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ABSTRAK
Pesatnya perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya timbulan
sampah. Timbulan sampah yang dihasilkan Kota Bogor yaitu 2.734,03 m3/hari dan sampah yang terangkut
sebanyak 1.987 m3/hari (DKP, 2016). Luasnya wilayah pelayanan pengangkutan sampah, Kota Bogor
memiliki 94 TPS kontainer yang tersebar di 6 kecamatan wilayah pelayanan pengangkutan sampah (DKP,
2016). Dalam hal ini masalah yang muncul dalam pengangkutan sampah adalah penentuan rute
terpendek, dengan hambatan lalu lintas yaitu rendahnya kecepatan perjalanan, lamanya waktu perjalanan
dan tingginya biaya perjalanan yang terjadi sehingga menghambat pelayanan pengangkutan sampah di
wilayah Kota Bogor. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis maka dalam penelitian ini analisis
penentuan rute terpendek pengangkutan sampah yaitu menggunakan Network Analysis dan metode
Graph. Hasil analisis yaitu rute terpendek dan waktu tempuh menuju TPA Galuga. Hasil data rute
terpendek maka dapat diperhitungkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melengkapi data
pelayanan pengangkutan sampah yang kemudian disajikan dalam bentuk peta skala 1:25.000. Dari hasil
hasil analisis rute terpendek dan perhitungan konsumsi BBM dari 88 rute, rute terjauh di posisi TPS Ciawi ke
TPA Galuga Dengan panjang jalan 31.9 Km membutuhkan 16.907 liter. Sedangkan rute terdekat dengan
konsumsi BBM paling sedikit yaitu TPS Kapuk Loji ke TPA Galuga dengan panjang jalan 17.5 Km sehingga
membutuhkan 9.275 liter. Jumlah konsumsi bahan bakar dari 88 rute yaitu 1132.822 liter jika dikalikan dengan
harga bahan bakar tahun 2017 yang digunakan truk arm roll (solar) maka 1132.822 liter × Rp. 5.150 = Rp.
5.834.000,- biaya yang dibutuhkan dalam satukali pengangkutan sampah di Kota Bogor.
Kata kunci: Sistem Informasi Geografis, Kota Bogor, truk pengangkutan sampah, rute

