
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar  Belakang 

 Sejalan dengan perkembangan dunia komputer, pada umumnya internet 

menjadi hal yang sangat penting. Internet bisa dimanfaatkan untuk bidang 

pendidikan, sosial budaya, perdagangan, bisnis, politik dan lain-lain. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan informasi tentang pengolahan sampah. 

Singkatnya kebutuhan informasi di bidang pengolahan sampah meningkat dan 

perlu disiapkan dengan rapi dan terstruktur agar dapat diakses dengan mudah oleh 

para pengguna lokal dan interlokal. Pemanfaatan media teknologi dan informasi 

saat ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi setiap instansi, baik itu 

instansi negeri maupun swasta. Bank sampah di Kecamatan Malili merupakan 

bank sampah yang berada dibawah naungan PPST dimana PPST merupakan 

penyelenggara pengelolaan sampah dan menjadi sarana penting untuk mendaur 

ulang sampah yang ditimbulkan di lingkungan Kecamatan Malili. Operasional 

PPST di Kecamatan Malili meliputi pengomposan sampah basah layak kompos 

dan pengelolaan sampah kering layak jual dengan penerapan bank sampah. 

Sampah kering layak jual dapat ditabung oleh masyarakat ke bank sampah 

Kecamatan Malili.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 

dengan Ibu Nur Hasani selaku Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup mengatakan  

bahwa proses pengelolaan bank sampah di Kecamatan Malili sedikit kurang baik. 

Proses pengelolaan bank sampah di Kecamatan Malili dimulai dari pendaftaran 

nasabah, pendaftaran nasabah dilakukan dengan mengisi lengkap buku bank 

sampah sesuai dengan nama lengkap, nama kantor, jabatan. Untuk proses 

transaksi bank sampah seperti transaksi menabung dan transaksi penarikan bisa 

dilakukan setelah nasabah terdaftar dan transaksi penarikan tabungan diatas Rp 

50.000. Setiap transaksi di bank sampah DLH (Dinas Lingkungan Hidup) harus 

dilakukan melalui pegawai bank dan tercatat pada buku tabungan nasabah, proses 

penjemputan sampah dilakukan dengan cara nasabah memberi tahu petugas bank 

sampah dan memberikan lokasi penjemputan sampah dengan syarat lokasi sampah 

yang dijemput berada dilingkungan Kecamatan Malili.  
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Dengan permasalahan yang telah ditemukan yaitu, terdapat beberapa kasus 

buku tabungan nasabah rusak dan harus menyalin data ke buku baru dan 

pelayanan terhadap nasabah saat melakukan proses transaksi masih semi manual 

dibantu dengan kalkulator untuk penghitungan hasil setoran dan akhirnya bisa 

ditulis dibuku tabungan nasabah dan juga petugas bank sampah sulit untuk 

melakukan operasionalnya dalam penjemputan sampah karena masih 

menggunakan sistem manual dengan menelfon para petugas untuk memberikan 

alamat lokasi maka sangat memerlukan peta persebaran titik lokasi sampah TPS 

dan memerlukan rute, agar para petugas mudah dalam beroperasional. Fitur lokasi 

pada sistem informasi yang akan dikembangkan bisa membantu nasabah dan 

petugas bank sampah dalam memberikan dan mengetahui lokasi penjemputan 

sampah dengan jelas dan akurat. 

 Kecamatan Malili merupakan publikasi yang menyajikan data statistik dari 

berbagai bidang dalam skala wilayah yang lebih kecil bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi geografis, keadaan sosial dan 

perekonomian, serta potensi yang ada di Kecamatan Malili secara konprehensif. 

Kecamatan Malili berada di wilayah tengah Kabupaten Luwu Timur. Letak 

astronomis Kecamatan Malili berada pada 2o29’24”-2o51’33” Lintang Selatan dan 

120o57’16”-120o22’46” Bujur Timur dengan luas wilayah 921,20 km2. Luasan 

tersebut membawa kecamatan ini menempati urutan keempat kecamatan terluas 

dari sebelah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan persentase sebesar 

13,26 persen (BPS Luwu Timur, 2018). 

