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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sampah adalah sisa material yang sudah tidak digunakan dari aktivitas 

manusia yang dilakukan sehari-hari (Wardhana dkk, 2019). Permasalahan 

mengenai sampah merupakan hal yang krusial (sulit terselesaikan). Bahkan, dapat 

diartikan sebagai masalah kultural/kebiasaan  Karena dampaknya mengenai 

berbagai sisi kehidupan, terutama dikota besar. Padahal jika dilihat dari dampak 

yang pasti terjadi dalam masyarakat jika penanggulangan sampah tidak ditangani 

dengan baik akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, didarat maupun 

dilaut, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak 

menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga 

terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga 

masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah. Jika hal ini terus 

berlangsung dalam jangka panjang maka dapat mempengaruhi arus investor 

daerah, daya jual dan daya tarik daerah tersebut akan menurun drastis. Bahkan 

menurut ahli kesehatan, polusi sampah, mengakibatkan dampak buruk terhadap 

kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di 

area polusi sampah tersebut seperti terindeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, 

dan sebagainya. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan 

berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah 

yang menggunung.  

Berdasarkan hasil wawancara di Bank Sampah Berseri Bengkalis di 

Jl.Hasanudin Bengkalis, penumpukan sampah yang berlebihan dapat dikurangi 

dengan memanfaatkan sampah sebaik mungkin seperti yang dilakukan Bank 

Sampah Berseri Bengkalis, yang berdiri sejak tahun 2013 lalu, Bank Sampah ini 

awalnya bertujuan untuk mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Bantan. Awal berdiri Bank Sampah ini memilah barang sampah 

yang bisa di tabung dan diuangkan. Diantaranya jenis plastik, dari gelas plastik 
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sampai dengan barang-barang kaleng dan aluminium serta besi.  Barang-barang 

bekas ini dikumpulkan dari masyarakat, sekolah dan instansi pemerintah. 

Selanjutnya sampah akan di jemput oleh pihak Bank Sampah berlaku hanya 

jumlah sampah sudah terkumpul banyak minimal muatan 1 unit kaisar motor 3, 

dalam upaya penjemputan sampah ke alamat tujuan khusus area Bengkalis kota 

pihak masyarakat, sekolah dan isntansi harus menginformasikan terlebih dahulu 

kepada pihak Bank Sampah melalui telepon bahwa jumlah sampah sudah 

memenuhi pesyaratan untuk dijemput ke alamat tujuan area Bengkalis kota. Hal 

ini harus di informasikan menggunakan telepon. selain itu daftar harga jenis 

sampah yang dijual dibuat dalam bentuk brosur. Jika ada perubahan daftar harga 

jual sampah, mereka harus membuat ulang daftar harga tersebut dan mencetaknya 

kembali dalam bentuk brosur. Hal ini sangat tidak efektif karena membutuhkan 

waktu lebih lama hanya untuk mendesain sebuah brosur harga. Sedangkan disisi 

nasabah pencatatan data nasabah yang terdaftar sebagai nasabah, pencatatan data 

tabungan nasabah Bank Sampah Berseri Bengkalis masih dilakukan secara 

manual di dalam buku agenda, yang sewaktu-waktu bisa saja buku itu rusak atau 

hilang.  

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas dan berbagai upaya 

pemerintah untuk menangulangi sampah serta aplikasi sejenis, menginspirasi 

penulis untuk membuat aplikasi pembelian sampah pada Bank Sampah berseri 

Bengkalis berbasis web yang dapat mempermudah pihak Bank Sampah dalam 

melakukan pembelian sampah kepada masyarakat, sekolah dan instansi 

pemerintah sehingga tidak perlu lagi menginformasikan jumlah sampah yang 

tersedia untuk di jemput ke alamat tujuan melalui panggilan telpon, serta 

mendigitalkan proses-proses yang masih dilakukan secara manual seperti brosur 

daftar harga sampah, pencatatan data tabungan nasabah dan pencatatan data 

nasabah di dalam buku agenda. 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah software pembelian di 

Bank Sampah berseri Bengkalis dengan menggunakan  framework CodeIgniter, 

bahasa pemograman java dan  model  Unified  Modeling  Language  (UML)  

serta  menerapkan metode pengembangan perangkat lunak Kanban, Metode 
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Kanban merupakan cara manajemen dengan menvisualisasikan seluruh alur kerja 

daripada melihat hasil dari setiap proses yang memiliki tujuan untuk 

menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas yang tersedia dan 

mengidentifikasikan potensi kemacetan dalam proses dan mengatasi kemacetan 

tersebut (Sunden, 2014). 

Penerapan Kanban pada pembuatan software pembelian sampah di Bank 

Sampah berseri Bengkalis ini diharapkan dapat membantu manajer proyek dan 

anggota tim manajemen suatu proyek perangkat lunak yang sedang dikerjakan. 

Sistem ini dapat manajemen suatu proyek dengan menggunakan prinsip dari 

Kanban untuk manajemennya. Dalam sistem ini dapat memantau setiap pekerjaan 

yang telah diberikan, seorang manajer proyek dapat membuat alur/tahap-tahap 

untuk menyelesaikan proyek tersebut yang nantinya ditampilkan pada Kanban 

board. Dengan adanya sistem ini seorang manajer proyek dapat memantau proyek 

yang dipimpinnya secara real-time dan anggota tim dapat melaporkan progress 

dari tugasnya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan diatas,  maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana cara membangun aplikasi 

pembelian sampah di Bank Sampah Berseri Bengkalis menggunakan Metode 

Kanban. 

Batasan dalam penelitian ini yaitu aplikasi dibangun berbasis web, aplikasi 

hanya mampu beroperasi area bengkalis kota, pengguna aplikasi ini hanya Bank 

Sampah Berseri Bengkalis yang berperan sebagai pembeli sampah dari 

masyarakat, sekolah dan instansi pemerintah.  

1.3. Tujuan  

Adapun tujuan dalam mengimplementasikan metode Kanban untuk 

pembuatan software untuk pembelian sampah di bank sampah berseri bengkalis 

adalah sebagai berikut: 

1) Membangun aplikasi pembelian sampah dari masyarakat, sekolah dan 

instansi pemerintah dengan menerapkan metode Kanban. 



4 

 

2) Membangun aplikasi dengan tampilan yang mudah digunakan. 

1.4. Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mempermudah menghubungkan antara penjual dan pembeli sampah (Bank 

Sampah)  dengan memanfaatkan jaringan internet melalui aplikasi. 

2) Memberikan informasi detail tentang sampah kepada pembeli sampah 

dengan mudah. 

3) Menghemat waktu dalam hal pembaharuan daftar harga jual sampah. 

4) Mempermudah dalam pembelian sampah dalam hal penjemputan sampah. 

5) Bisa mengurangi penumpukan jumlah sampah yang berlebih. 

6) Dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk mengelola sampahnya 

dengan baik dan benar. 

7) Mengurangi pemakaian sampah plastik yang berlebih yang akan 

berdampak buruk bagi lingkungan. 

8) Menciptakan lingkungan yang sehat dengan memanfaatkan sisem aplikasi 

pembelian sampah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