ABSTRACT
The rapid development of the city and population growth caused an increase in waste generation. Waste
generation generated by Bogor City is 2,734.03 m3 / day and transported waste is 1,987 m3 / day (DKP,
2016). The extent of the area of waste transportation services, the City of Bogor has 94 container TPS spread
over 6 sub-districts in the area of waste transport services (DKP, 2016). In this case the problem that arises
in the transportation of waste is the determination of the shortest route, with traffic barriers, namely the low
speed of travel, the length of travel time and the high travel costs that occur thus hampering the waste
transport service in the area of Bogor City. By utilizing a geographic information system, in this research, the
analysis of the shortest route of waste transporting is using Network Analysis and Graph methods. The results
of the analysis are the shortest route and travel time to the Galuga landfill. The results of the shortest route
data can be taken into account the consumption of fuel oil (BBM) to complete the data of waste transport
services which are then presented in the form of a map of 1: 25,000 scale. From the results of the analysis of
the shortest route and calculation of fuel consumption from 88 routes, the farthest route in the position of the
Ciawi TPS to the Galuga TPA With a road length of 31.9 Km requires 16,907 liters. While the closest route with
the least fuel consumption is the Kapuk Loji TPS to the Galuga TPA with a road length of 17.5 Km that requires
9,275 liters. The amount of fuel consumption from 88 routes is 1132,822 liters if multiplied by the fuel price
in 2017 used by arm roll (solar) trucks, then 1132,822 liters × Rp. 5.150 = Rp. 5,834,000, - the cost required
to transport waste in the city of Bogor.
Keywords: Geographic Information System, Bogor City, trash transport trucks, routes
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PENDAHULUAN
Kota Bogor memiliki luas wilayah 11.850 Ha dengan wilayah administrasi di bagi menjadi 6
kecamatan, 68 kelurahan, 750 RW dan 3.349 RT dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak
1.023.923 jiwa. Pesatnya perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk menyebabkan
meningkatnya timbulan sampah. Timbulan sampah yang dihasilkan Kota Bogor yaitu 2.734,03
m3/hari dan sampah yang terangkut sebanyak 1.987 m3/hari (DKP, 2016). Luasnya wilayah
pelayanan pengangkutan sampah, Kota Bogor memiliki 94 TPS kontainer yang tersebar di 6
kecamatan wilayah pelayanan pengangkutan sampah (DKP, 2016). Pengangkutan sampah
sangat berkaitan dengan timbulan sampah yang harus diangkut dari tempat penampungan
sememtara (TPS) menuju tempat pemprosesan akhir (TPA). Kegiatan pengangkutan sampah
menurut Badan Standardisasi Nasional (2002), merupakan kegiatan membawa sampah dari
lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir,
yang sebelumnya diawali dengan kegiatan pewadahan, pengumpulan dan pemindahan
sampah.
Sistem pengangkutan sampah berdasarkan cara operasi (Tchobanoglous et al., 1993), yang
digunakan yaitu Hauled Container System (HCS). HCS adalah sistem pengumpulan sampah
dengan wadah pengumpulan yang dapat dipindah dan dibawa ke tempat pemprosesan akhir
(TPA). Kendaraan pengangkut yang biasa digunakan adalah Amroll truck. Wadah pengumpulan
disebut juga dengan tempat penampungan sementara (TPS). TPS yang sesuai dengan HCS
yaitu TPS Kontainer. Dalam pengangkutan sampah harus melalui jaringan jalan. Jaringan jalan
adalah aspek penting dalam proses pengangkutan sampah menuju TPA.
Jaringan jalan terdiri dari ruas jalan yang terpisah oleh simpangan jalan. Tiap ruas jalan
memiliki atribut, yang terdiri dari nama jalan, panjang jalan, kecepatan dan waktu tempuh. dari
jaringan jalan maka dapat menentukan rute pengangkutan sampah dari wilayah pelayanan TPS
kontainer ke TPA Galuga. Untuk memperoleh rute pengangkutan sampah tiap TPS kontainer
menuju TPA Galuga, maka dibutuhkan penentuan posisi sebaran TPS kontainer dan TPA Galuga.
Dalam hal ini masalah yang muncul dalam pengangkutan sampah adalah penentuan rute
terpendek, dengan hambatan lalu lintas yaitu rendahnya kecepatan perjalanan, lamanya waktu
perjalanan dan tingginya biaya perjalanan yang terjadi sehingga menghambat pelayanan
pengangkutan sampah di wilayah Kota Bogor. Penentuan posisi dapat dilakukan dengan survey
GPS (Global Positionig System). GPS adalah sistem radio navigasi dan penentuan posisi
menggunakan satelit. Informasi yang diperoleh yaitu posisi secara cepat dan teliti serta dapat
digunakan setiap saat tanpa bergantung waktu dan cuaca (Abidin,1995). Dengan memanfaatkan
sistem informasi geografis maka dalam penelitian ini analisis penentuan rute terpendek
pengangkutan sampah yaitu menggunakan Network Analysis dan metode Graph. Hasil analisis
yaitu rute terpendek dan waktu tempuh menuju TPA Galuga. Hasil data rute terpendek maka
dapat diperhitungkan konsumsi bahan bakar untuk melengkapi data pelayanan pengangkutan
sampah yang kemudian disajikan dalam bentuk peta skala 1:25.000.

METODE
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai
berikut: Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat computer dengan
perlengkapannya, yang terdiri atas: laptop merk lenovo thinkpad, memori ram 4 gb, processor core
i5, mouse logitech serial m171, gps handheld garmin 78 s, baterai dan camera. Penelitian ini
menggunakan beberapa perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai
berikut: BaseCamp digunakan untuk proses download data GPS, global mapper digunakan untuk
proses export dan konversi data GPS, dan ArcGis 10.1 digunakan untuk proses editing spasial dan
atribut, analisis dan pembuatan peta rute truk pengangkutan sampah kota bogor.
Lokasi sebaran TPS dan TPA tahun 2016 dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota
Bogor dengan, format data hardcopy. Jaringan jalan tahun 2013 dari Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor dengan format data shapefile (Shp). Kecepatan ruas
jalan hari kerja tahun 2015 dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor dengan
format data hardcopy. Batas administrasi tahun 2014 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan
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format data shapefile (Shp). Diagram alir pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat
dilihat pada diagram aliar seperti pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram alir pengolahan data.

