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ABSTRACT 
The current waste transport system conducted by the Department of Park Cleaning (DKP) in Denpasar City is not quite 
optimal. It uses Armroll trucks as its operational vehicles. The operational cost is quite big. There are a couple of 
possible reasons for this, such as the numbers of vehicles used, waste pickups scheduling, amount rate of the pickups, 
and arrangement of the effective routes. These factors have been analyzed using the waste transport optimization cost 
(Adiana, 2005). In this paper, a specific application is designed to cover those defects. Djikstra algorithm is used for 
building effective route computations and the economical value standard is used as the transport cost. This transport 
cost has been tested by Sarbagita Cleaning Management using various systems and some mathematical formulas. 
Keywords: Model Of  Waste Transport,  Shortest Path, Djikstra Algorithm 
 
1. Pendahuluan 
Kebersihan merupakan salah satu faktor penting bagi kelanjutan kehidupan manusia. Untuk mewujudkan suatu 
lingkungan hidup yang bersih, maka masalah pengelolaan sampah merupakan isu yang utama. Semakin bertambahnya 
jumlah penduduk di Kota Denpasar dan aktifitas kehidupannya yang makin meningkat, masalah yang ditimbulkan oleh 
adanya sampah menjadi semakin kompleks.  
 
Belum optimalnya pola pengangkutan sampah dengan truk jenis Armroll yang ada pada Dinas Kebersihan Pertamanan 
(DKP) kota Denpasar, menimbulkan dampak langsung kepada besarnya biaya operasional yang dibutuhkan. Berbagai 
faktor dapat mempengaruhi komponen anggaran pengangkutan sampah termasuk penentuan jumlah kendaraan 
operasional, penjadwalan pengangkutan sampah, pemilihan rute perjalanan yang efisien,  serta pembagian jumlah ritasi 
pengangkut sampah. Permasalahan ini dianalisa dan dikembangkan dengan mengaplikasikan model optimasi biaya 
pengangkutan sampah[1].  
 
Penelitian ini berusaha mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengatasi keempat faktor yang mempengaruhi 
tersebut,.Untuk pemilihan rute perjalanan, sistem informasi ini menerapkan algoritma Djikstra dan biaya perjalanan 
sebagai standar bobot ekonomis. Dalam menentukan biaya perjalanan, diajukan beberapa sistem dan rumus matematis 
melalui pengujian optimalitas oleh Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita (BPKS).  
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Algoritma Djikstra 
Tujuan algoritma Djikstra adalah mencari lintasan terpendek antara dua titik dalam suatu graph bobot tertentu. Algoritma 
ini juga sering disebut “algoritma pemberian label” karena menggunakan prosedur pemberian label-label pada simpul-
simpul yang ditemukan[1]. 
 
Algoritma Djikstra mencari lintasan terpendek dengan melakukan sejumlah langkah dengan menggunakan prinsip greedy. 
Prinsip greedy pada algoritma Djikstra menyatakan bahwa pada setiap langkah sisi yang berbobot minimum dipilih dan 
dimasukkan ke dalam himpunan solusi[3]. 
 
2.2 Pengelolaan Sampah 
2.2.1 Pola Pengangkutan Sampah 
Pola pengangkutan sampah dengan Hauled Container System (HSC) dibedakan atas tiga pola pengangkutan yaitu (A) 
Sistem Konvensional, (B) Sistem Substitusi, (C) Sistem Substitusi Modifikasi. 
 
A.  Sistem Konvensional 
Pada pola pengangkutan sampah dengan sistem konvensional, kendaraan keluar dari pool tanpa membawa kontainer 
kosong langsung menuju lokasi kontainer pertama (isi), untuk kemudian diangkut ke TPA. Dari TPA, kendaraan tersebut 
kembali menuju lokasi kontainer semula untuk meletakkan kontainer kosong. Kendaraan kemudian menuju lokasi 
kontainer isi di lokasi berikutnya dan mengangkutnya ke TPA. Pada shift terakhir, kendaraan tersebut dari TPA 
meletakkan kontainer kosong di lokasi kontainer terakhir, kemudian kembali ke pool. Jadi pada setiap lokasi kontainer 
harus ada lebih dari satu kontainer agar pada lokasi tersebut selalu ada/ tersedia kontainer[1]. 
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Gambar 1. Pola Pengangkutan Sistem Konvensional 