 Menurut Mulasari (2012), sampah adalah suatu benda atau bahan yang 

sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat 

terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor, dan lain-lain sehingga 

harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya. Menurut Hendrik L. Blum, 

1974 (dalam Slamet, 2016), menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor terbesar 

dalam mempengaruhi derajat kesehatan, sehingga menjaga lingkungan merupakan 

tanggung jawab masyarakat.Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti 

perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan.  

 WebGIS menggabungkan desain grafis pemetaan, peta digital dengan 

analisa geografis, pemrograman komputer dan basis data yang terhubung menjadi 
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satu bagian desain web dan web-pemetaan. Aplikasi webGISdapat digunakan 

secara global tidak bergantung pada platform maupun sistem operasi (Hindra, 

2011). Sistem informasi berbasis WebGIS dapat menjadi solusi untuk kebutuhan 

bank sampah di Kecamatan Malili untuk melaksanakan operasionalnya dengan 

lebih baik. Aplikasi ini mengelola data secara terkomputerisasi sehingga kegiatan-

kegiatan seperti penjemputan sampah dan proses transaksi tabungan dapat 

dilakukan dengan mudah.   

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan gambaran latar belakang, penulis ingin mengemukakan 

permasalahan tentang bagaimana pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Malili 

berbasis webGIS ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cara pengelolaan Bank 

Sampah di Kecamatan Malili berbasis WebGIS. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Untuk penelitian ini penulis berharap nantinya dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Masyarakat  

  Masyarakat dapat memperoleh Informasi mengenai Pengolahan Bank 

Sampah. 

2. Bagi Penulis 

 Bagi peneliti bermanfaat sebagai penambah wawasan dalam 

pengaplikasian teknologi. Mengetahui media yang tepat dalam penyebaran 

informasi dan mengetahui pentingnya teknologi informasi bagi dunia 

pendidikan.  

3. Bagi Akademik 

 Sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. memberikan 

suatu sarana Sistem Informasi demi untuk mengetahui pengolahan bank 

sampah dan dapat menjadi salah satu acuan untuk pengembangan serta 

penelitian terkait masalah sampah sebagai keindahan alam.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Sistem Informasi 

 Secara umum pengertian sistem merupakan suatu kesatuan, baik obyek 

nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling 

berkaitan, saling tergantung, saling mendukung dan secara keseluruhan bersatu 

dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

Mendefinisikan sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau jaringan 

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan saling bekerja sama 

membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. 

Menurut Hutahaean (2014), sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. 

 Berdasarkan dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa, sistem adalah 

sekumpulan komponen-komponen berupa data jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan dengan teknologi baik hardware maupun 

software yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai sasaran 

atau tujuan tertentu. 

 Informasi merupakan suatu data yang diproses sehingga dapat mengurangi 

ketidak jelasan tentang keadaan atau suatu kejadian yang terjadi, Jogiyanto (dalam 

Lucyana, 2016). Sistem informasi kombinasi antara sistem dan informasi. 

Menurut Sutabri (2016), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang di perlukan. Menurut Jame (2016), sistem informasi 

merupakan kombinasi terorganisasi apapun dari manusia, perangkat keras, 

perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data dan kebijakan serta prosedur-

prosedur yang terorganisasi yang menyimpan, mengambil, mengubah dan 

memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. 
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2. Sistem Informasi Geografis 

GIS (Geographical Information System) merupakan sebuahSIG berbasis 

komputer yang digunakan untuk menyusun, menyimpan, mengolah, menampilkan 

dan menganalisis informasi. Menurut Siswanto dan Jazman (2016), menyatakan 

bahwa sistem infomasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, 

tekhnologi informasi dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, 

menganalisis dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Hartono (2007), SIG merupakan suatu sistem yang menekankan 

pada informasi mengenai daerah-daerah beserta keterangan (atribut) yang terdapat 

pada daerah-daerah di permukaan bumi. Sedangkan menurut Irwansyah (2013), 

sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geografic Information System (GIS) adalah 

sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, 

menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. 