Pengolahan data survey terdiri dari: unduh, export dan konversi data GPS. Unduh dan export
data sebaran titik TPS kontainer dan posisi TPA menggunakan software Basecamp dengan format
data GPS exchange format (^.gpx) seperti Gambar 2. Data koordinat terdiri dari data sebaran TPS
Kontainer dan TPA Galuga dengan format shapefile (Shp) seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan permohonan data jaringan jalan ke Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor tahun 2013 format shapefile dan untuk
memperoleh data data kecepatan hari kerja Kota Bogor diperoleh dari Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kota Bogor tahun 2015.
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Gambar 2. Export Data Sebaran Titik TPS dan TPA, Format (^.gpx).

Gambar 3. Koordinat sebaran TPS container.

Gambar 4. Koordinat TPA Galuga.

Editing data spasial jaringan jalan. Data jaringan jalan data segmen jalan dibawah ini mencakup
editing kemutakhiran data sumber dan editing terkait aturan network analysis. Data jaringan jalan
yang digunakan bersumber pada data jaringan jalan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bogor tahun 2013 yang sudah tidak mutakhir. Untuk memutakhirkan data tersebut maka
dilakukan proses editing spasial mengacu pada data Dinas Lalulintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ)
Kota Bogor tahun 2015 dan data open street map ArcGis oneline, ESRI. Editing data spasial
selanjutnya dilaksanakan untuk memenuhi aturan Network Analysis yaitu bahwa jaringan garis atau
jalan dalam setiap persimpangan harus dibuat per segmen. Editing spasial ini dilaksanakan dengan
menggunakan tools Planarize Lines pada toolbar Advanced Editing. Editing data spasial diatas
dilaksanakan menggunakan software ArcGis 10.1. Hasil editing data spasial dengan data ruas jalan/
segmen jalan sesuai dengan aturan network analisis jaringan jalan (Gambar 5).
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Gambar 5. Data spasial.

Editing data atribut adalah kegiatan untuk mengisi data atribut ruas jalan/segmen jalan. semua
nama segmen atau ruas jalan dalam data jaringan jalan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Sumber
data yang digunakan adalah data nama-nama ruas jalan, fungsi jalan Kota Bogor dari DDLAJ tahun
2015. Untuk segmen/ruas jalan Kabupaten Bogor, data nama-nama ruas jalan diperoleh dari open
street map ArcGis oneline, ESRI.

Geodatabase dan Topology
Dalam bentukan yang sederhana, geodatabase dapat dijabarkan sebagai tempat penyimpanan
data spasial dan atribut dalam suatu RDBMS (Relational Data Base Management System).
Sedangkan Topologi adalah konsep yang sangat fundamental dalam GIS. Semua praktisi GIS pasti
sangat setuju betapa pentingnya topology dari data spasial yang digunakan untuk menghilangkan
kesalahan geometrik. Koreksi yang digunakan adalah koreksi garis/ Line. Must Not Overlap yaitu
Menghapus segmen line yang overlapping dari feature-feature yang membentuk kesalahan. Must
Not Intersect yaitu melakukan seleksi lebih dulu sebelum menghapus obyek dimaksud. Analisis data
terbagi menjadi: pembuatan geodatabase, feature dataset, network dataset dan penentuan rute
terpendek menggunakan network analyst ArcGIS 10.1.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan Rute Terpendek
Tampilan dasar untuk simbol-simbol yang digunakan untuk tampilan seperti yang tertera pada
Tabel 1. Aktifkan Tools Network Analyst yang terdapat pada Costumize > Toolbars (lihat Gambar
6). Membuat rute dengan cara klik Network Analyst > New Rute. Pilih Create Network Location Tool
pada Tools Network Analyst lalu buat 2 titik untuk titik awal sebagai Start Rute dan titik tujuan (lihat
Tabel 2 dan Gambar 7). Kemudian Pada tools Network Analyst klik Solve, maka rute terpendek
dan tercepat dari titik yang sudah ditentukan akan muncul secara otomatis (Gambar 8). Untuk
mengetahui jarak rute, waktu tempuh dan detail jalan yang dilalui oleh rute bisa dilihat di Tools
Network Analyst > Directions (Gambar 9). Lakukan tahapan 2 sampai 5 untuk menentukan rute
truk pengangkutan sampah dari tiap TPS kontainer ke TPA Galuga.
Tabel 1. Keterangan simbol.

