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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Konteks Penelitian 

Sampah merupakan sebuah masalah yang banyak terjadi di berbagai 

negara utamanya negara berkembang seperti Indonesia. Adanya masalah sampah 

ini dapat disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk dan semakin menurunnya 

luas lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Fakta tersebut 

di atas lebih lanjut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi. Di sisi lain 

kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas pengelolahan 

sampah, yang pada akhirnya hal ini akan berdampak pada timbulnya gangguan 

terhadap lingkungan. 

Permasalahan tentang sampah lebih lanjut dapat dikategorikan sebagai 

sebuah masalah yang berkesinambungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 

munculnya berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat menekan dampak dari 

permasalahan sampah tersebut. Diketahui bahwa sampah merupakan sisa dari 

aktivitas harian, yang tidak dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah menurut UU 

no 18 tahun 2008, bahwa sampah adalah hasil akhir dari kegiatan manusia atau hasil 

proses alam baik bentuk padat maupun semi padat dan berupa zat organik atau 

anorganik yang tidak lagi dimnanfaatkan oleh manusia dan dibuang ke lingkungan. 

Berdasarkan derajat keterpakaiannya dalam proses alam, sampah 

didefenisikan oleh manusia bahwa sampah pada dasarnya konsep sampah tidak ada, 

melainkan sampah hanya berupa produk yang dihasilkan selama dan setelah proses 

alam berlangsung. Dalam proses kehidupan, manusia didefenisikan sebagai konsep 
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lingkungan, maka sampah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yakni sampah 

alam, sampah manusia, sampah tambang, sampah industry dan sampah nuklir.  

Seiring kemajuan zaman, kebutuhan manusia akan barang semakin 

meningkat, hal ini tidak menutup kemungkinan meningkatnya produksi sampah 

dalam kota dengan jumlah yang banyak. Peningkatan jumlah sampah di kota-kota 

besar berbanding terbalik dengan ketersediaan pelayaan dan sarana pengelolaan 

sampah, sehingga sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir semakin 

melimpah. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ini adalah berupa permasalahan 

lingkungan dan masalah kesehatan diantaranya pencemaran air, bau, tempat 

berkembang biaknya nyamuk dan serangga pembawa bibit penyakit, serta daya 

tampung TPA menurun. Permasalahan ini tidak menutup kemungkinan manusia 

akan terbenam dalam sampah yang dihasilkan sendiri. 

Keterbatasan dan ketersedian lahan pengelolaan sampah, menyebabkan 

pengelolaan sampah hanya terfokus pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Masalah ini merupakan penyebab beban tempat pembuangan akhir semakin berat. 

Untuk mengatasi hal tersebut, ketersedian lahan yang luas dan fasilitas 

perlindungan lingkungan yang mahal sangat diperlukan. Salah satu penyebab 

jumlah sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir adalah belum 

maksimalnya pengurangan volume sampah yang berasal dari sumber, (Kustiah, 

2005). 

Hasil penelitian Hadi (2004), dengan judul sindrom sampah menyatakan 

bahwa masyarakat sangat resisten terhadap keberadaan fasilitas sampah, dimana 

sistem sampah yang dijanjikan oleh dinas kebersihan berupa saintitary landfill akan 
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tetapi dalam pengaplikasiannya hanya berupa open dumping. Hal ini terbukti 

berupa adanya kasus masyarakat di Bekasi terhadap keberadaan tempat 

pembuangan akhir Bandar Gebang, dampak yang dihasilkan dari kegiatan proses 

pemuatan sampah menyebabkan masyarakat melakukan pemblokiran jalan. Hal 

ini dapat memicu menurunya nilai property, dimana tanah dan rumah disekitar 

TPA tidak saleable atau tidak menguntungkan untuk dijual karena umumnya 

orang enggan untuk tinggal disekitar TPA. Berdasarkan PERMEN RI No. 81 

tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tanggah dan sampah yang sejenis 

dengan sampah rumah tangga, salah satu cara dalam mengurangi timbunan 

sampah di wilayah perkotaan adalah dengan menerapkan program unggulan 3R 

yaitu Reduce, Reuse dan Recycle. 

Berdasarkan PERMEN LH RI No. 13 tahun 2012, bahwa bank sampah 

merupakan tempat dimana kegiatan pengumpulan dan pemisahan sampah yang 

bisa di daur kembali yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi tinggi. Bank 

Sampah adalah sebuah konsep pengumpulan dan pemilahan ampas kering dan 

memiliki manajemen penyimpanan sampah seperti halnya bank pada umumnya, 

dimana seorang nasabah dapat membuka rekening untuk mengisi tabungan 

sampah secara bertahap dan sampah yang ditabung akan diberi nilai berupa nilai 

rupiah. Nilai rupiah dari hasil tabungan sampah dapat ditarik sewaktu-waktu 

dimanapun dan kapanpun sesuai dengan prinsip-prisnsip yang ditetapkan oleh 

pemilik bank sampah. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Kota Gorontalo sebagaimana dikutip dari http://manado.tribunnews.com, 

bahwa volume sampah di wilayah Kota Gorontalo mengalami peningkatan yang 
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cukup drastis, yakni dari 400 m3/hari menjadi 550 m3/hari - 560 m3/hari. Pemicu 