SIG merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur informasi 

geografis. Istilah geografis merupakan bagian dari spasial (keruangan). Kedua 

istilah ini sering digunakan secara bergantian atau tertukar hingga timbul istilah 

yang ketiga geospasial. Sistem informasi merupakan sebuah kumpulan data yang 

telah disimpan. Menurut Prahasta (2002), SIG adalah sistem komputer yang 

digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa 

informasi-informasi yang berhubungan permukaan bumi. Pada dasarnya, istilah 

SIG merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan 

geografis.  

a. Subsistem SIG 

Data input, data output, data management, serta data manipulation dan 

analysis  Crysta dkk. (2017). 

1)  Data input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber.  

2)  Data output  

 Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti: tabel, 

grafik, peta, dan lain-lain.  



6 

 

 

 

3)  Data management  

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update 

dan di-edit.  

4)  Data manipulation dan analysis  

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data 

untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.  

b. Komponen-komponen SIG  

  Menurut Gistut (dalam Wibowo dkk. 2015), komponen SIG terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi, serta manajemen. 

1) Perangkat keras (hardware) 

Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai 

dari PC desktop, workstations, hingga multiuser host yang dapat digunakan oleh 

banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, 

berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (harddisk) yang besar, dan 

mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Adapun perangkat keras yang 

sering digunakan untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, 

plotter, dan scanner. 

2) Perangkat lunak (software) 

Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak 

yang tersusun secara modular dimana basis data memegang peranan kunci.Setiap 

subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri 

dari beberapa modul, hingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang 

terdiri dari ratusan modul program yang masing-masing dapat dieksekusi sendiri. 

3) Data dan informasi geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang 

diperlukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan cara 

mengimport-nya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun 

secaralangsung dengan cara mendigitasi data spasialnya dari peta dan 

memasukkan data atributnya dari table-tabel dan laporan dengan menggunakan 

keyboard. 
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4) Manajemen 

Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan 

oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan.SIG 

merupakan sistem kompleks yang terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem 

komputer yang terdiri dari beberapa komponen secara terstruktur. 

 
3. WebGIS 

Webgis merupakan sebuah web mapping. Web mapping  yang dimaksud 

dalam webGISbukan pemetaan internet, dan berarti tidak hanya menampilkan peta 

yang berupa gambar statis ke dalam situs internet. Namun, dapat berinteraksi 

dengan user. WebGIS juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang 

kompleks yang dapat diakses di internet untuk menyimpan, mengintegrasikan, 

memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data tanpa memerlukan perangkat 

lunak GIS. Sedangkan menurut Hutagalung (2018), webGIS merupakan sistem 

informasi terdistribusi dan suatu SIG yang dijalankan menggunakan perangkat 

lunak web Browser dengan menggunakan koneksi internet sebagai penghubung 

antara client dan server. WebGIS terdiri dari client dan server, dimana server 

adalah server aplikasi web dan client adalah web browser, aplikasi desktop dan 

aplikasi mobile. 

 WebGIS merupakan SIG berbasis web yang terdiri dari beberapa 

komponen yang saling terkait. webGIS merupakan gabungan antara desain grafis 

pemetaan, peta digital dengan analisis geografis, pemrograman komputer, dan 

sebuah database yang saling terhubung menjadi satu bagian web desain dan web 

pemetaan menurut Qolis dkk. (dalam Ramadhani dkk, 2016). 

4. Pemetaan 

 Pemetaan merupakan kegiatan pendokumentasian atau perekaman data 

dalam bentuk grafik dan lokasi cagar budaya serta lingkungan. Kegiatan 

pemantauan untuk mempelajari lebih lanjut tenang cagar budaya yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menetukan kebijakan yang lebih lanjut dengan 

aspek pelestariannya. 

Menurut Sandy (dalam prasetyo, 2009) mengemukakan bahwa pemetaan 

merupakan suatu usaha untuk meyampaikan, menganalisis dan 
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mengklasifikasikan data yang bersangkutan, serta menyampaikan ke dalam bentuk 

peta dengan mudah memberikan gambaran yang jelas, rapi, bersih dan akurat. 

