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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki 

permasalahan kompleks, salah satunya adalah permasalahan sampah. Sebagai kota 

terbesar ke dua setelah Jakarta, Surabaya memiliki beban dan tanggung jawab 

terhadap penanganan sampah. Menurut website Badan Pusat Statistik (Surabaya, 

2014) tercatat sampai pada tahun 2014 jumlah penduduk di Surabaya sebanyak 

2.821.929 rumah tangga. Pencemaran oleh sampah mempunyai banyak akibat 

buruk, yaitu menurunnya nilai estetika lingkungan. Sedangkan Kementerian 

Lingkungan Hidup mencatat pada 2012 rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 

dua kilogram sampah per orang perharinya (Utami, 2013). Artinya, terdapat lebih 

dari 5.000 ton sampah perharinya yang dibuang oleh penduduk asli Surabaya. 

Banyaknya sampah meningkatkan pencemaran lingkungan yang berdampak pula 

pada masalah kesehatan dan social masyarakat. Sampah rumah tangga secara umum 

terdiri dari 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik 

adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai kembali oleh 

alam, sedangkan sampah non organik adalah sampah yang berasal dari olahan 

manusia. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 

13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui 

bank sampah pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Bank sampah adalah tempat 
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pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan ulang 

yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Utami (2013) mengartikan Bank Sampah 

adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong 

masyarakat untuk berperan secara aktif di dalamnya. Semua kegiatan dalam sistem 

bank sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank 

manual, bank sampah juga memiliki sisitem manajerial yang operasionalnya 

dilakukan oleh masyarakat. Sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus 

dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan 

mengelompokkan sampah anorganik tersebut. Sampah anorganik yang diterima 

bank sampah antara lain, plastik, kertas, kaca dan metal. Adanya permasalahan 

sampah di Surabaya menarik perhatian Yayasan Unilever Indonesia untuk 

membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) We Hasta. 

LSM We~Hasta memiliki visi masyarakat peduli, sadar, dan berdaya upaya 

dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Salah satu program utama 

dari We~Hasta adalah pendayagunaan potensi sampah. Program tersebut dapat 

dijalankan dengan cara pengelolaan bank sampah di Surabaya. LSM We Hasta 

melakukan pemantauan dengan berkunjung ke Bank Sampah untuk pengambilan 

data rekapitulasi hasil penimbangan bulanan, namun sering ditemukan bahwa status 

bank sampah tidak aktif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sistem yang 

membantu pemantauan oleh LSM We Hasta terhadap produktifitas Bank Sampah. 

Pemantauan secara real time dengan menggunakan sistem informasi dapat 

membantu LSM We Hasta untuk menangani adanya kemungkinan ketidakaktifan 

Bank Sampah.  
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Bank Sampah memiliki potensi yang besar bagi pengepul maupun 

perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari sampah. Maka dari itu jika Bank 

Sampah tidak aktif maka pengepul dan perusahaan kesulitan untuk mendapatkan 

bahan baku. Potensi bank sampah yang terdiri dari logam, kaca, kertas dan plastik 

yang menjadi bahan baku berbagai perusahaan. Data yang dimiliki bank sampah 

selalu berubah setiap bulan, data tersebut dibutuhkan pengepul dan perusahaan 

untuk menentukan dimana mereka akan mencari bahan baku yang mereka inginkan.  

Data  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  (2013)  menyebutkan bahwa  

sebanyak  125  komunitas  Rukun  Warga  (RW)  di  seluruh Kota  Surabaya  telah  

aktif  memilah  plastik  dan  berpartisipasi dalam program Bank Sampah (Maziya, 

2014). Sedangkan Bank sampah yang dinaungi We Hasta berjumlah 160 dan 

tersebar di seluruh Kota Surabaya meliputi Surabaya Barat, Surabaya Timur, 

Surabaya Utara, Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat. Sampah yang diterima oleh 