melonjaknya volume sampah itu adalah meningkatnya kawasan perumahan di 

wilayah yang tidak dilengkapi dengan tempat penampungan sampah. Adanya 

kondisi ini menyebabkan DLH kota Gorontalo telah menambah armada  

pengangkut sampah yang total berjumlah 13 unit, terdiri dari mobil truk, dan 

sejumlah mobil berukuran kecil. Namun demikian, menurutnya, dari volume  

sampah  sebesar itu, setiap hari pihaknya hanya mampu mengangkut 50 hingga 60 

persen di antaranya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Gorontalo dalam mengatasi persoalan sampah adalah meningkatkan dan 

mendorong peran serta partisipasi masyarakat dalam mengelolah sampah dengan 

cara mengurangi sampah yang ada dalam rumah tangga. Implementasi dari uapaya 

tersebut adalah pemerintah Kota Gorontalo membentuk pilot project berupa 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sering disebut dengan istilah Bank 

Sampah. 

Bank sampah Kota Gorontalo termasuk dalam badan usaha yang bergerak 

pada bidang pengelolaan sampah, sehingga dalam kesehariannya terjadi proses 

siklus sampah yaitu berupa transaksi sampah. Dikteahui bahwa volume sampah 

yang ada di kota Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 480,1 m3. Dari angka 

tersebut, jika terjadi peningkatan volume pemasukan sampah secara kontinyu 

maka hal tersebut dapat menyebabkan sampah yang akan tersebar dimana-mana 

semakin tinggi pula. Selain itu dari jumlah bank sampah yang ada di kota 

Gorontalo sesuai informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Gorontalo 

berjumlah 4 bank sampah, dimana dari ke 4 bank sampah tersebut hanya 1 bank 

sampah yang aktif. Dua hal yang telah diuraikan tersebut, juga memiliki hubungan 
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dengan pertambahan jumlah penduduk di kota Gorontalo. Sesuai data yang 

diperoleh dari Badan Statistik kota Gorontalo, bahwa jumlah penduduk di kota 

Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 195.468.000 jiwa. Jika jumlah tersebut 

meningkat terus setiap tahun maka secara langsung juga akan berpengaruh pada 

peningkatan jumlah sampah. Kondisi tersebut menjadi sebuah bentuk 

permasalahan baru yang harus dapat diatasi dengan berbagai pendekatan, salah 

satunya yakni dengan mengotimalkan fungsi bank sampah yang ada. 

Proses pengolahan yang dilakukan oleh bank sampah, terdapat satu bagian 

prosedur untuk dikembangkan. Salah satu prosedur yang dimaksud adalah 

pengolahan data transaksi sampah yang ada masih bersifat manual dan 

menggunakan alat tulis, misalnya buku, bullpen dan kalkuklator sebagai alat 

hitung. Di sisi lain banyaknya retur penjualan dan pembelian sampah yang 

tertumpuk pada akhirnya akan menyebabkan sistem pengolahan sampah yang 

dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien bahkan cenderung menghasilkan 

sampah baru lagi berupa tumpukan kertas dan alat tulis yang sudah tidak terpakai 

lagi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk membuat sebuah 

sistem yang lebih efektif dan efisien dan berazaskan paperless (pengurangan 

penggunaan kertas dan bahan-bahan yang dapat menjadi sampah). Sebuah sistem 

yang dimaksud di sini adalah sistem Informasi Bank Sampah yang berbasis digital 

dan menggunakan operasi sistem komputasi.  Hal tersebut menjadi alasan penulis 

untuk melakukan penelitian yang mengkaji Pengembangan Sistem Informasi 

Pengelolaan Bank Sampah di Kota Gorontalo. 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian. 
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1. Fokus Penelitian. 

Fokus dalam penelitian ini adalah: fenomena sampah di Kota Gorontalo 

yang masih perlu dipandang secara intensif atau secara serius, maka perlu dibantu 

dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan bank sampah di Kota 

Gorontalo 

2. Sub Fokus Penelitian. 

Sub Fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kota Gorontalo? 

2. Bagaimana pengelolaan bank sampah di Kota Gorontalo? 

3. Bagaimana desain aplikasi sistem informasi pengelolaan bank sampah di 

Kota Gorontalo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(research question), adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan bank sampah di Kota Gorontalo. 

3. Merancang desain aplikasi sistem informasi pengelolaan Bank Sampah di Kota 

Gorontalo. 

 

 
 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan yakni: 
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1. Peneliti 

a. Dibidang keilmuan melalui temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak akademisi, terutama 

untuk studi lanjut potensi dalam hal mengenai pengembangan sistem 

informasi pengelolaan bank sampah. 

b. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah dan 

wawasan berpikir ilmiah secara sistematis dan metodologis. 

c. Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

penelitian Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Bank Sampah. 

2. Pemerintah daerah dan masyarakat 

a. Sebagai informasi bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo mengenai 

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Bank Sampah. 

b. Sebagai masukan dan informasi bagi instansi terkait sebagai bahan 

rekomendasi dalam pengambilan kebijakan  mengenai Pengembangan 

Sistem Informasi Pengelolaan Bank Sampah terhadap pemerintah Kota  

Gorontalo yakni Dinas Lingkungan Hidup . 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian. 

1. Deskripsi Tentang Bank Sampah. 

Sampah adalah hasil sisa yang berasal dari suatu kegiatan produksi industri 

maupun domestik (rumah tangga). Menurut UU no 18 tahun 2008, bahwa sampah 

adalah hasil akhir dari kegiatan manusia atau hasil proses alam baik bentuk padat 

maupun semi padat dan berupa zat organik atau anorganik yang tidak lagi dimanfaatkan 

oleh manusia dan dibuang ke lingkungan. 