Peta yang menggambarkan fenomena geografikal tidak hanya sekedar pengecilan 

suatu fenomena saja, tetapi jika peta itu dibuat dan didesain dengan baik, maka 

akan menjadikan alat bantu yang baik untuk kepentingan melaporkan, 

memperagakan, menganalisis dan secara umum untuk memahami suatu objek atau 

kenampakan di muka bumi. Peta menggunakan simbol dua dimensi untuk 

mencerminkan fenomena geografikal yang dilakukan secara sistematis dan 

memerlukan kecakapan untuk membuat dan membacanya. 

Dalam perencanaan lingkungan hampir semua memerlukan peta sebelum 

perencanaan tersebut dimulai. Hal ini sesuai dengan fungsi peta dalam 

perencanaan suatu kegiatan seperti yang dikemukaan oleh Sinaga (dalam 

Prasetyo, 2009) adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang karakter dari suatu 

daerah. 

b. Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian yang 

dilakukan.  

c. Sebagai suatu alat menganalisis dalam mendapatkan suatu kesimpulan. 

d. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 

 Syarat-syarat yang harus dimiliki sebuah peta adalah  sebagai berikut : 

a. Peta tidak boleh membingungkan. Dalam hal ini perlu dilengkapi : 

1) Keterangan atau legenda  

2) Skala peta  

3) Judul peta 

b.  Peta harus dengan mudah dapat dimengerti  atau ditangkap maknanya oleh 

sipemakai peta supaya mudah dimengerti atau ditangkap maknanya. 

1) Tata warna  

2) Simbol  

3) Sistem proyeksi atau sistem koordinat 

c. Peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya. Peta itu harus cukup teliti 

sesuai dengan tujuannya. Klasifikasi peta dapat dibedakan dan ditinjau dari 4 

segi (Ariyanti & Kanedi, 2015). 
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1) Peta ditinjau dari segi jenis  

a) Peta foto, peta yang dihasilkan dari mosaik foto udara/ foto yang dilengkapi 

garis kontur, nama dan legenda. 

b) Peta garis peta yang menyajikan detil alam dan bantuan manusia dalam 

bentuk titik, garis dan luasan. 

2) Peta ditinjau dari skala  

a) Peta skala besar, yaitu peta dengan skala (1:50.000) atau lebih besar 

(1:25.000) 

b)  Peta skala kecil, yaitu peta dengan skala 1:500.0000 atau lebih kecil. 

3) Peta ditinjau dari fungsinya  

a) Peta umum, merupakan peta yang berisi penampakan-penampakan umum. 

b) Peta tematik, merupakan peta yang menunjukkan hubungan ruang dalam 

bentuk atribut tunggal atau hubungan atribut.  

c) Kart, merupakan peta yang didesain untuk keperluan navigasi, nautical, dan 

aeronautical. 

 
5. Pengelolaan Sampah  

 Secara umum pengelolaan adalah serangkaian aktivitas dan pemanfaatan 

sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.Menurut Purwanto (2009), pengertian pengelolaan 

adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan 

menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya. 

 Menurut Sahil (2016), pengolahan sampah melibatkan pemanfaatan dan 

penggunaan sarana dan prasarana antara lain menempatkan sampah pada wadah 

yang sudah tersedia, proses pengumpulan sampah, pemindahan, pemilahan dan 

pengangkutan sampah, serta pengolahan sampah hingga pada proses pembuangan 

akhir (TPA). Menurut Asti (2014), tempat penampungan sementara (TPS) ilegal 

menandakan rendahnya perilaku masyarakat sekitar dalam menerapkan pola hidup 

bersih dan sehat. Dampak berupa pemandangan yang tidak enak, 

ketidaknyamanan ketika bernafas dikarenakan bau yang relatif tidak sedap, dan 

estetika, serta mencemari lingkungan serta terganggunya kondisi perairan. 

Menurut Nurlela (2017), mengatakan bahwa tempat pengolahan sampah sangat 
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perlu diadakan karena memiliki dampak positif yang lebih banyak dari pada 

dampak negatifnya. 

a. Klasifikasi Sampah 

 Berdasarkan Undang-undang Republik IndonesiaNo.18 Tahun 2008 

Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas : 

1) Sampah rumah tangga, sampah ini berasal dari kegiatan sehari-hari dalam 

rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sampah ini berasal dari kawasan 

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

fasilitas umum dan fasilitas lainnya. 