bank sampah adalah sampah kaca, sampah logam, sampah kertas, dan sampah 

plastik. Setiap potensi memiliki beberapa macam kategori. Misalnya, sampah kaca 

terdiri dari gelas kaca, botol kaca dan toples. Sampah logam terdiri dari minuman 

kaleng, makanan kaleng, dan besi tua. Sampah kertas terdiri dari koran, kardus, 

majalah, karton dan buku bekas. Sampah plastik terdiri dari botol plastik dan 

kemasan plastik. Jumlah bank sampah dan setiap kategori potensi merupakan data 

yang besar. Visualisasi data menggunakan tabel mengakibatkan pengambilan 

informasi tidak efektif dan efisien. We Hasta merasa kesulitan dalam mendapatkan 

informasi karena tabel bank sampah yang terlalu besar jumlah datanya.  
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Di Surabaya terdapat lebih dari 160 bank sampah yang dikelola oleh 

berbagai pengelola. Jumlah tersebut akan selalu bertambah dari tahun ke tahun. 

Sebagai pengelola yang menaungi bank sampah dengan jumlah besar, mereka 

memiliki masalah dalam pemantauan kegiatan penimbangan untuk membedakan 

bank sampah aktif dan tidak aktif. Dari pemantauan tersebut bisa didapatkan 

informasi bank sampah mana saja yang tidak melakukan penimbangan bulanan. Hal 

ini bertujuan untuk membantu pengelola menentukan tempat sosialisasi ulang di 

bank sampah yang tidak aktif melakukan penimbangan.  

Salah satu masalah bank sampah adalah mereka mengalami kesulitan dalam 

pembuatan dan pengiriman laporan bulanan bank sampah. Pembuatan laporan 

secara manual dan pengiriman melalui email atau menungu didatangi oleh 

perwakilan bank sampah menyebabkan mereka tidak pernah membuat laporan 

meskipun melakukan penimbangan bulanan. 

Perusahaan dan pengepul juga mengalami kesulitan mendapatkan sampah 

yang diinginkan. Saat ini, perusahaan mendatangi pengepul untuk mencari bahan 

baku dari potensi bank sampah. Maka dari itu bank sampah menjual potensi 

sampahnya kepada pengepul. Potensi dari bank sampah juga bermanfaat bagi 

rumah tangga sekitar bank sampah yang menjadi nasabah. Nasabah dari bank 

sampah dapat memiliki tabungan dari sampah yang mereka setor ke bank sampah, 

tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu. 

Pengepul seringkali kesulitan mendapatkan sampah daur ulang untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan langganan. Pengepul saat ini hanya menunggu 

panggilan dari satu bank sampah dan sulit untuk menemukan bank sampah lain 
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yang menyediakan bahan baku yang diperlukan pengepul. Pengepul membutuhkan 

suatu visualisasi data titik letak bank sampah beserta potensi terakhir yang 

dimilikinya, dengan begitu pengepul mudah mencari bahan baku yang dibutuhkan 

oleh perusahaan langganan mereka. 

Data bank sampah berkaitan dengan letak bank sampah, potensi yang 

dihasilkan masing-masing bank sampah, dan cakupan area nasabah bank sampah. 

Dengan data yang begitu besar maka penyampaian informasi akan lebih efektif 

dengan menggunakan visualisasi data ke dalam grafis berupa peta. Visualisasi data 

dengan menggunakan peta dipilih karena informasi akan mudah dimengerti dan 

dapat menampilkan lokasi secara akurat.  

LSM We Hasta selama ini masih menggunakan sistem manual dalam 

menangani proses bisnis bank sampah yang dinaungi. Sistem yang digunakan yaitu 

dari anggota bank sampah setiap bulan melaporkan hasil penimbangan sampah 

nasabah dengan cara mengirimkan email yang berisi data penimbangan sampah 

setiap bulan yang dikemas dengan format excel. Tidak semua anggota bank sampah 

yang mampu melakukan cara tersebut, sehingga pihak We Hasta lebih banyak 

mendatangi bank sampah untuk mengambil data transaksi setiap bulan. 