Sampah dalam kehidupan sehari-hari yang ditinjau dari jenisnya ada 

bermacam-macam yaitu sampah rumah tangga, sampah sekolah, sampah perusahaan, 

sampah kantor dan sampah industri. 

Sampah ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi dua jenis yaitu :  

1. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan alam yang diurai 

oleh mikroorganisme atau bersifat biodegradisme, dimana sampah ini mudah 

diuraikan melalui proses alamiah. Salah satu contoh sampah organik adalah 

sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang sebagian bahannya berasal 

dari bahan alami, seperti dari dapur, sisa-sisa makanan pembungkus yang berasal 

dari daun, sayur-sayuran dan buah. 

2. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan non hayati. Sampah 

anorganik identik dengan bahan sintetik, pengolahan tambang, maupun hasil 

kegiatan lainnya dimana pengolahannya dengan menggunakan teknologi moderen. 

Contoh sampah anorganik yaitu sampah logam, sampah plastik, kertas, kaca, 

keramnik dan sampah detergen. Pada dasarnya sebagian besar sampah anorganik 

tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme dan sebagian dapat diuraikan 

mikroorganisme, (Gelbert dkk, 1996).  

2. Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3 R. 
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Pengolahan sampah adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola sampah dari 

proses sampah dihasilkan sampai tahap pembuangan akhir yang secara garis besar 

kegiatan dalam mengolah sampah meliputi pengendalian munculnya sampah, 

pengumpulan sampah, pengiriman dan pembuangan akhir. Kegiatan pengolahan 

sampah secara umum terdiri dari tiga tahapan program yaitu reuse, reduce, dan recycle. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Dalam UU RI No. 18 Tahun 2008, dikatakan bahwa 

permasalahan sampah mencakup banyak aspek, oleh karena itu pengelolaannya perlu 

dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan inovasi-inovasi baru yang lebih 

memadai ditinjau dari segala aspek, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek 

teknis dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi 

lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, artinya penanganan sampah 

perlu dilakukan sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

dengan konsep 3R ini bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, 

mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta 

dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah. Konsep 3R ini sebenarnya 

sangat sederhana dan mudah dilaksanakan, tetapi sulit implementasinya. Karena 

keberhasilan konsep 3R ini sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dengan 

mengubah perilakunya yang pada umumnya dipengaruhi oleh karakter sosial budaya 

dan karakter sosial ekonomi yang mewarnai kehidupan masyarakat. 

Selain itu mengemukakan bahwa penerapan konsep 3R dalam mengelola 

sampah secara swakelola oleh masyarakat bukanlah hal baru dalam pengelolaan 

sampah. Namun pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 

3R harus diawali dengan mengubah perilaku “membuang” sampah menjadi  perilaku 

“mengelola” sampah.  

 Pengolahan sampah meliputi 3R yaitu program menggunakan sampah (Reuse), 

mengurangi (Reduce) dan mengolah kembali (Recycle). Reuse adalah suatu kegiatan 

pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan baik secara langsung untuk fungsi yang 
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sama maupun untuk fungsi yang tidak sama. Reduce adalah suatu kegiatan dengan 

tujuan mengurangi munculnya sampah. Recycle adalah suatu kegiatan pemanfaatan 

kembali sampah yang dihasilkan setelah mengalami proses pengolahan.  

3. Pola Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat.  

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai referensi 

model yang mengedepankan paradigma 3R (R1=reduce, R2=reuse,R3= recycle).  

1. R1 Adalah upaya yang lebih menitik beratkan pada pengurangan pola hidup 

konsumtif serta senantiasa menggunakan “tidak sekali pakai“ yang ramah 

lingkungan dan mencegah timbulan sampah,  

2. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang 

agar tidak langsung menjadi sampah, tanpa pengolahan berarti menggunakan 

kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain.  

3. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah perlu dilakukan 

pemilahan dan pemanfaatan pengolahan secara setempat menjadi produk baru. 

Pengelolaan sampah dengan pola 3R merupakan upaya untuk mengurangi 

beban TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah. Pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat melalui pola 3R, perlu dioptimalkan di dalam penerapannya karena 

program ini berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional pengembangan 

pengelolaan persampahan terutama berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah 

sejak dari sumbernya, sesuai yang diamatkan dalam UU No 18 Tahun 2008, tentang 

Pengelolaan Sampah dan Permen PU No 21/PRT/M/2006, tentang kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan Persampahan. Upaya kegiatan 3R membutuhkan 

partisipasi aktif seluruh stakholders yang terkait dengan masalah persampahan. 

Mengingat upaya pengurangan volume sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan 

perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman 

untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang, baik melalui 

promosi atau diseminasi maupun kampanye yang terus menerus. Desiminasi dan 
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sosialisasi penanganan 3R menjadi sangat penting dalam pengelolaan sampah, perlu 

dilakukan terus-menerus kepada setiap strata lapisan masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok, dengan menggunakan bahasa, sarana-prasarana dan media yang 

sesuai dengan target kelompok yang dituju. Upaya pengurangan sampah di sumber 

perlu didukung dengan pemberian insentif yang dapat mendorong masyarakat untuk 

senantiasa melakukan kegiatan 3R, antara lain dalam bentuk pengurangan retribusi 

sampah, pemberian kupon pengganti kantong plastik, penghargaan tingkat kelurahan, 

dll, yang diawali dengan kesiapan pengelolaan sampah Kota yang memadai. Dalam 

Teknik operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai pemrosesan 

akhir, program 3 R perlu dilaksanakan semaksimal mungkin di sumber. 

