus sebagai berikut: 

BP = 
                          

         
 (2.20) 

Nilai residu dari biaya penyusutan diambil sebesar 20% dari harga kendaraan awal 

dan masa susut ditetapkan 7 tahun. 

2. BiayaBunga Modal 

Biaya bunga modal diperoleh dengan rumus: 

BM = 
   

 
 
                

         
  (2.21) 

Keterangan: 



29 

 

n : Pengembalian modal, diambil selama 5 tahun 

i : tingkat suku bunga per tahun, diambil sebesar 20% per tahun 

Masa susut ditetapkan 7 tahun 

3. Biaya Ijin Trayek 

Biaya ijin trayek dihitung berdasarkan jumlah yang sesuangguhnya dikeluarkan 

sesuai dengan hasil survei di lapangan. 

4. Biaya Pajak Kendaraan 

Biaya pajak kendaraan dihitung berdasarkan tarif resmi dari pemerintah. 

5. Biaya KIR kendaraan 

Dalam  analisis BOK besarnya biaya KIR per periode juga dihitung berdasarkan hasil 

survey di lapangan.  

6. Biaya Ijin Usaha 

Biaya Ijin Usaha dihitung berdasarkan hasil survey di lapangan 

7. Biaya Iuran Organda 

Biaya Organda dihitung berdasarkan tarif resmi yang berlaku di daerah setempat. 

Maka perhitungan total BOK tetap per tahun dari jumlah keseluruhan dari 

pengeluaran biaya adalah: 

BOK/thn = BP/th + BM/th + BPK/th + BIT/th + BK/th + BIO/th + BIU/th (2.22) 

Keterangan: 

BOK : biaya operasional kendaraan 

BP/th : Biaya Penyusustan per tahun 

BM/th : biaya bunga modal per tahun 

BPK/th : biaya pajak per tahun 

BIT/th : biaya ijin trayek per tahun 

BK/th : biaya KIR kendaraan per tahun 

BIO/th : biaya iuran organda per tahun 

BIU/th : biaya ijin usaha per tahun 
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2.13.2 Perhitungan BOK tidak Tetap Per Tahun 

Adapun biaya operasional kendaraan tidak tetap yang terjadi setiap tahun antara lain: 

1. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar kendaraan, biaya ini 

menyangkut jarak tempuh yang dilakukan untuk tiap liter bahan bakar yang 

digunakan . Taksiran jumlah biaya BBm per tahun dihitung dengan rumus: 

BBBM/th = JPBBM/th x HBBM/ltr  (2.23) 

Dimana: 

BBBM/th : biaya BBm per tahun 

JPBB/th : jumlah pemakaian BBm per tahun 

HBBM/ltr : harga BBM per liter 

2. Biaya Retribusi 

Biaya retribusi terminal dikenakan per hari kepada operator sehingga biaya retribusi 

per tahun dihitung dengan rumus: 

BR/th = BRH/hr x JHO/th (2.24) 

Dimana: 

BR/th : biaya retribusi per tahun 

BRH/hr: biaya retribusi per hari 

JHO/th : jumlah hari operasi per tahun 

3. Gaji Pengemudi 

Padapenulias penelitian ini gaji pengemudi telah ditetapkan oleh pihak pengelola 

DKP Jembrana. Gaji pengemudi tersebut dianggap sama setiap harinya selama 

setahun agar dapat diperkirakan total gaji pengemudi terdiri dari satu sopir: 

Gaji pengemudi dapat dihitung dengan rumus: 

GP/th = GP/hr x JHO/th  (2.25) 

Dimana:  

GP/th : gaji pengemudi per tahun 

GP/hr : gaji pengemudi per hari 
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JHO/th : jumlah hari operasi per tahun 

4. Biaya pemakaian Suku Cadang   

Biaya pergantian suku cadang adalah biaya pembelian suku cadang kendaraan yang 

secara teknis mengalami keausan akibat dioperasikan untuk jangka atau jumalah jarak 

tempuh tertentu. Jenis suku cadang yang diperhitungkang terdiri dari ban, oli, busi, 

aki, kanvas rem dan lain-lain. 

Rumus perhitungan masing-masing suku cadang per tahun sebagai berikut: 

a. Biaya Pemakaian Ban 

BPB/th = jumlah pemakaian ban/th x harga ban/ unit  (2.26) 

Dimana :  

BPB/th : biaya pemakaian ban per tahun 

b. Biaya Pemakaian Oli (Pelumas) 

 Biaya Oli Mesin 

BOM/th = JPOM/th x HOM/ltr (2.27) 

dimana:  

BOM/th : biaya oli per tahun 

JPOM/th : jumlah pemakaian oli mesin per tahun 

HOM/ltr : harga oli mesin per liter 

 Biaya Oli Gardan 

BOG/th = JPOG/th x HOG/lt  (2.28) 

dimana:  

