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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya merupakan 

Dinas Daerah Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

dan tanggung jawab di bidang kebersihan, keindahan tata pertamanan kota. Salah 

satu yang menjadi tugas produktifitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah 

sampah, sampah membawa banyak masalah bagi DKP yang perlu mendapat 

penanganan yang serius. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil wawancara, jumlah 

volume sampah kota Surabaya mencapai 6.569.957 m3 dari jumlah 2.853.661 jiwa 

penduduk Surabaya yang di angkut menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Salah satu kebutuhan untuk menunjang kelancaran produktifitas DKP 

adalah kendaraan pengangkut sampah yang berfungsi sebagai alat bantu dalam 

proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Berdasarkan hasil wawancara, 

jumlah TPS di kota surabaya sebanyak 225 lokasi. Sedangkan jumlah armada truk 

pengangkut  hanya 96 unit dengan muatan setiap truknya 45m3 yang beroperasi 

selama 8 jam dan dapat melakukan pengangkutan sebanyak 5 kali dari TPS ke TPA. 

Dari 96 unit truk yang 8 jam beroperasi masih menyisahkan sampah, sehingga 96 

unit kendaraan pengangkut diharapkan tidak ada dalam keadaan maintenance. 

Apabila ada kendaraan yang mengalami maintenance maka akan menjadi 

penambahan sisa sampah. Sedangkan rata–rata 1 kendaraan pengangkut hanya 

mampu mengangkut 4.320m3 sampah, sehingga apabila jumlah sampah pada tahun 

2015 mencapai 6.569.957 m3 jika dijadikan satuan hari maka 96 truk pengangkut
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tersebut mampu mengangkut sampah rata-rata per harinya sebanyak 

18.249 m3. Maka jika dihitung dari jumlah muatan yang dapat diangkut setiap truk 

dan jumlah pengangkutan yang dilaku 96 truck per harinya dengan 5 kali 

pengangkutan TPS ke TPA didapatkan hasil rata-rata 21.121 m3 sisa sampah per 

harinya. Secara umum sampah dapat terangkut semua, tetapi tidak boleh ada 

kendaraan yang sedang dalam keadaan perbaikan padahal 18.249m3 per hari harus 

di angkut dari TPS. Saat ini maintenance kendaraan belum memiliki sistem dan ada 

beberapa kendaraan yang rusak yang akan menjadi permasalahan sampah tidak 

terangkut. Karena masih adanya sisa sampah ini maka pemeliharaan kendaraan 

menjadi fokus masalah yang harus diperhatikan. Sehingga harus ada sistem yang 

dapat maintenance kendaraan dan membangun operasional agar kendaraan 

pengangkut ini dapat beroperasi secara optimal dan dapat di bayangkan bila 

kerusakan kendaraan terjadi maka akan terjdi lebih banyak lagi penumpukan 

sampah yang tidak terangkut.  

Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, maka Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya membutuhkan sistem informasi 

operasional dan maintenance kendaraan pengangkut sampah. Sistem informasi 

yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang perawatan kendaraan agar 

dapat bekerja secara optimal, dapat  membantu mengoptimalkan pengangkutan agar 

tidak terjadi sisa sampah yang masih menumpuk, pengganti pengoperasian 

pengangkutan sampah dan menyediakan informasi pemeliharaan kendaraan 

pengangkut sampah dengan lebih tepat berdasarkan riwayat pengangkutan yang 

sudah ditempuh dan masa pakai aspek-aspek yang ada pada kendaraan pengangkut 

sampah. Sistem informasi pemeliharaan ini akan dibangun dengan bantuan web. 
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Web digunakan untuk melakukan transaksi harian yang akan dilakukan oleh bagian 

pemeliharaan, supir kendaraan pengangkut, TPS, dan TPA. Web ini juga 

menyediakan laporan yang diperlukan oleh Pimpinan DKP dan Kepala TPS.  

Dengan adanya sistem informasi operasional dan maintenance kendaraan 

pengangkut sampah diharapkan operasional dan pemeliharaan kendaraan 

pengangkut dapat berjalan lebih baik. Output dari informasi dari aplikasi ini adalah 

laporan yang dapat mengatur manajemen pengangkutan sampah agar kinerja 

operasional dapat berjalan dengan baik dan maintenance tingkat kerusakan 

kendaraan pengangkut sampah dapat diminimalkan pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya sesuai tujuan akhir DKP yakni menjadi menciptakan 

lingkungan yang sehat dan bersih.   

1.2 Perumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh 

perumusan masalah yaitu bagaimana merancang bangun sistem informasi 

operasional dan maintenance kendaraan pengangkut sampah Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya.   

1.3 Pembatasan Masalah  

Dalam memberikan penjelasan dari permasalahan guna memudahkan 

dalam menganalisis, maka terdapat pembatasan masalah yang diberikan pada 

penulisan tugas akhir mengenai sistem informasi operasional dan maintenance 

kendaraan Dinas Kebersihan dan pertamanan antara lain: 

1. Jadwal dalam Sistem Informasi ini diinputkan secara manual. 

2. Aplikasi ini dibangun Berbasis WEB. 
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1.4 Tujuan  

Merancang bangun Sistem Informasi Operasional dan Maintenance 

Kendaraan Pengangkut Sampah secara realtime, untuk mendapatkan informasi 

laporan yang dapat mengatur manajemen pengangkutan sampah dalam kinerja 

operasional dan maintenance kendaraan pengangkut sampah pada  Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematikan penulisan dibagi kedalam beberapa bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah , 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini, manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi 

yang telah dibuat, serta sistematika penulisan yang berisi penjelaan 

singkat dari masing-masing bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas secara singkat teori- teori tentang yang 

berhubungan dan mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 

Adapun teori yang dibahas meliputi: Web, PHP, MySQL, HTML, 

Software Enginering dan Sampah.  

BAB III  ANALISIS DAN PERACANGAN SISTEM  

Pada bab ini menjelaskan mengenai perancangan system yang terdiri 

atas penjelasan dari identifikasi masalah, analisis system, 

perancangan system, Perancangan User Interface, sampai dengan 



5 

 

 

desain uji coba Sistem Informasi Operasional Dan Maintenance 

Kendaraan Pengangkut Sampah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan 

Kota Surabaya. 

BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang implementasi program, berisi langkah-

langkah implementasi program dan hasil implementasi program, 

serta analisis terhadap kinerja sistem tersebut. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan  dan saran dari 

penggunaan program aplikasi, dan saran pengembangan selanjutnya. 