Konsep dari pengelolaan sampah Paradigma baru diharapkan yang diangkut 

dan masuk ke TPA sampah tinggal residunya saja sehingga dapat menekan kebutuhan 

lahan untuk tempat pemrosesan akhir sampah, sehingga kebutuhan lahan untuk 

penimbunan dapat ditekan. Keuntungan pola 3R dalam pengelolaan sampah antara 

lain:  

1. Mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke TPA  

2. Dapat dijual kembali sehingga mempunyai nilai ekonomi  

Aplikasi dari 3R di lapangan dapat dilakukan melalui pengelompokan dan 

pemilahan jenis sampah dan dilakukan pengolahan sesuai dengan jenis sampah, seperti 

dalam contoh dibawah ini: 

1. R ke-1 (Reduce): adalah upaya untuk mengurangi volume sampah sebelum dan 

sesudah diproduksi misalnya (i) memperbanyak teknik isi ulang (refill) air minum, 

tinta, dll sehingga mengurangi produksi tempatnya, (ii) memperbanyak pemakaian 

bungkus yang mudah terdegradasi seperti daun, kertas dll (iii) membakar sampah 

kering (iv) mengurangi produksi kemasan, dll. Konsep ini merupakan penjabaran 

dari konsep produksi bersih yang arahnya pencegahan. Produsen barang maupun 

anggota keluarga dapat berperan melakukan teknologi ini. Reduce ini merupakan 
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upaya mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat 

dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan dengan cara merubah pola hidup 

konsumtif, yaitu merubah kebiasaan boros dan menghasilkan banyak sampah 

menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah.  

2. R ke-2 (Reuse): adalah upaya untuk memakai kembali bahan atau material agar 

tidak menjadi sampah secara langsung tanpa mengolahnya terlebih dahulu, misalnya 

(i) ember bekas menjadi pot bunga, (ii) botol terbuat dari plastik atau gelas menjadi 

tempat bumbu, (iii) koran menjadi pembungkus, dll. Anggota keluarga dapat 

berperan melakukan kegiatan ini.  

3. R ke-3 (Recycle) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam 

waktu tertentu: adalah upaya memanfaatkan kembali sampah melalui daur ulang 

setelah melalui proses pengolahan tertentu, misalnya (i) sampah dapur diolah 

menjadi pupuk kompos, (ii) pecahan beling diolah kembali menjadi gelas, piring dll 

(iii) potongan plastik diolah menjadi ember, gayung, sandal dll, (iv) lempengan 

kaleng diolah menjadi kaleng dll. Pengumpulan bahan baku di sumbernya (on-site) 

dapat dilakukan oleh rumah tangga penghasil sampah sedangkan di luar sumbernya 

misalnya di tempat pengumpulan sampah sementara (TPSS) atau di tempat 

pemrosesan akhir (TPA) sampah dapat dilakukan oleh pemulung atau pengelola 

sampah. Proses daur ulang dapat dilakukan oleh industri rumah tangga maupun 

industri manufaktur.  

Dalam pendukungan penerapan 3R Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

melakukan hal-hal sebagai berikut:  

a. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan,  

b. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, 

c. Memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur ulang dan  

d. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. 

4. Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo 
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Sistem pengelolaan sampah Kota Gorontalo adalah suatu proses pengelolaan 

sampah yang terdiri dari lima aspek yang saling menopang dan mendukung antara 

komponen yang satu dengan komponen yang lain dan memiliki hubungan interaksi 

antara satu dengan yang lainnya. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek teknis 

operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek peraturan dan hukum, aspek 

pemodalan dan pembiayayaan serta aspek peran serta masyarakat, (Departemen 

Pekerjaan Umum, SNI 19/2454/2002). 

Adapun hubungan ke lima aspek tersebut disajikan dalam Gambar dibawah 

ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara 

aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat 

saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Contoh Skema Pengelolaan Sampah Kota Gorontalo 

Berdasarkan Peraturan Mentri LH No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman 

pelaksanaan 3R bahwa bank sampah adalah tempat penampungan dan pemisahan 

sampah yang bisa di daur ulang atau dimanfaatkan kembali yang memiliki nilai 

ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kamuli (2016) bahwa dalam konteks 

pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Kota Gorontalo adalah bagaimana 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, yakni masyarakat itu sendiri dan volume 

sampah yang melimpah baik yang tertampung di tempat-tempat penampungan sampah 

yang disediakan sendiri oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Sampah sebagai 
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sumber kehidupan diharapkan mampu merubah persepsi masyarakat, khususnya 

persepsi tentang sampah yang dianggap material yang tidak memiliki nilai ekonomi. 

Merubah persepsi itu perlu intervensi managerial pemerintah daerah dalam konteks 

pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Target pemerintah Kota Gorontalo dalam 

pengelolaan sampah pada 2018 adalah Kota Gorontalo bebas sampah, melampaui 

target nasional bebas sampah tahun 2020. 