3) Sampah spesifik, sampah ini meliputi sampah yang mengandung bahan 

berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran 

bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah atau sampah 

yang timbul tidak secara periodik. 

b. Berdasarkan sifatnya  

 Menurut Mallongi (2015), jenis sampah berdasarkan sifatnya dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik.  

1) Sampah Organik 

 Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan 

yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pertanian, 

perkantoran serta kegiatan-kegiatan lainnya. Sampah ini dengan mudah 

diuraikan dalam proses alami. Sampah organik itu adalah sampah dari dapur 

seperti sisa makanan, sayuran, kulit, buah, rempah-rempah dan lain-lain. 

2) Sampah Anorganik 

 Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti 

mineral, minyak bumi, dan dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak 

terdapat dialam seperti plastik dan aluminium. Sebagai zat anorganik secara 

keseluruhan tidak dapat diurai oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya 

dapat diurai dalam waktu yang sangat lama, sampah jenis ini dalam tingkat 

rumah tangga dalam bentuk botol kaca, botol plastik, tas plastik dan kaleng. 

Ketas, koran dan karton yang berupa perkecualian. Berdasarkan asalnya 

kertas, koran dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, 
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koran dan karton dapat di daur ulang seperti sampah anorganik lain misalnya 

(gelas, kaleng dan plastik), maka dimasukkan kedalam kelompok sampah 

organik. 

c. Jenis Sampah Bedasarkan Sumbernya 

1) Sampah yang berasal dari manusia 

2) Sampah dari alam 

3) Sampah konsumsi 

4) Sampah limbah 

5) Sampah industri 

6) Sampah pertambangan 

 

6. Bank Sampah 

 Menurut Permen LH RI No 13 Tahun 2012 Bank Sampah adalah tempat 

pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang atau digunakan 

ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah adalah suatu tempat yang 

digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari 

pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan 

kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Penyetor adalah warga 

yang tinggal disekitar lokasi bank sampah serta mendapatkan buku tabungan 

seperti menabung di bank sampah itu sendiri (Rozak, 2014). 

Bank Sampah mampu bekerja, menampung, memilah, dan menyalurkan 

sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapatkan 

keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Sampah yang telah dikumpulkan 

secara kolektif oleh nasabah dikelola menjadi produk daur ulang yang dapat 

meningkatkan nilai ekonomis pada sampah. Prasetyo dan Arifin  (2017).Menurut 

Kehadiran bank sampah menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga kebersihan 

yang membuat terhindarnya kita dari penyakit pengaruh lingkungan dan 

menjadikan sampah menjadi barang ekonomis serta menambah penghasilan 

masyarakat. Hal ini tidak hanya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat akan 

tetapi juga membangun lingkungan yang bersih, sehat dan hijau untuk 

menciptakan masyarakat yang sehat (Saleh, 2017). 
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 Tujuan utama bank sampah Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengalolaan sampah, yaitu : 

a. Pengurangan sampah (wate minimization), yang terdiri dari pembatasan 

terjadinya sampah (RI), guna-ulang (R2) dan daur-ulang (R3). 

b. Penanganan sampah (waste handling), yang terdiri dari : 

1)  Pemilahan : dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. 

2) Pengumpulan : dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan 

sampah terpadu. 

3) Pengangkutan : dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan  

dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan 

sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. 

4) Pengolahan : dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah. 

5) Pemrosesan akhir sampah : dalam bentuk pengembalian sampah atau residu 

hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

 Standar manajemen bank sampah 

1) Penabung sampah 

a) Dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 

bulan. 

b) Setiap penabung diberikan 3 wadah/tempat sampah terpilah. 

c) Penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah. 

d) Telah melakukan pemilahan sampah. 

e) Telah melakukan upaya mengurangi sampah. 

2) Pengepul, pembeli sampah dan industri daur ulang 

a) Tidak melakukan pembakaran sampah 

b) Mempunyai naskah kerja sama dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam 

pengelolaan sampah. 

c) Mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk 

dalam sampah kaleng atau botol. 

