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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah didefinisikan sebagai sisa hasil kegiatan atau aktivitas yang

berwujud padat, baik dihasilkan oleh manusia maupun alam dan dianggap tidak

berguna lagi. Sampah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan

manusia, karena di masa-masa kehidupannya, setiap orang pasti menghasilkan

sampah.  Persoalan sampah kini telah menjadi sebuah permasalahan yang tidak

bisa dianggap remeh karena dampak yang bisa ditimbulkan karena pengelolaan

sampah yang kurang baik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas,

misalnya penumpukan sampah, bau yang kurang sedap, dan banjir akibat

terganggunya aliran sungai oleh sampah yang dibuang sembarangan.

Dengan adanya keterkaitan erat antara sampah dengan manusia dan

lingkungannya, maka pengelolaan sampah menjadi sebuah aspek yang sangat

penting dan perlu diperhatikan, terutama untuk sebuah kota seperti Kota

Pangkalpinang.  Di sebuah wilayah kota, pengelolaan sampah menjadi sebuah

bidang tersendiri yang diatur oleh instansi terkait. Dalam hal ini, untuk wilayah

Kota Pangkalpinang, pengelolaan sampah dikoordinasi oleh Dinas Kebersihan

dan Kebakaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini,

penulis akan merancang sebuah program aplikasi yang berhubungan dengan

pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang.

Program aplikasi ini berupa Sistem Informasi Geografis (SIG) atau dikenal pula

dengan istilah Geographic Information System (GIS) yang berbasis web

menggunakan Quantum GIS. Program aplikasi ini dibuat berdasarkan data dan

pengamatan langsung terhadap salah satu fasilitas yang disediakan oleh Dinas

Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang yang berhubungan dengan

pengelolaan sampah, yaitu tempat-tempat pembuangan sampah permanen yang
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disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang. Program

aplikasi yang dibuat akan menampilkan pemetaan terhadap tempat sampah

permanen tersebut berupa data spasial yang diharapkan dapat membantu

memudahkan masyarakat yang peduli dengan lingkungan maupun instansi yang

berkepentingan dalam mengamati persebaran tempat-tempat sampah permanen

yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

a. Sampah dan pengelolaannya menjadi salah satu bagian yang perlu

diperhatikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat karena persoalan

sampah bisa sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sebuah kota.

b. Perlu adanya suatu terobosan atau metode yang dapat membantu kinerja

Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang menjadi lebih mudah

dan efisien, khususnya dalam pengelolaan sampah.

c. Pemetaan lokasi-lokasi pengelolaan sampah yang diwakili oleh persebaran

tempat-bak sampah permanen di wilayah Kota Pangkalpinang berupa data

spasial.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas mencakup masalah sebagai

berikut:

a. Mengingat wilayah Kota Pangkalpinang yang luas dengan jumlah tempat

pengelolaan sampah yang begitu banyak, maka masalah yang akan dibahas

dalam aplikasi Web GIS ini hanya dibatasi pada lokasi persebaran tempat-

tempat pembuangan sampah permanen yang disediakan oleh Dinas

Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang sebagai objek yang mewakili

tempat-tempat pengelolaan sampah di wilayah Kota Pangkalpinang.

b. Dalam aplikasi Web GIS ini akan ditampilkan 25 titik lokasi yang mewakili

persebaran 86 unit bak/tempat sampah permanen berdasarkan data Dinas



3

Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang tahun 2014 dan akan dimuat

pula data jumlah tempat sampah permanen yang terhitung pada saat

penelitian beserta informasi-informasi pendukungnya.

c. Tempat sampah permanen yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki

kriteria sebagai berikut:

1. Terbuat dari beton/semen, tidak dilapisi keramik, berbentuk kotak/balok

terbuka, ukuran bervariasi mulai dari yang berukuran paling kecil 0,2 m3

(meter kubik) sampai yang paling besar 2,5 m3.

2. Setiap tempat sampah yang menjadi objek penelitian bercat kuning dan

biru muda polos, beberapa di antaranya bertuliskan “SAMPAH BASAH”

dan “SAMPAH KERING”.

3. Terletak di pinggir jalan atau titik-titik tertentu sesuai dengan data yang

diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang.

d. Aplikasi Web GIS ini menggunakan Quantum GIS dan beberapa software

pendukung lainnya.

1.4 Tujuan Penulisan

Perancangan “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi-lokasi Tempat

Pembuangan Sampah Permanen yang Disediakan oleh Dinas Kebersihan dan

Kebakaran Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Berbasis Web” ini diharapkan dapat

mencapai tujuan sebagai berikut:

a. Menyajikan informasi tentang lokasi-lokasi pengelolaan sampah permanen di

wilayah Kota Pangkalpinang yang berbentuk web sehingga mudah diakses

oleh semua kalangan.

b. Menyajikan tampilan visual berupa data spasial dan data yang lebih mudah

di-update, evaluasi  persebaran fasilitas tempat pembuangan sampah

permanen yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota

Pangkalpinang baik oleh pemerintah maupun masyarakat akan menjadi lebih

mudah dan efisien.

c. Mengimplementasikan sebuah aplikasi sistem informasi  berbasis web yang

mampu menyajikan data Quantum GIS yang berbentuk web.
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d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1).

1.5 Metode Penelitian

Tahap penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

beberapa tahap yaitu:

1.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan

pada bagian-bagian yang terkait.

b. Pengamatan (observasi)

Melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap

lokasi mengunakan alat berupa GPS (Global Positioning System).

c. Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan

dengan Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang dan

tentang hal-hal yang berhubungan dengan Quantum GIS.

1.5.2 Analisa Sistem

a. Analisa masalah

b. Analisa sistem yang berjalan

c. Analisa masukan

d. Analisa keluaran

e. Use case diagram

f. Deskripsi use case

1.5.3 Perancangan Sistem

a. Perancangan proses

b. Perancangan masukan

c. Perancangan keluaran
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d. Use case diagram

e. Deskripsi use case

f. Perancangan layar

g. Perancangan data

h. Class diagram

i. Sequence diagram

1.5.4   Desain dan Spesifikasi

a. Desain peta

b. Desain Framework peta

c. Desain Website

1.5.5   Coding

a. Pembuatan Website

b. Konversi peta ke Mapserver

c. Konversi Mapserver ke Website.

1.5.6   Implementasi dan Pengujian Sistem

a. Kebutuhan perangkat lunak

b. Kebutuhan perangkat keras

c. Pengujian internal.

1.6 Sistematika Penulisan

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penulisan, tahap penulisan, dan sistematika penulisan.

b. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian

yang dilakukan dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis

permasalahan, dan teori-teori pendukungnya.
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c. Bab III Pemodelan Proyek

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai objek dari proyek,

stakeholder yang merupakan pihak-pihak  yang terlibat proyek,

deliverable yang merupakan hasil dari proyek, penjadwalan  proyek dan

anggaran biaya proyek.

d. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem

Pada bab ini, berisi analisa masalah dan gambaran umum dan

penyelesaiannya.

e. Bab V Implementasi dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan hasil serta pembahasan tentang hasil

dari aplikasi yang dibuat.

f. Daftar Pustaka

Pada bagian ini akan ditampilkan sumber-sumber literatur yang

digunakan untuk penulisan laporan ini.

g. Lampiran

Bagian ini berisi tentang informasi tambahan.