5. Bank Sampah 

Sampah pada umumnya dipersepsikan sebagai suatu material/ benda yang tidak 

lagi berguna bagi dirinya sehingga dibuang atau ditempatkan di tempat khusus atau 

penampungan sampah. Sampah yang ditempatkan pada tempatnya tersebut  bukan 

berarti masalahnya sudah selesai, tetapi harus ditindaklanjuti dengan memindahkanya 

ke tempat pembuangan akhir oleh petugas khusus. Tumpukan sampah, apalagi sampah 

yang tidak beraturan akan sangat mengganggu pandangan secara estetika maupun dari 

aspek kesehatan. Untuk menghindari tumpukan sampah apalagi sampah yang tidak 

beraturan, maka sering dijumpai tulisan-tulisan “jangan buang sampah sembarangan”, 

“buanglah sampah pada tempatnya” dan lain-lain. Tulisan-tulisan itu menandakan 

bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami bagaimana memperlakukan 

sampah yang baik dan tidak mengganggu pemandangan dan kesehatan. 

Sampah merupakan ancaman bagi kehidupan manusia, jika tidak dikelola 

dengan baik. Disisi lain sampah merupakan sumber rezeki/kehidupan bagi masyarakat 

yang mampu menjadikannya sebagai peluang usaha baru untuk menambah 

penghasilan. Sampah dapat ditemukan dimana-mana, sehingga dapat dikatakan bahwa 

sampah sangat berlimpah. Sampah yang berlimpah itu bagi yang memiliki naluri 

peluang usaha adalah rezeki yang sangat banyak dan bisa membuat kaya raya. Naluri 

itu tentunya harus dibangun dengan menjalin kerjasama dengan berbagai unsur yang 

ada, utamanya yang memiliki otoritas kekuasaan dan pemodal yang berniat baik untuk 

memodali mereka yang memiliki naluri usaha dimaksud. Umumnya mereka yang 
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memiliki naluri usaha dibidang sampah adalah masyarakat kecil yang tidak memiliki 

skill yang memadai dan modal yang mampu menggerakkan dan membangkitkan naluri 

usaha dimaksud. Perlu intervensi dari pemerintah dan pemodal dalam hal ini. 

Pemerintah memiliki otoritas melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat melalui program pemberdayaan masyarakat. Sementara pihak 

pemodal, baik itu lembaga keuangan (Bank) atau lembaga lainnya maupun pengusaha 

perseorangan yang diharapkan dapat memfasilitasi seperti peralatan yang dibutuhkan 

maupun tempat penampungan sampah. Selain itu keterbatasan pemahaman para 

pengepul atau pemulung sampah masih jauh dari harapan, kalaupun ada masih sangat 

terbatas bahkan bisa dikatakan tidak serius menekuni pekerjaan tersebut. Memang 

disadari pekerjaan menjadi pemulung atau pengepul sampah terkesan tidak bersih, 

tetapi itu karena teknis dalam memperlakukan sampah-sampah yang “bernilai” itu 

dilakukan dengan baik dan benar. 

Bank sampah merupakan tempat dimana kegiatan pengumpulan dan 

pemisahan sampah yang bisa di daur kembali yang memiliki nilai dan manfaat 

ekonomi tinggi. Sampah yang dikumpulkan akan dipilah, selanjutnya akan disetor 

kapada para pengrajin tangan yang memanfaatkan sampah sebagai bahan utama dan ke 

tempat pengumpulan sampah. Pengelolaan bank sampah menggunakan manajemen 

penyimpanan sampah seperti halnya bank pada umumnya, dimana seorang nasabah 

dapat membuka rekening untuk mengisi tabungan sampah secara bertahap dan 

sampah yang ditabung akan diberi nilai berupa nilai rupiah. Nilai rupiah dari hasil 

tabungan sampah dapat ditarik sewaktu-waktu dimanapun dan kapanpun sesuai 

dengan prinsip-prisnsip yang ditetapkan oleh pemilik bank sampah. Sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Andri tahun (2011), bahwa Bank Sampah adalah institusi yang 

didirikan masyarakat sekitar yang bertujuan mengurangi timbunan sampah ke TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir), untuk didaur ulang menjadi bahan setengah jadi yang 

nantinya akan dijual. 
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Bank sampah memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup yaitu 

menjaga kebersihan lingkungan, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnnya menjaga kebersihan dan menjadikan sampah sebagai barang dengan nilai 

ekonomi, sedangkan manfaat untuk masyarakat adalah sebagai penambah penghasilan 

masyarakat, dimana sampah yang dikumpulkan akan ditukar dengan imbalan berupa 

rupiah/uang yang disimpan dalam rekening. Nilai rupiah dari hasil tabungan sampah 

dapat ditarik sewaktu-waktu dimanapun dan kapanpun sesuai dengan prinsip-prisnsip 

yang ditetapkan oleh pemilik bank sampah. Menurut Undang-undang RI No 10 

tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah "badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".  

 

6. Sistem Informasi 

Sistem Information menurut Kadir, dkk tahun (2005), bahwa Sistem Informasi 

adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan 

komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, 

menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para 

pemakai. Sistem informasi didefinisikan oleh Leitch dan Davis tahun (2010), sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam 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 diperlukan. Definisi sistem informasi juga bisa didefinisikan 

kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk 

mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. 
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Sistem informasi adalah suatu kumpulan dari beberapa komponen atau elemen-

elemen yang saling berhubungan dan saling memudahkan antara komponen satu 

dengan komponen yang lain. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data yang 

diorganisasikan dengan suatu cara tertentu sehingga menjadi arti tersendiri bagi 

sipenerima, (Sutarman, 2012). Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, menganalisis dan 

penyampaian suatu informasi tertentu. 