3) Pengelolaan sampah di Bank sampah 
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a) Sampah layak tabung diambil oleh  pengepul paling lama sebulan sekali. 

b) Sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan bank sampah. 

c) Sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 kali dalam 1 minggu. 

d) Sampah yang di angkut ke TPA berkurang 30-40 % setiap bulannya. 

e) Jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya. 

f) Adanya replikasi bank sampah setempat ke wilayah lain. 

4)  Peran pelaksana bank sampah 

a)  Sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksana bank sampah. 

b)  Menyediakan data “Pengepul atau Pembeli Sampah” bagi bank sampah. 

c)  Menyediakan data industri daur ulang. 

d)  Memberikan reward bagi bank sampah. 

 Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank 

lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, 

apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang 

akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai 

nilai ekonomis tersendiri bagi setiap nasabah itu sendiri dimana nasabah 

membawa langsung sampah yang bisa diolah kembali ke bank sampah kemudian 

melakukan transaksi pembukuan pada buku rekening bank sampah nasabah (Anih 

sri suriani, 2014). 

7.  Pengujian Aplikasi atau Website 

a.  Perbedaan White Box dan Black Box 

 White Box (Struktural), White box testing dilakukan oleh penguji yang 

mengetahui tentang QA, melakukan testing pada software/program aplikasi 

menyangkut security dan performance program tersebut (meliputi tes code, desain 

implementasi, security, data flow, software failure), dan dilakukan seiring dengan 

tahapan pengembangan software atau pada tahap testing.Pengujian lebih ditujukan 

pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah 

bug/vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut setelah dilakukan white box 

testing. Metode ini dilakukan setelah white box testing(Asnawati dkk. 2015). 

 Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dalam perangkat lunak 

sebelum program diterapkan, maka program harus bebas dari kesalaha dan 
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program harus diuji untuk memutuskan kesalahan yang mungkin dapat terjadi 

seperti kesalahan dalam bahasa, kesalahan waktu proses dan kesalahan logika 

program. Pengujian perangkat lunak, mempresentasikan spesifikasi, desain dan 

pengkodean.Meningkatkan visibilitas perangkat lunak, memotivasi dilakukan dan 

biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak, memotivasi dilakukan 

perencanaan yang baik melalui pengujian yang teliti pengujian dilakukan dengan 

mengunakan metode blackbox.Pengujian blackbox merupakan pengujian yang 

berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak (Pressman, 2012). 

 

Setor ke 
bank sampah

Registrasi 
pendaftaran

Sampah 
di pilah

Sesuai jenis

Sampah
di timbang

Di catat 
dan di 

bukukan

Nasabah menerima 
buku 

tabungan

Sampah bisa 
di olah oleh

bank sampah 

Sisa sampah 
diangkut
pengepul  

Gambar 1. Cara kerja bank sampah 

8.  Metode Research and Development 

PenelitianR&Dmerupakan 

penelitianyangbertujuanuntukmenghasilkansebuahprodukberupa perancangan 

dalambentukwebGIS. PenelitanR&Ddapatdilakukansecarasistematisdan 

bertahap.Adapuntahapanpada penelitianinimenggunakanmodelpengembangan 

waterfall. Tahapan-tahapanpada modelpengembanganwaterfalladalahplanning, 

analysis,desain,implementasi,testing,usedanmaintance(Mulyanidkk.2018). 

 
9.  Jenis- Jenis DiagramUML 

a. DiagramUse Case 

Diagram use case merupakan sebuah gambaran untuk mengenai sebuah 

sistem.Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015),use case merupakan pemodelan 

untuk melakukan (behaviour) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. (Rosa & 

Sahaluddin, 2015). 
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Tabel 1. Use case diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

 

1 
 

Actor 

Menspesifikasikan himpunan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

2 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case 

target memperluas perilaku dari use 

case sumber pada suatu titik yang 

diberikan. 

3 
 

Use case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor 

4 

 

 

 

Sistem 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

5  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi prilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

diatasnya objek induk (ancestor). 