B. Sistem Substitusi 
Pada pola pengangkutan sama dengan sistem substitusi, kendaraan keluar dari pool membawa kontainer kosong ke lokasi 
kontainer pertama (isi). Kontainer kosong diletakkan di lokasi kontainer pertama. Kendaraan kemudian mengambil 
kontainer yang penuh untuk dibawa ke TPA. Dari TPA, kontainer kosong diletakkan di lokasi kontainer berikutnya dan 
mengambil kontainer yang telah terisi. Pada pola ini juga harus tersedia dua kontainer di lokasi kontainer[1]. 

 

 
Gambar 2  Pola Pengangkutan Sistem Substitusi 

 
C.  Sistem Substitusi Modifikasi 
Pada pengelolaan sampah dengan sistem substitusi modifikasi, kendaraan berangkat dari pool tanpa membawa kontainer 
kosong menuju lokasi kontainer pertama yang sudah penuh, untuk kemudian mengangkutnya ke TPA. Dari TPA 
kendaraan tersebut membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi pada lokasi berikutnya dan mengambil 
kontainer yang penuh untuk dibawa ke TPA dan pada shift terakhir kendaraan dengan kontainer kosong kembali menuju 
ke lokasi kontainer pertama untuk meletakkan kontainer, kemudian kembali ke pool tanpa membawa kontainer. Pola ini 
dapat dapat diterapkan jika timbunan sampah di kontainer pertama cukup kecil. Contoh : pasar malam atau kegiatan yang 
hanya sesaat[1]. 

 
Gambar 3.  Pola Pengangkutan Sistem Substitusi Modifikasi 

2.2.2 Biaya Perjalanan 
Biaya perjalanan dapat dinyatakan dalam nilai uang, waktu tempuh, jarak atau kombinasi dari ketiga faktor tersebut. 
Total biaya perjalanan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan merupakan jumlah dari biaya setiap ruas jalan yang 
dilaluinya[1], yang secara matematis total biaya perjalanan dapat ditulis sebagai berikut : 
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C = ∑
p

 r = 1 
( a1 x t + a2 x t + a3 )

 (1) 
Dimana, 

a1 = nilai waktu (Rp / jam) 
a2 =  biaya operasi kendaraan (RP / km) 
a3 = biaya tambahan lain (Rp) 

d  = panjang ruas jalan (km) 
v   = kecepatan rata – rata (km/jam)      
t (waktu tempuh (jam)) = jarak (d) / kecepatan rata rata (v) 

 
3.  Metode Penelitian 
 
3.1  Analisa Sistem 
Untuk saat ini DKP Kota Denpasar telah memiliki kendaraan pengangkut jenis truk Arm Roll sebanyak 12 unit dan 
kontainer sebanyak 30 buah di 26 titik lokasi. Setiap harinya truk yang diberangkatkan sejumlah 10 unit ke 26 titik lokasi 
kontainer, volume sampah yang tertampung bervariasi setiap harinya, artinya ada beberapa truk yang berkapasitas 6m3 
itu hanya mengangkut sedikit volume timbunan sampah. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan sopir truk, untuk masalah jalur perjalanan pengangkutan, biasanya sopir hanya 
memperkirakan sendiri rute yang ditempuh yang menurutnya terdekat, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti 
jumlah biaya perjalanan yang dikeluarkan selama perjalanan. Artinya, secara tidak langsung akan terjadi pembengkakan 
anggaran yang dikeluarkan oleh DKP Kota Denpasar.  
 
Sistem yang dikembangkan ini nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah dinas kebersihan untuk 
mengoptimalkan penggunaan anggaran pengangkutan sampah terutama yang menggunakan kendaraan pengangkut 
sampah jenis Arm Roll. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap komponen anggaran pengangkutan sampah, mulai 
dari penentuan jumlah kendaraan operasional, penjadwalan pengangkutan sampah, pemilihan rute perjalanan yang 
efisien,  serta pembagian jumlah ritasi yang dibebankan kepada setiap kendaraan pengangkut sampah, dianalisis dan 
dikembangkan dengan mengaplikasikan model optimasi biaya pengangkutan sampah. 
 