 

7. Pengertian Desain Sistem 

Menurut Jogiyanto dalam Pratiwi (2011) menyatakan bahwa Desain secara 

umum adalah gambaran identifikasi komponen-komponen sistem informasi secara 

terperinci. Desain terinci dimaksudkan untuk pemrograman komputer dan ahli teknik 

lainnya untuk melakukan implementasi sistem. Sedangkan system Menurut Jogiyanto 

dalam pratiwi (2005) menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

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

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Desain sistem menurut George M. Scott dalam buku “Principles of 

Management Information Systems”  yang kemudian diterjemahkan oleh Jogiyanto  

(2010) dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan terstruktur teori 

dan praktik aplikasi bisnis, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desain sistem 

adalah : “Menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti 

diselesaikan, tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen 

perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga instalasi dari sistem 

akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan akhir tahap 

analisis sistem. Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yg telah 
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menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan  mendokumentasikan  

sistem  piranti lunak. 

8. Proses Perencanaan Sistem Informasi Pengolahan Sampah Kota Gorontalo 

Perencanaan adalah suatu proses dimana seperangkap keputusan terlebih 

dahulu dipersiapkan dalam melakukan sebuah tindakan dimasa yang akan datang. 

Perencanaan merupakan tahap awal dalam melakasanakan rencana pembangunan 

pengelolaan sampah, hal ini dengan tujuan perencanaan dapat memberikan arah, 

pedoman dan langkah dalam pembangunan tersebut. Pada tahap ini terjadi proses 

penelusuran aktivitas masyarakat yang ditinjau dari awal keterlibatan mereka dalam 

menyusun rencana yang ditampilkan melalui sebuah kreatifitas dengan memanfaatkan 

android sebgai sumber mendapatkan informasi serta keterlibatan masyarakat dalam 

memberikan pendapat, tanggapan dan memberikan pendapat serta tanggapan dalam 

upaya pengelolaan sampah hingga keterlibatan masyarakat dalam mengembalaikan 

keputusan yang telah dipilih. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Use Case Diagram Utama Sistem Informasi Pengelolaan bank Sampah 
untuk aplikasi pengolahan sampah (sumber : Wattimena dan Danang, 
2015). 

Komunikasi, interaksi, dan perencanaan bersama masyarakat, membantu dalam 

mengenali masalah, merumuskan suatu tujuan, memahami sutu keadaan/situasi serta 

pengenalan masalah tenteng pemecahan suatu masalah yang mana aktivitas moral dan 

perencanaan merupakan sumber informasi yang menggunakan bahasa sederhana dalam 

pelaksanaan dan pengerjaan dengan tujuan menggambarkan prilaku manusia. Salah 
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satu kunci dari pemikiran perencanaan dan pembelajaran sosial adalah perubahan dari 

penyampaian yang membantu masyarakat untuk mendapatkan akses dalam mengambil 

keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan. 

Tahap persiapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi  pengelolaan 

bank sampah di Kota Gorontalo adalah melakukan persiapan, dengan melakukan 

tindakan peningkatan atau pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar program 

sistem informasi pengelolaan bank sampah di Kota Gorontalo, terutama dengan 

menggunakan teknologi komposting di tingkat masyarakat. 

Pemerintah Kota semarang dibawah naugan Dinas Kebersihan menyusun 

pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan metode dan pendekatan yang meliputi 

antara lain; menentukan lokasi, menentukan pengorganisasian pemberdayaan 

masyarakat, dan pengadaan sarana serta prasarana pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat. 

a. Tahap Pemilihan Lokasi 

Tahap pemilihan lokasi disini merupakan awal dimulainya tahap pengumpulan 

data dimana lokasi yang akan dipilih untuk melaksanakan program pengembangan 

sistem informasi pengelolaan bank sampah di Kota Gorontalo. Data - data tersebut 

dapat diperoleh   dari hasil kajian studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

Rencana Retail Tata Ruang Kota (RDTRK). 

b. Tahap Perencanaan Teknis 

Tahap perencanaan teknis adalah merupakan kegiatan merencanakan atau 

mendesain suatu kegiatan antara lain tahap penyusunan dokumen kerja, melakukan 

pengadaan peralatan pengelolaan sampah, menyiapkan prasarana dan  sarana 

persampahan 3R, penentuan jenis dan jumlah peralatan sampah , pemilahan jenis 

sampah, pewadahan dan pengangkutan alat pengolahan sampah menjadi kompos, serta 

mengidentifikasi suatu kebutuhan tempat untuk pengolahan sampah terpadu. 

c. Tahap Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat 



20 
 

20 
 
 

Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat atau stakeholder menjadi 

fasilitator dalam kegiatan ditingkat komunitas / masyarakat disuatu kawasan lokasi 

yang dipilih. Bagaimana mengoptimalkan potensi masyarakat yang sudah ada untuk 

selanjutnya ditingkatkan kemampuannya. Tahap – tahap ini dibagi dalam 4 kegiatan 

antara lain: 1) melakukan identifikasi atau pemilihan lokasi yang akan dipilih, 2) 

memberikan informasi atau sosialisasi pada masyarakat dengan cara 

memperkenalkan program pengembangan sistem informasi pengelolaan bank 

sampah, 3) melakukan pembentukan organisasi, 4) melakukan pelatihan pengelolaan 

sampah terpadu. 