Keterangan
TPS Kontainer

Simbol

TPA Galuga

Gambar 6. Tools network analyst.
Tabel 2. Titik lokasi.

No Titik
1
2

Nama Tempat
TPS Pasar Gunung Batu
TPA Galuga

Gambar 7. Jaringan jalan.
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Gambar 8. Rute terpendek TPS Pasar Gunung Batu ke TPA Galuga.

Gambar 9. Directions / keterangan rute.

Perhitungan Konsumsi Bahan Bakar Minyak
Kemampuan tempuh per-liter adalah 1,89 km atau untuk menempuh 1 km dibutuhkan 0,53
Liter (Tri Yunita Anggun dan Ali Munawar). dengan data ini dapat dihitung konsumsi bahan bakar
kendaraan angkut sampah yang diperlukan dalam 1 rute pengangkutan sampah dari TPS menuju
TPA. konsumsi bahan bakar minyak dalam pengoperasian suatu jenis kendaraan per kilometer
jarak tempuh (Persamaan 1).
KBBM = KBBMi x Jarak Tempuh………………………………………………………………………………………….(1)
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dimana:
KBBM =

Konsumsi bahan bakar minyak satuan liter

KBBMi =

Konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan i yaitu 0.53 liter/km

i

Truk Arm Roll

=

Maka untuk perhitungan Biaya perjalanan/Konsumsi bahan bakar minyak untuk rute pertama truk
pengangkutan sampah menuju TPA Galuga yaitu menggunakan Persamaan 2 dan Persamaan
3:
KBBM = KBBMi × Jarak Tempuh……………………………………………………………………………………….(2)
KBBM Rute 1 = panjang jalan rute 1 × KBBMi…………………………………………………………………….(3)
19.6 Km × 0.53 liter/km = 10.388 Liter
Perhitungan konsumsi bahan bakar dilakukan sesuai dengan jumlah rute truk pengangkutan
sampah ke TPA. Hasil akhir dalam penelitian ini adalah Peta Rute Truk Pengangkutan Sampah
Kota Bogor Skala 1:25.000. dengan elemen-elemen peta seperti dibawah ini:

Gambar 10. Muka peta, keterangan rute dan keterangan TPS.

KESIMPULAN
Adapun beberapa hal yang bisa disimpulkan dari hasil orthorektifikasi adalah: Hasil survey GPS
diperoleh data koordinat sebaran TPS dan Posisi TPA, yang kemudian dari koordinat-koordinat
tersebut diperoleh jarak dari TPS ke TPA. Dengan diperoleh dua koordinat sehingga dapat dilakukan
analisis jaringan jalan (Network analysis). Dari banyaknya jaringan jalan yang dapat dilalui dari TPS
ke TPA maka dengan analisis jaringan jalan (Network analysis) dapat diketahui rute jalan terpendek,
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sehingga dapat meminimalisir pengeluaran konsumsi bahan bakar dari truk pengangkutan sampah.
Hasil pengumpulan data kecepatan ruas jalan hari kerja Kota Bogor dan kecepatan ruas jalan sesuai
dengan fungsi jalan, maka diketahui kecepatan rata-rata 33.7 Km/jam. Dari hasil hasil analisis rute
terpendek dab perhitungan Konsumsi BBM dari 88 rute, rute terjauh di posisi TPS Ciawi ke TPA
Galuga Dengan panjang jalan 31.9 Km membutuhkan 16.907 liter. Sedangkan rute terdekat dengan
konsumsi BBM paling sedikit yaitu TPS Kapuk Loji ke TPA Galuga dengan panjang jalan 17.5 Km
sehingga membutuhkan 9.275 liter. Jumlah konsumsi bahan bakar dari 88 rute yaitu 1132.822 liter
jika dikalikan dengan harga bahan bakar tahun 2017 yang digunakan truk arm roll (solar) maka
1132.822 liter × Rp. 5.150 = Rp. 5.834.000,- biaya yang dibutuhkan dalam satukali pengangkutan
sampah di Kota Bogor. Hasil pemetaan Rute Truk Pengangkutan Sampah di Kota Bogor skala
1:25.000, secara kartografi mengalami kesulitan dalam menentukan simbol-simbol warna 88 rute.
Mata memiliki keterbatasan dalam membedakan 88 warna, maka ditambah informasi berupa angka
rute.
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