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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank sampah yaitu suatu unit kerja yang melakukan pengelolaan sampah 

dimana kegiatannya meliputi pemilahan sampah dari sumbernya yang kemudian 

dikumpulkan pada suatu tempat kemudian dijual ke pihak ketiga atau diolah 

kembali. Bank Sampah dibuat dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa prinsip pengelolaan sampah 

adalah reduce, reuse, dan recycle yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan 

mengolah sampah. Dengan permasalahan sampah di Indonesia yang semakin pelik, 

keberadaan bank sampah dapat menjadi solusi dalam mengatasi sampah dengan 

pengumpulan sampah dan pengolahan sampah.  

Di Kabupaten Kudus merupakan kota salah satu kota yang aktif menggerakan 

program untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Bahkan pada tahun 2017 

Kabupaten Kudus tercatat sebagai satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah yang 

memperoleh penghargaan sebagai kota Adipura Kencana. Dengan torehan prestasi 

tersebut tentu saja menjadi tugas Kota Kudus untuk menjaga nama baik dalam 

bidang lingkungan dan persampahan. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah lembaga yang menangani tentang 

persampahan di Kabupaten Kudus, termasuk yang ditangani adalah bank sampah. 

Bank sampah yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Lingkungan Hidup berjumlah 34 Bank Sampah dibagi menjadi kategori Bank 

Sampah dikelola masyarakat dan dikelola oleh pihak sekolah yang terdiri dari 15 

Bank Sampah masyarakat dan 19 Bank Sampah sekolah. Dalam pengelolaan bank 

sampah diperoleh bank sampah yang produktif dan tidak produktif. Termasuk pada 

bank sampah produktif ialah bank sampah yang aktif dalam pengolahan sampah 

yang diperoleh dan dijadikan produk yang dapat dijual kembali. Selama ini Dinas 

dalam pengelolaan bank sampah masih kurang optimal dikarenakan keterbatasan 

fasilitas dalam mengelola data dari bank sampah. Sedangkan bank sampah memiliki 

banyak permasalahan untuk dapat mengolah sampah dari pengumpulan bahan baku 

hingga penyetoran sampah yang belum optimal. 
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Kegiatan operasional bank sampah selama ini masih menunggu bola yaitu 

dengan memperoleh sampah dari warga sekitar atau pemulung yang ingin 

menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Sebagian besar sampah yang diperoleh 

di bank sampah adalah sampah limbah sampah non organik yang mudah untuk 

diolah. Namun perlunya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta 

menyetorkan sampah ke Bank sampah. Terlebih lagi kendala masyarakat yang tidak 

mengetahui letak lokasi dari bank sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Hal 

tersebut menjadi kendala pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam penyetoran sampah. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, laporan penelitian skripsi ini 

dilakukan dengan meneliti penyetoran sampah di Kabupaten Kudus dengan 

pengelola adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kudus mengimplementasikan “T-Trash Sebagai Media Penyetoran 

Bahan Baku Sampah Pada Bank Sampah Di Kabupaten Kudus Berbasis 

Android” bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

penyetoran sampah pada bank sampah di Kabupaten Kudus dengan disertai 

pengelolaan dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Kudus. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut  

1. Bagaimana cara membangun sebuah sistem untuk media penyetoran bahan baku 

pada bank sampah di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana cara memudahkan masyarakat dalam penyetoran sampah ke bank 

sampah di Kabupaten kudus? 

3. Bagaimana cara mempromosikan produk industry kreatif yang dihasilkan oleh 

bank sampah? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam proses pembuatan nanti bisa terarah, maka penulis membatasi 

bahasan sebagai berikut: 



3 
 

1. Pengelolaan meliputi Aplikasi Penyetoran Bahan Baku Sampah Pada Bank 

Sampah Dengan Optimalisasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

Dan Lingkungan Hidup. 

2. Sistem ini dirancang menggunakan pengembangan sistem model Waterfall dan 

metode UML (Unifed Modeling Language). 

3. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Angular JS, Ionic, 

database MongoDB. 