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks penelitian ini adalah bagaimana 

mengoptimalkan potensi masyarakat yang sudah ada untuk selanjutnya ditingkatkan 

kemampuannya antara lain 1) kemampuan individual (pengetahuan/wawasan, 

empati/perasaan kepeduliaan, sikap dan prilaku); 2) kemampuan bekerja secara 

kelompok/team work; dan 3) kemampuan menciptakan link atau jejaring sosial.  

Kemampuan pola kegiatan Penyusunan suatu Program pengolahan sampah 

dengan konsep Reduce, Reuse, and Recycle (3R) yakni proses penyusunan rencana 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat yakni: melakukan identifikasi masalah atau 

menentukan rumusan masalah, menentukan kebutuhan yang dilakukan dengan 

melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat, melakukan survei dan menyusun 

strategi analisis permasalahan untuk menentukan kebutuhan skala prioritas serta 

menentukan potensi sumber daya yang ada. 

Kegiatan  penyusunan indentifikasi kebutuhan peralatan sarana dan prasarana 

persampahan Reduce, Reuse, Recycle (3R)  yaitu  menentukan jenis  serta  jumlah 

peralatan  yang dibutuhkan dalam pengelolaan persampahan rumah tangga yang 

berbasis masyarakat antara lain pewadahan,  pengangkutan  dan  alat  pengolahan  

sampah  untuk dijadikan kompos. 

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan. 
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Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan yang mendukung penelitian 

ini antara lain: 

Penelitian dilakukan oleh Kamuli dkk, dengan judul penelitian Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah (Studi 

Kasus di Kota Gorontalo). Dalam penelitian ini dikaji tentang strategi pemberdayaan 

masyarakat melalui pengelolan Bank Sampah telah menunjukkan perkembangan yang 

baik. Target tahun 2016 akan terbentuk 4 Bank Sampah di Kecamatan Kota Timur, 

Sipatana, Pulubala, dan kecamatan Wonggaditi, tetapi kenyataannya Bank Sampah 

yang berjalan dan efektif beroperasi hanya Bank Sampah yang di Kecamatan Kota 

Timur Kelurahan Moodu. Bank sampah tersebut adalah Bank Sampah Mutiara yang 

dipimpin oleh Bapak Purwanto. Bank Sampah Mutiara telah mengelami 

perkembangan yang sangat baik, karena telah memiliki sejumlah nasabah yang siap 

sebagai pemasok sampah secara rutin, baik diantar atau dijemput sendiri oleh pengelola 

Bank Sampah Mutiara. Artinya telah terjadi kerja team antara pengelola Bank sampah 

dengan para nasabah sampah secara simbiosis mutualisme. Bank Sampah Mutiara telah 

membangun jaringan kerja/ relasi dengan Bank Sulut Cabang Gorontalo dan 

Inspektorat Kota Gorontalo dalam hal pengelolaan Bank Sampah sebagai bentuk 

penguatan Bank Sampah Mutiara yang dibina oleh Badan Lingkungan Hidup Kota 

Gorontalo. Upaya untuk menyukseskan Kota Gorontalo Bebas Sampah tahun 2018 

melampaui target nasional 2020 secara bertahap telah dilakukan, tetapi masih kurang 

dari penyesiapan wadah penampungan sampah sementara di beberapa tempat yang 

banyak dikunjungi masyarakat. Akibatnya timbulan sampah masih saja terjadi, 

disamping frekuensi penjemputan sampah oleh mobil kenderaan sebatas 1 hari 1 kali 

jemput. Pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) 

telah memperlihatkan perkembangan yang berarti. Hal ini nampak pada timbulan-

timbulan sampah yang tersebar di tempat-tempat penampungan sementara prosentase 

bahan-bahan bekas yang bernilai ekonomis seperti: kertas, dos-dos, wadah minuman 
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(plastic dan kaleng) telah berkurang. Sampah yang dominan adalah sampah-sampah 

yang tidak dapat diolah kembali. Kemudian mobil-mobil pengangkut sampah disemua 

ruas jalan di wilayah Kota Gorontalo telah melakukan pemisahan sampah yang bernilai 

ekonomis. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Purwanto dkk, dengan judul penelitian 

Perancangan Sistem Informasi Transaksi Tabungan Bank Sampah Garut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Aplikasi Sistem Informasi Transaksi 

Tabungan Bank Sampah Garut ini dapat mepercepat dan mempermudah pekerjaan 

teller dalam mengakomodasi transaksi tabungan dan laporan transaksi tabungan di 

Bank Sampah Garut serta pencarian identitas data nasabah. Sistem dapat menyediakan 

informasi sesuai yang dibutuhkan bank sampah garut maupun yang dibutuhkan oleh 

nasabah, diantaranya adalah rekapitulasi transaksi tabungan, laporan transaksi 

tabungan, rekapitulasi saldo tabungan nasabah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka 

teller bank sampah garut akan lebih mudah, cepat dan akurat dalam membuat laporan 

karena pengolahan datanya dilakukan oleh sistem. Unified Approach (UA) dari [1] 

dapat digunakan sebagai metodologi untuk menganalisis serta merancang Sistem 

Informasi Transaksi Tabungan Bank Sampah Garut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Latar dan Waktu Penelitian. 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Gorontalo selama kurun waktu 3 bulan 

(Juli – November 2018) mulai dari persiapan proposal sampai dengan  penyusunan 

tesis. 