6  Association 
Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

7 
 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi. 

8 
 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung pada elemen 

yang tidak mandiri (independent). 

Sumber: Rosa dan Shaluddin (2015).   



16 

 

 

 

b. Activity Diagram  

Activity diagram merupakan sebuah proses dari sebuah sistem. Menurut 

Rosa dan Shalahuddin (2015), activity diagram atau diagram aktivitas 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses menu atau bisnis yang ada pada perangkat lunak. Diagramaktivitas banyak 

digunakan untuk mendefinisikan hal-hal berikut:   

1) Rancang proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2) Pengelompokkan tampilan dari sistem dimana setiap aktivitas dianggap 

memiliki rancang antar muka tampilam. 

3) Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 
pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya.  
 

Tabel 2. Diagram Activity 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Activity Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

2 

 

Decision Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari satu. 

3 
 

Intital Node Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram memiliki sebuah 

status awal. 

4 
 

Activity Final 

Node 

Status akhir yang dilakukan sistem, 

sebuah diagram aktifitas memiliki 

sebuah status akhir. 

5  Join Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

penggabungan menjadi satu. 

Sumber: Rosa & Sahaluddin (2015). 
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c. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah sebuah gambar yang menampilkan atau 

memperhatikan interaksi-interaksi antara objek di dalam sistem yang disusun pada 

sebuah urutan atau rangkaian waktu. Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015), 

diagramsequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagramsequence harus diketahui 

objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta mode-mode yang dimiliki 

kelas yang diinstansi menjadi objek. Berikut beberapa contoh simbol-simbol 

diagramsequence. 

Tabel 3. Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

2 

 

Life Line 

 

Objek Entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

3  

 

 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015).  

d. Class Diagram 

Diagram kelas atau classdiagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (Rosa & 

Shalahuddin, 2015). 
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Tabel 4. Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Generalization Relasi antarkelas dengan 

maknageneralisasi 

spesialisasi (umum khusus).  

2 
 

Interface Sama dengan konsep 

interface dalam pemrograman 

berorientasi objek.  

3 

 

Class Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

6 

 

Dependency Relasi antarkelas dengan 

maknaketergantungan 

antarkelas. 

Rosa & Shalahuddin (2015) 

2.2 Hasi Penelitian Relevan 

  Penelitian ini merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu namun 

belum ada permasalahan skripsi yang mencakup mengenai skripsi sistem 

informasi pengelolaan bank sampah, adapun penelitian terdahulu diantaranya 

yaitu : 

1) Menurut Jean (2013), yang berjudul “Dampak Bank Sampah Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan (studi kasus bank sampah 

cempaka II di kelurahan pondok petir RW:09) Bojongsari Kota Depok. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui 

pengelolaan sampah di bank sampah cempaka II berbasis masyarakat yang 

dilakukan oleh bank sampah cempaka II di kelurahan pondok petir Rt: 02 Rw: 

09 Bojongsari Kota Depok. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya 

pengelolaan sampah tersebut lingkungan mereka lebih terlihat bersih dan 
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rapih, warga lebih sadar diri atas sampah-sampah yang ada disekeliling 

mereka dan hasil dari penjualan sampah tersebut bisa membantu mereka 

dalam kebutuhan mereka walaupun tidakseberapa dalam penghasilannya.   

2) Menurut Abdul Rozak (2014), yang berjudul “Peran Bank Sampah Warga 

Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan, Perekonomian Nasabah. 

Hasil penelitian di dapat bahwa Peran Bank Sampah Warga Peduli 

Lingkungan (WPL) dalam meningkatkan perekonomian nasabahnya dapat 

dikatakan tidak terlalu signifikan, ini berdasarkan hasil dari tabungan sampah 

dan penjualan barang kerajinan yang jumlahnya masih relativ kecil, yakni 

sebesar Rp.18.575/nasabah setiap bulannya. Bank sampah (WPL) merupakan 

sebuah terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pitara untuk 

memberdayakan masyarakat sendiri melalui pemanfaatan sampah yang 

mempunyai nilai ekonomi.   

