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ABSTRAK 

DZUL HIJJAH, 2020. SistemInformasi Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan 
Malili BerbasisWebGIS (dibimbingolehSuaedidanAryadiNurfalaq). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan bank sampah 
atau titik lokasi sampah (TPS) yang berlokasi di Kecamatan Malili. Adapun jenis 
penelitian berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan pada penelitian ini adalah 
survei langsung ke lokasi bank sampah dan lokasi tempat pembuangan sampah 
sementara yang ada di Kecamatan Malili dengan teknik pengumpulan data 
meliputi observasi, wawancara, dan studi literatur. Serta untuk mempermudah 
masyarakat dalam mendapatkan informasinya, maka perlu dibuat suatu 
penyampaian informasi berbasis web, yang mudah diakses oleh siapa saja. Tujuan 
dari pembuatan sistem informasi geografis pengelolaan bank sampah di 
Kecamatan Malili berbasis webGIS adalah untuk menghasilkan alat bantu program 
aplikasi kepada pemerintah Kecamatan Malili dalam memberikan pelayanan serta 
memberikan informasi yang ada tentang pengelolaan bank sampah dengan 
demikian segala informasi yang ada tentang pengelolaan bank sampah dapat 
disampaikan dengan lebih mudah dan cepat. Adapun teknik pengujian yang 
digunakan dalam sistem ini yaitu teknik pengujian black box testing dan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, HTML, Java Script dan MySQL. 

Hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa webGIS 

sistem informasi pengolahan bank sampah telah layak digunakan dan sudah sesuai 
dengan fungsi yang dibutuhkan. Pengelolaan Bank sampah di Kecamatan Malili 
yaitu cara memilah, memilih dan mencari tempat penampungan, menemukan 
pembeli dan tempat proses daur ulang sampah yang terkumpul dan menganalisa 
hasil penjualan merupakan keharusan untuk menjaga keberlanjutan Bank sampah 
tersebut. Maka dari itu kebijakan bank sampah dari segi reduksi sampah sangatlah 
potensial. Sebelumnya nasabah akan melakukan proses pemilahan dari sampahnya 
sendiri yang nantinya akan dibawa langsung ke Bank sampah dan melakukan 
registrasi sebagai syarat terdaftarnya menjadi nasabah.Dalam proses pengelolaan 
bank sampah di Kecamatan Malili yang berbasis webGIS ini dimana peneliti akan 
membuatkan aplikasi dan di dalam aplikasi itu akan menampilkan peta dan 
terdapat fitur tracking yang sistem kerjanya sama dengan googlemaps dan webGIS 
ini nantinya akan menampilkan informasi mengenai data sampah dan data nasabah 
dimana data sampah seperti alamat TPS dan TPA, gambar, titik latitude dan 
longitude sedangkan data nasabah seperti nama nasabah, jabatan, tanggal 
pendaftaran, jumlah kg dan total harga. 
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