B. Pendekatan, Jenis dan Prosedur Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, 

sedangkan jenis penelitian merupakan penelitian pengembangan yakni 

mengembangkan konsep manajemen pengelolaan sampah terhadap kondisi lingkungan 

dan pengoperasian aplikasi pengembangan sistem informasi pengelolaan bank sampah 

di Kota Gorontalo. Adapun prosedur dalam penelitian ini menggunakan prosedur 

penelitian pengembangan. Dalam prosedur pengembangan ini dilakukan 

pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan bank sampah di Kota Gorontalo. 

Adapun prosedur pengembangan yang dilakukan mengikuti langkah-langkah yang 

dikemukakan oleh Borg & Gall (1983) tentang langkah-langkah umum dalam 

penelitian pengembangan yakni sebagai berikut: 1.      Melakukan analisis produk yang 

akan dikembangkan 

2.      Mengembangkan produk awal 

3.      Validasi ahli dan revisi 

4.      Uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk 

5.      Uji coba lapangan skala besar dan produk akhir 

 

C. Kehadiran Peneliti 
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Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang 

mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul 

data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen yakni peneliti 

dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan 

dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan 

informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan 

informasi. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber 

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.  

D. Data dan Sumber Data. 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data 

yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak pengelola bank sampah Kota 

Gorontalo yang menyangkut sistem pengelolaan bank sampah yang diterapkan.  Selain 

itu data primer diperoleh dari aplikasi komputer XP (Extreme Programming) yang 

digunakan untuk desain awal sistem informasi. Data sekunder berupa dokumen-

dokumen tertulis yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.   

 

 

 

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

a. Teknik Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam pengelolaan 

sampah melalui Bank Sampah. 

b. Teknik Wawancara 
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Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara bebas 

yang berisi tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang dimotori Badan 

Lingkungan Hidup, kelompok-kelompok usaha Bank Sampah, Pengepul Sampah dan 

tokoh masyarakat. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data visual menyangkut cara-

cara pengolahan sampah melalui bank sampah, kelompok-kelompok bank sampah, 

pengepul sampah dan tokok masyarakat. 

d. Fokus Group Discution (FGD) 

Dalam kegiatgan ini dilaksanakan diskusi secara sistematis dan terarah 

mengenai data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai 

pengelolaan sampah melalui bank sampah. 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Melakukan koordinasi ke Bank Sampah Kota Gorontalo 

Tim peneliti melakukan koordinasi dengan Bank Sampah dimulai pada hari 

Jumat, tanggal 30 Januari 2018. Tim peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak 

lanjut dari penjajakan awal tentang penelitian pembuatan sistem informasi 

pengolahan Bank Sampah Kota Gorontalo. Koordinasi ini meliputi : 

a. Pemaparan rencana peneliti untuk pengembangan sistem informasi pengelolaan 

data Bank Sampah Kota Gorontalo.  

b. Menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengembangan sistem.  

c. Penyampaian apa saja yang diperlukan pada penelitian ini kepada Bank Sampah 

Kota Gorontalo.  

2. Menganalisis permasalahan yang ada pada sistem pengolahan data pada Bank 

Sampah Kota Gorontalo 
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Tahap kedua dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang ada 

pada pengolahan data pada Bank Sampah. Adapun permasalahan yang didapat dari 

hasil wawancara dan observasi yakni sebagai berikut:  

a. Petugas terkadang merasa kerepotan dalam melakukan transaksi dimana 

petugas harus mencari data anggota/nasabah terlebih dahulu dan hal tersebut 

membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar.  

b. Bank Sampah Kota Gorontalo membuat laporan transaksi untuk mencatat 

pemasukan dan pengeluaran tiap minggu dan bulanan. Hal ini juga dirasa cukup 

merepotkan bagi petugas.  

c. Tidak adanya backup data nasabah maupun jumlah tabungannya. Hal ini 

dipandang riskan jika buku tabungan ataupun buku pencatatan hilang ataupun 

rusak.  

3. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam pengembangan sistem 

informasi.  

Untuk membuat sistem informasi pengolahan data tabungan pada Bank 

Sampah Kota Gorontalo dibutuhkan beberapa data untuk menunjang pembuatan 

sistem. Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

a. Contoh data anggota/nasabah untuk menentukan kebutuhan anggota pada 

sistem.  

b. Contoh pencatatan tabungan sebagai literatur pada proses transaksi credit dan 

debit pada sistem.  

c. Contoh pelaporan yang ada pada Bank Sampah Kota Gorontalo sebagai 

referensi pada saat pembuatan pelaporan pada sistem. 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah secara deskriptif 

kualitatif, yakni dengan menggambarkan hasil penelitian dalam hal ini aplikasi 
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pengembangan sistem informasi pengelolaan bank sampah secara detail dan 

berurutan.   

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui meliputi uji 

credibility (melakukan validasi internal), transferability (melakukan validasi eksternal 

dalam hal ini oleh calon pengguna produk), dan uji kehandalan produk sistem informasi 

bank sampah yang telah dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