3.2 Flowchart 
3.2.1 Penentuan jumlah kendaraan pengangkut sampah 
Dalam menentukan jumlah kendaraan operasional pengangkut sampah perlu dilakukan survey untuk mendapatkan 
informasi frekwensi pengambilan sampah. Informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam membuat tabel distribusi 
pengambilan sampah untuk guna mengetahui jumlah kontainer per hari yang harus diangkut ke TPA, dari rata – rata 
jumlah kontainer yang diangkut perhari kemudian di bagi dengan jumlah beban ritasi yang sama untuk setiap kendaraan. 
Dari perhitungan ini didapatkan jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah yang akan terpakai. Gambar 4 
menggambarkan alur kerja yang terjadi. 
 

 
Gambar 4. Flowchart Penentuan Jumlah Kendaraan Pengangkut 

   
3.2.2 Penentuan biaya perjalanan 
Untuk menentukan biaya perjalanan, data yang diperlukan adalah data ruas jalan dari node satu ke node lainnya, 
kecepatan rata – rata, nilai waktu yang didapatkan dari biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, dan biaya 
administrasi, masing – masing untuk nilai waktu kendaraan truk arm roll dan kontainer 6m3. Data data biaya operasional 
untuk truk armroll meliputi biaya tenaga kerja, BBM, dan biaya pelumas. Untuk menghitung biaya perjalanan dari suatu 
node x ke node y , berikut diagram alur proses yang terjadi : 
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Gambar 5. Flowchart Penentuan Biaya Perjalanan 

 
3.2.3 Registrasi pemilihan rute pengangkutan sampah 
Untuk registrasi pemilihan rute pengangkutan sampah, perlu di catat dahulu waktu keberangkatan, no polisi kendaraan, 
dan data supir. Pemilihan rute dilakukan dengan mengambil data dari hasil proses penerapan algoritma Djikstra, baik 
perjalanan dari pool ke kontainer, kontainer ke TPA, TPA ke kontainer, dan terakhir dari kontainer ke pool. 
 
Dari hasil proses proses penerapan algoritma Djikstra, didapatkan juga total biaya perjalanan yang akan ditempuh. Proses 
pemberian ongkos dilakukan secara manual oleh bagian keuangan yang terkait, sistem hanya memberikan perkiraan rata-
rata biaya perjalanan yang akan terpakai selama perjalanan.  

Start

Registrasi

Data Supir

Data Kendaraan

Data Hasil 
Djikstra

Surat Jalan dan 
rute perjalanan

Ongkos 
Perjalanan

Jadwal 
Pengngkutan

 
Gambar 6. Flowchart Registrasi Pemilihan Rute Pengangkutan 

 
3.3 Context Diagram 
Pada Context Diagram Sistem Informasi Pengangkutan Sampah ini terdapat 3 external entity yaitu, entity Dinas 
Kebersihan, entity Sopir Truk dan entity dari Dinas PU. Untuk Dinas Kebersihan sendiri, sub-sub bagian yang ada dalam 
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dinas kebersihan dijadikan satu entity. Sub-sub bagian yang terkait yaitu, sub dinas sarana dan prasarana, sub bagian 
keuangan, dan sub bagian perencanaan.  
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Gambar 7. Context Diagram 

 
4.  Hasil dan Pembahasan 
Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap ini juga 
dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah aplikasi mampu memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan sarana dan 
prasarana dinas kebersihan, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pengangkutan sampah ditinjau dari pemilihan 
rute pengangkutan yang paling ekonomis. 

 
4.1 Evaluasi Jumlah Kendaraan 
Berdasarkan pencatatan frekwensi pengambilan sampah perharinya, dari 30 kontainer yang ada, tidak setiap hari seluruh 
kontainer harus diangkut. Dengan melihat rata-rata pengambilan sampah adalah 23,7, dan dengan mengasumsikan beban 
ritasi yang sama yaitu 3 kali sehari, maka jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan adalah 8 buah kendaraan. 
 
