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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan 

sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan 

dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola 

menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas 

sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta 

mendapat buku tabungan seperti menabung di bank. Bank sampah berdiri 

karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin 

lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. 

Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, 

sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan 

yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini 

diharapkan mampu membantuk pemerintah dalam menangani sampah dan 

meningkatkan ekonomi masyarakat.  

Bank Papin adalah Bank sampah di Dinas Kebersihan Kota 

Pangkalpinang. Bank Papin berdiri karena adanya keprihatinan dan usulan 

dari masyarakat sekitar akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin 

dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang 

semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga 

memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang 

berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan 

mampu membantuk pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan 

ekomoni masyarakat sekitar Kota Pangkalpinang. 

Akan tetapi pendataan nasabah baru di Bank Papin masih 

menggunakan metode manual, dimana calon nasabah diwajibkan datang 
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langsung ke Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang dengan membawa 

identitas diri yang berupa KTP. Hal tersebut akan membuang waktu nasabah 

dengan sia-sia untuk mendatangi Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang 

sekedar untuk mendaftarkan diri. Untuk itu perlu dibuat sistem pendaftaran 

yang dapat melakukan pendaftaran secara otomatis dengan berbasis 

Android. Aplikasi ini berjalan pada platform Android dan berintegrasi 

dengan aplikasi yang berada di server.  

Pada penelitian ini menggunakan aplikasi Android dikarenakan 

penggunaan Smartphone Android saat ini sudah banyak dipakai pada 

kalangan manapun. Aplikasi ini akan dirancang sehingga memungkinkan 

para calon nasabah melakukan pendaftaran dengan praktis tanpa harus 

datang ke Dinas Kebersihan Kota Pangkalpinang. Calon nasabah hanya 

perlu membuka aplikasi yang telah dirancang dengan menggunakan 

smartphone android. 

Berdasarkan uraian diatas, solusi yang akan ditulis dan diangkat dalam 

penulisan laporan ini bejudul “Rancangan Aplikasi Pendaftaran Calon 

Nasabah Bank Papin Berbasis Android Pada Dinas Kebersihan Kota 

Pangkalpinang “. 

 

1.2 Masalah 

Dari latar belakang diatas ada berbagai macam permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara membuat pendaftaran yang tidak akan memakan waktu 

dan lebih efisien, sehingga tidak menyulitkan para calon nasabah ? 

b. Bagaimana cara nasabah Bank Papin mengetahui saldo dan transaksi 

mereka beserta harga sampah yang akan diperbaharui tiap bulannya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang 

jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mempermudah calon nasabah dalam melakukan pendaftaran dimana 

saja dan kapan saja. 

b. Dapat digunakan untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah 

Bank Papin. 

c. Suatu solusi  yang  bagus untuk menghadapi masalah sampah yang semakin 

membesar kian tahun. 

 

1.4 Batasan Permasalahan 

Agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang terlalu jauh dari 

tujuannya sehingga tidak mengurangi efektifitas pemecahannya.  Maka penulis 

melakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

a. Pembuatan Aplikasi ini hanya untuk meregistrasi data calon nasabah Bank 

Papin. 

b. Di aplikasi ini, data calon nasabah akan diinput oleh calon nasabah sendiri. 

c. Data yang diinput berdasarkan data di Kartu Tanda Pengenal atau Kartu 

Identitas calon nasabah itu sendiri. 

d. Laporan Kuliah Praktek ini hanya bersifat rancangan belum sampai pada 

tahap pembuatan aplikasi. 

 

1.5 Metoda Penelitian 

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Kuliah 

Praktek ini adalah menggunakan metode pengembangan Waterfall yang meliputi : 

a. Rekayasa sistem & analisa : pembentukan kebutuhan dari semua elemen 

sistem dan menganalisa kebutuhan keinginan user. 

b. Analisa kebutuhan sistem : proses menentukan arsitektur sistem secara 

total dan menentukan ukuran data dan jumlah data. 
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c. Design : menentukan dasar-dasar pembentukan dan pemilihan struktur 

data, struktur program, arsitektur program, pemilihan algoritma, intereksi 

dgn user. 

d. Coding : mentrasformasikan desain kedalam baris-baris program, 

pemilihan bahasa 

e. Testing : pengujian kebenaran program, error debugging 

f. Maintenance : perawatan software agar dapat digunakan terus 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan laporan Kuliah Praktek ini bertujuan agar proses 

dokumentasi pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. 

Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 ( lima ) bab yaitu 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjabarkan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, 

Batasan Permasalahan, Metode Penelitian, Tujuan Penulisan,  

dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang landasan teori tentang dasar dari 

rancangan bangun aplikasi ini, dan berisi teori dari berbagai 

sumber dan referensi yang digunakan dalam kegiatan analisis 

dan perancangan untuk menyelesaikan studi kasus yang 

dipilih dengan konsep yang dipilih. 

 

BAB III ORGANISASI 

Menerangkan mengenai instansi penelitian yang dipilih, serta 

menjelaskan tentang sejarah, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, berikut proses bisnis yang dijalankannya. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Mengembangkan dan menguraikan langkah-langkah dalam 

menganalisis studi kasus yang dipilih, serta menggambarkan 

pemodelan, arsitektur dalam pembuatan rancangan. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan 

merupakan hasil dari penyelesaian serta saran-saran bagi para 

pengguna. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi buku-buku serta sumber referensi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan skripsi ini 

 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran yang digunakan dan berhubungan 

dengan penyusunan laporan skripsi ini. 

 

 