3) Menurut Jendrianto (2015), yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah 

Melalui Bank Sampah”. Tujuan memperoleh karakteristik sampah dalam 

sistem pengelolaan sampah di bank sampah dan untuk mengetahui efektivitas 

pelaksanaan bank sampah dalam sistem pengelolaan sampah dengan 

menggunakan metode wawancara, kuesioner dan observasi lapangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui Bank Sampah 

Pelita Harapan secara keseluruhan belum efektif karena pertama dari total 81 

responden hanya 47 yang menjadi nasabah bank sampah. 

4) Menurut Alfiano Arif Muhammad (2015), yang berjudul “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Bank Sampah di Perum Gumuk Indah, Kelurahan 

Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian di dapat 

bahwa konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh warga Perum Gumuk 

Indah terkait bank sampah bisa dibagi dalam dua yaitu : 

a) Pengetahuan yang berarti pemberdayaan yang bertujuan untuk mendapatkan 

suatu pengetahuan yang baru terkait persoalan sampah dengan cara 

memberikan suatu keterampilan dengan hasil daur ulang sampah. 

b) Pelatihan yang berarti kader pengurus bank sampah memberikan 

berupapelatihan kepada masyarakat Perum Gumuk Indah dengan hasil daur 
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ulang sampahnya dengan tujuan untuk mendidik mereka untuk mengelola 

sampah secara mandiri.  

5) Menurut Muhammad (2016), yang berjudul “Kajian Bank Sampah Sebagai 

Alternatif Pengelolaan Sampah Domestik di Kota Banjarbaru”. Tujuan untuk 

mengetahui keadaan serta kondisi bank sampah serta aspek teknis dari 

perencanaan bank sampah induk Kota Banjarbaru dan mengetahui kajian 

SWOT bank sampah di Kota Banjarbaru dengan menggunakan metode survey 

dengan teknik analisa data diskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data 

wawancara, kuesioner dan observasi lapangan. Hasil penelitian timbulan 

sampah yang dapat dikelola bank sampah adalah 11.156,14 kg tingkat 

prioritas faktor bank sampah adalah pemahaman dan pengelolaan sampah, 

fasilitor, sarana dan prasarana.  

 
2.3 Kerangka Pikir 

  Kecamatan Malili merupakan publikasi yang menyajikan data statistik dari 

berbagai bidang dalam skala wilayah yang lebih kecil bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi geografis, keadaan sosial dan 

perekonomian, serta potensi yang ada di Kecamatan Malili secara konprehensif. 

Kecamatan Malili berada di wilayah tengan Kabupaten Luwu Timur. Letak 

astronomis Kecamatan Malili berada pada 2029’24”-2051’33” Lintang Selatan dan 

120057’16”-120022’46” Bujur Timur dengan luas wilayah 921,20 km2. Luasan 

tersebut membawa Kecamatan ini menempati urutan keempat Kecamatan terluas 

dari sebelah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan persentase sebesar 

13,26 persen (BPS Luwu Timur,2018). 

 Dalam penelitian ini peneliti akan membuat SIG persebaran lokasi TPS 

(tempat pembuangan sampah sementara) di Kecamatan Malili berbasis webGIS. 

dimana aplikasi ini berisi tentang peta tematik, data sampah, data nasabah, sistem 

pengelolaan sampah dan lokasi peresebaran sampah TPS. Dibuatnya penelitian ini 

adalah untuk mempermudah dinas lingkungan hidupatau pihak bank sampah 

dalam memantau semua hal yang berkaitan dengan bank sampah yang ada di 

Kecamatan Malili saat ini. Selain itu nantinya aplikasi ini akan membantu pihak 

dinas lingkungan hidup dan masyarakat untuk menemukan lokasi bank sampah 

aplikasi ini juga dilengkapi rute menuju bank sampah dan lokasi sampah TPS dan 
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TPA yang diinginkan. Dengan adanya informasi terkait mengenai bank sampah, 

aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakan tekhnologi berbasis webGIS. Untuk 

lebih memperjelas kerangka pikir SIG Persebaran sampah TPS di Kecamatan 

Malili Berbasis webGIS dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 2. Skema kerangka pikir 