BOG/th : biaya oli garden per tahun 

JPOG/th : jumlah pemakaian oli mesin per tahun 

HOG/lt : harga oli garden per liter 

Untuk biaya oli verseneling, oli rem, biaya gemuk dihitung dengan cara yang sama 

sehingga biaya total oli per tahun dapat dihitung dengan rumus: 

BPO/th = BOM/th+BOG/th+BOV/th+BOR/th+BG/thn  (2.29) 
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c. Biaya Busi 

BB/th = JPB/th x HB/bh  (2.30) 

Dimana:  

BB/th : biaya busi per tahun 

JBP/th : jumlah pemakaian busi per tahun 

HP/bh : harga busi per buah 

d. Biaya kanvas Rem 

BKR/th = JPKR/th x HKR/bh  (2.31) 

Dimana: 

BKR/th : biaya kanvas rem per tahun 

JPKR/th : jumlah pemakaian kanvas rem per tahun 

HKR/bh : harga kanvas rem per buah 

e. Biaya ACCU 

BA/th = JPA/th x HA/bh  (2.32) 

Dimana:  

BA/th : biaya accu per tahun 

BPA/ th : jumlah pemakaian accu per tahun 

HA/bh : harga accu per buah 

5. Biaya Overhoul 

Biaya overhoul diperlukan apabila kendaraan mengalami kerusakan dapat 

dihitung sebagai berikut: 

  BO/th = 
   

 
 (2.33) 

  Dimana:  

  BO/th : biaya overhaul per tahun 

  BTO : biaya total overhaul selama umur kendaraan 

  U : umur kendaraan tahun masing-masing sampel. 

Berdasarkan hasil perhitungan BOK variabel diatas maka total BOK variabel per 

tahun, dihitung dengan rumus: 
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BOKV/th = BBBM/yh + BPSC/th + BR/th + BO/th + GP/th  (2.34) 

Dimana: 

BOKV/th : biaya operasional kendaraan variabel per tahun 

BBBM/th : biaya bahan bakar minyak per tahun 

BPSC/th : biaya pemakaian suku cadang per tahun 

BR/th : biaya retribusi per tahun 

BO/th : biaya overhoul per tahun 

GP/th : gaji pengemudi per tahun 

2.13.3 Perhitungan BOK Total Per Tahun 

Dengan mengetahui BOK tafsiran dan BOK variabel per tahun maka 

estimasi total BOK per tahun untuk masing-masing sampel operator dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

a. Biaya Operasional Kendaraan Total 

BOK/th = BOKT/th + BOKV/th (2.35) 

dimana: 

BOK/th : total BOK per tahun 

BOKT/th : total BOK tetap per tahun 

BOKV/th : total BOK tidak tetap per tahun 

b. Biaya Operasional kendaraan total + Margin 15% 

BOK total + Margin 15% merupakan biaya operasi kendaraan yang telah 

memperhitungkan keuntungan pemilik dan operator kendaraan sebesar 15% 

sehingga rumusnya: 

BOKT+ M15% =BOKT+BOKV+K (2.36) 

Dimana:  

BOKT+ M15% : total biaya operasi kendaraan per tahun dengan 

     keuntungan 15% 

BOKT  : biaya tetap per tahun 

BOKV  : biaya variabel per tahun 

K   : keuntungan 15% dari BOK total 

 



34 

 

2.13.4 Perhitungan BOK Per Kilometer 

Untuk mengetahui besarnya BOK Per Kilometer diperlukan data: 

1. Jumlah BOK per tahun masing-masing sampel 

2. Tafsiran jarak tempuh masing-masing sampel per tahun  

Dengan diketahui rata-rata jarak tempuh per hari dari masing-masing sampel 

operator maka total jarak tempuh per tahun ditaksir sebagai berikut: 

JT/th = RJT/hr x JHO/th (2.37) 

Dimana:  

JT/th : jarak tempuh per tahun 

RJT/hr : rata-rata jarak tempuh per tahun 

JHO/th : jumlah hari operasi per tahun 

Dengan diketahui jarak perjalanan per tahun dari masing-masing sampel 

operator maka tafsiran BOK per kilometer dapat dihitung dengan rumus: 

a. BOK/km = 
      

     
 (2.38) 

Dimana: 

BOK/km : total BOK per kilometer masing-masing sampel 

BOK/th  : total BOK per tahun masing-masing sampel 

JT/th  : jarak tempuh masing-masing sampel per tahun 

b. BOKT + M15%/km = 
         

     
 (2.39) 

Dimana: 

BOKT+M15%/km : total BOK dengan keuntungan 15% per 

  kilometer masing-masing sampel. 

BOKT+M15%       : total BOK dengan keuntungan 15% per  

          tahun masing-masing sampel. 

JT/thn        : jarak tempuh masing-masing sampel per Tahun. 

 

 

 

 