1.4 Tujuan 

Berikut tujuan dari penelitian ini sebagai berikut 

1 Membangun sebuah sistem untuk media penyetoran bahan baku pada bank 

sampah di Kabupaten Kudus. 

2 Mempermudah masyarakat menyetorkan sampah kepada bank sampah di 

Kabupaten Kudus. 

3 Mempromosikan produk industry kreatif yang dihasilkan oleh bank sampah. 

1.5 Manfaat 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan pengalaman untuk pengerapan ilmu yang didapatkan selama 

pendidikan di Perguruan Tinggi. 

2. Memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa terhadap perkembangan 

informasi dan teknologi. 

3. Menambah relasi dari kegiatan penelitian dengan studi dan tema yang 

diambil. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Menjadi bahan pendukung untuk mengembangkan materi pengajaran. 

2. Menjadi acuan penilaian terhadap hasil pendidikan mahasiswa. 

c. Bagi Objek Penelitian 

1. Memberikan solusi dari permasalahan yang ada didalam objek penelitian 

2. Membantu dalam pengelolaan bank sampah 

3. Membantu bank sampah dalam memberikan fasilitas penyetoran bahan baku 

sampah di Kabupaten Kudus. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat maka penulis menggunakan metode 

pengumpulan dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi 

Pengamatan terhadap permasalahan pada Dinas Perumahan,Kawasan 

Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan bank sampah yang 

ada di Kabupaten Kudus secara langsung untuk pengumpulan data. 

b. Interview 

Melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam proses studi kasus 

yaitu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan 

Hidup dan ketua bank sampah Sekarmelati sebagai salah satu bank sampah di 

Kabupaten Kudus. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber buku yang berkaitan 

dengan tema. Meninjau dari referensi penelitian serupa yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

d. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari dokumentasi internet, atau sumber informasi lainnya 

yang mendukung studi kasus yang diteliti. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang dipergunakan untuk pengembangan sistem ini adalah Metode 

Waterfall. Tahapan dalam Waterfall menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013) 

adalah 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pengumpulan data untuk merincikan kebutuhan aplikasi agar sesuai apa 

yang dibutuhkan user. Serta menganalisis kebutuhan dari pembuatan aplikasi 

tersebut. 

2. Desain 
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Desain aplikasi dengan mengkonsep aplikasi melalui ptototype aplikasi 

sesuai dengan alur yang sudah dirangkai sebelumnya, meliputi arsitektur 

perangkat lunak dan representasi interface. 

3. Pembuatan Kode Program 

Pembuatan aplikasi secara inti untuk dapat berjalan sesuai dengan konsep 

yang diinginkan sebelumnya. Coding program memberikan implementasi 

konsep menjadi sebuah aplikasi yang diharapkan. 

4. Pengujian 

Pengujian pada perangkat lunak dari segi logic dan fungsional memastikan 

minimalisir kesalahan sistem. Tujuan untuk mengetahui alur sistem sudah 

berjalan dengan baik serta mengetahui kesalahan. 

5. Pemeliharaan (Maintenance) atau Pendukung (Support) 

Proses pemeliharan sistem untuk mengatasi maupun mengantisipasi 

program bermasalah dan tidak menutup kemungkinan akan hadirnya pembaruan 

perangkat lunak dalam versi baru. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Metode perancancangan sistem yang digunanakan untuk pembangunan 

aplikasi adalah UML atau (Unified Modelling Language). UML adalah pemodelan 

untuk menggambarkan hubungan sistem dengan menggunakan diagram. 

UML memiliki bagian-bagian, diantara lain: 

1. Use Case Diagram 

Mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat. 

2. Class Diagram 

Menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun sistem. 

3. Sequence  Diagram 

Menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. 

4. Activity Diagram 
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Menggambarkan workflow dari sebuah sistem atau proses bisnis. Diagram 

aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

 

 

5. Statechart Diagram 

Memperlihatkan urutan keadaan sesaat yang dilalui sebuah obyek, kejadian 

yang menyebabkan sebuah transisi dari satu state atau aktivitas yang 

menyebabkan perubahan satu state atau aktivitas. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

 