Saat ini DKP Kota Denpasar memiliki 12 buah truk jenis armroll, dimana setiap hari jumlah kendaraan yang 
dioperasionalkan sebanyak 10 truk ke seluruh kontainer yang ada, sedangkan dua sisanya stand by di pool. Berdasarkan 
data tersebut diperoleh efisiensi jumlah kendaraan operasional dan jumlah pengangkutan sebanyak ± 24 kontainer 
perhari. 

 
Tabel 1. Perbandingan Efisiensi Prasarana 

 Manual Sistem 
Jumlah kontainer yang ada 30 30 
Jumlah kontainer yang diangkut perhari 30 ± 24 
Jumlah Ritasi 3 3 
Jumlah kendaraan operasional yang diberangkatkan perhari 10 8 

 
4.2 Evaluasi Rute Pengangkutan 
Dalam menentukan rute pengangkutan yang paling ekonomis, bobot yang digunakan sebagai standar ekonomis adalah 
biaya perjalanan. Dari hasil proses dengan menggunakan algoritma Djikstra diperoleh hasil seperti Tabel 2. Rute satu 
kontainer yang dihasilkan lebih ekonomis dibandingkan rute sebelumnya, seperti yang tampak pada Tabel 3. 
 

Tabel 2. Analisa Hasil Proses Djikstra 
Dari Ke  Biaya  Rute 
Pool 2 2700 G. Krakatau --> G. Batukaru --> Hasanudin --> Thamrin --> Gajah Mada --> Gajah 

Mada --> Veteran --> Veteran --> Nangka selatan --> Yudistira 
2 TPA 11500 Yudistira --> arjuna --> Gajah Mada --> Diponegoro Utara --> Sutoyo --> Sudirman -

-> Sudirman --> Dewi Sartika --> Waturenggong --> Tukad yeh Aya --> Pakerisan --
> Bedugul --> Sidakarya --> Danau Tempe --> By Pass Ngurah Rai --> By Pass 
Ngurah Rai --> Suwung – Sidakarya 

TPA 2 13500 Suwung – Sidakarya --> By Pass Ngurah Rai By Pass Ngurah Rai --> Danau Tempe -
-> Sidakarya --> Bedugul -->  Pakerisan -->  Tukad yeh Aya --> Waturenggong  --> 
Dewi Sartika --> Sudirman --> Sudirman --> Sutoyo --> Diponegoro Utara --> Gajah 
Mada--> arjuna --> Yudistira 

2 Pool 6350 Yudistira --> arjuna --> Gajah Mada --> Diponegoro Utara --> Sutoyo --> Sudirman -
-> Sudirman --> Dewi Sartika --> Diponegoro Utara --> simpang enam --> menuju 
Kolam Pancing Angabaya --> G. Lawu --> G. Krakatau --> G. Krakatau 

TOTAL 34050  
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4.3 Evaluasi Biaya Perjalanan 
Dari total biaya perjalanan satu kendaraan ke satu kontainer seperti pada evaluasi hasil rute proses Djikstra, didapatkan 
total biaya perjalanan yang dikeluarkan adalah Rp. 34.050, 00. Pembanding diambil dari rata-rata biaya perjalanan tiap 
hari oleh DKP Kota Denpasar untuk satu kontainer yang sama. 

 
Tabel 3. Perbandingan Biaya  

 
 

5.  Kesimpulan 
Dari hasil perancangan dan pembuatan sistem ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Dengan beban ritasi yang sama, untuk pengambilan kontainer, dinas kebersihan hanya membutuhkan kendaraan 

operasional (armroll) sebanyak 8 buah ke ±24 kontainer perhari. Artinya ada efisiensi kendaraan yang sebelumnya 
dinas kebersihan mengerahkan 10 kendaraan ke 30 kontainer perhari 

b. Aplikasi memberikan informasi estimasi biaya perjalanan pengangkutan terendah, dengan rute perjalanan yang 
efektif. Sehingga memudahkan sopir untuk melakukan perjalanan pengangkutan. 
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