Visualisasi data didefinisikan sebagai berbagai jenis cara untuk membuat 

gambar, diagram, atau animasi dengan tujuan untuk mengkomunikasikan sebuah 

pesan/informasi (Mihaly melalui (Ernawati, 2012)). Saat ini terdapat banyak data, 

namun tidak dapat digunakan dengan potensial terbaik karena tidak divisualisasi 

(Fry, 2008). Ketika pencarian informasi data bank sampah, LSM We~Hasta 

membutuhkan data letak, potensi dan luas area cakupan dari bank sampah yang ada 
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di Surabaya. Teknik map dalam visualisasi data memiliki hubungan erat dengan 

sistem informasi geografis. 

Sistem informasi geografis adalah sebuah sistem berbasis computer yang 

berfungsi untuk masuka, penyimpanan, manajemen, pengambilan data, update data, 

analisis data dan output informasi (Nations, 2000). Informasi dalam sistem 

informasi geografis berkaitan dengan karakteristik lokasi geografis atau wilayah. 

Dengan kata lain, sistem informasi geografis memungkinkan kita untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tentang dimana dan apa yang terletak di lokasi tertentu. 

(Nations, 2000). 

Ruang lingkup penelitian terdahulu menggunakan satu bank sampah dan 

data penimbangan yang diperoleh disimpan di database lokal. Namun, belum 

menggunakan data lokasi bank sampah dan data penimbangan sampah sebagai data 

pendukung untuk informasi yang akan ditampilkan. Fitria (2015) membahas 

pembuatan sistem informasi yang berfungsi mengelola data transaksi di sebuah 

bank sampah yang menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem. 

Noviandi (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan teller dalam mengakomodasi transaksi tabungan dan 

laporan tabungan di bank sampah Garut. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka diusulkan 

perancangan dan pembangunan sistem informasi geografis untuk visualisasi data 

potensi bank sampah di Surabaya. Dalam penelitian ini diusulkan perancangan dan 

pembangunan sistem informasi geografis. Sistem mengelola data transaksi seluruh 

bank sampah anggota LSM We~Hasta di Surabaya. Sistem yang mempermudah 
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pengepul dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi potensi sampah 

yang dibutuhkan. Sistem yang membantu LSM We~Hasta memantau bank sampah 

anggota. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah  

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi geografis untuk 

visualisasi data potensi bank sampah di Surabaya? 

2. Bagaimana evaluasi keberhasilan dari sistem informasi geografis untuk 

visualisasi data potensi bank sampah di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk merancang dan membangun sistem informasi geografis untuk 

visualisasi data potensi bank sampah di Surabaya. 

2. Untuk mengetahui hasil evaluasi keberhasilan dari sistem informasi geografis 

untuk visualisasi data potensi bank sampah di Surabaya. 

1.4 Manfaat 

Penelitian yang diusulkan ini diharapkan dapat membantu 3 user dari 

sistem, diantaranya: 

 

a. We~Hasta 

1. Kemudahan dalam pengelolaan data Bank Sampah di Surabaya 
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2. Mengetahui persebaran potensi sampah di Surabaya 

3. Mengetahui persebaran keaktifan bank sampah di Surabaya. 

b. Bank Sampah 

1. Kemudahan dalam memberikan laporan bulanan 

2. Mendapatkan pengepul lebih banyak saat penimbangan 

c. End user 

1. Kemudahan dalam melihat persebaran potensi sampah di Surabaya 

2. Mengetahui bank sampah yang memiliki potensi sampah yang diminati oleh 

pengepul. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bank sampah yang dimaksud adalah bank sampah dibawah naungan LSM We 

Hasta 

b. Potensi Bank Sampah adalah produk yang dihasilkan oleh bank sampah berupa 

sampah kertas, sampah plastik, sampah logam dan sampah kaca. Kategori bank 

sampah didasarkan pada kategori potensi sampah menurut We~Hasta. 

c. Penelitian ini menghasilkan output program yang siap di implementasikan.
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