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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sampah menurut UU no. 18 tahun 2008 merupakan hasil dari kegiatan 

sehari-hari manusia yang berupa sisa ataupun proses dari alam yang berbentuk 

padat [1]. Pada tahun 2018, sampah yang dihasilkan penduduk di kota Bandar 

Lampung mencapai 1000 m3 per hari [2]. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang 

berlokasi di kecamatan Bakung, kota Bandar Lampung masih menggunakan teknik 

pengelolaan open dumping, yaitu membiarkan sampah di permukaan tanah tanpa 

ada penanganan khusus [3]. Sampah yang sudah terkumpul di TPA Bandar 

Lampung kemudian dipilah berdasarkan sampah organik dan sampah anorganik 

secara konvensional oleh pemulung. Namun, cara tersebut masih kurang efektif 

yang menyebabkan pembiaran sampah dalam jangka waktu yang lama sehingga 

lingkungan berubah menjadi tidak sehat dan rusak. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Y. Erni Mahluddin ditemukan 

bahwa teknik pengelolaan open dumping mengakibatkan pencemaran air tanah [4]. 

Sampah perlu dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik agar bisa 

memudahkan dalam mengolahnya [1]. Sampah organik adalah sampah yang mudah 

membusuk yang terdiri dari daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa 

makanan ternak, sayur, buah, dan lain-lain. Sampah anorganik atau sampah kering 

yang terdiri dari kaleng, plastik, besi, logam, gelas dan mika [1]. 

Sampah dapat diolah menjadi sebuah produk atau barang yang berguna, 

seperti pupuk dan kerajinan. Pupuk dihasilkan dari bekas dedaunan dan kerajinan 

dihasilkan dari kertas, kardus, plastik, dan sebagainya. Pengolahan yang baik harus 

diawali dengan pengelolaan sampah yang baik pula yaitu dengan cara memilah 

sampah organik dan sampah anorganik dari tempat awal dihasilkan, seperti rumah 

tangga, pabrik, tempat umum, dan sejenisnya. Selain itu, tempat sampah harus 

segera dikosongkan terjadi kepenuhan agar tidak terjadi penumpukan sampah. 

Pemilahan ditujukan agar tercipta pengelolaan sampah yang baik. 

Pengelolaan tersebut membutuhkan teknologi untuk memenuhi standar yang 

diinginkan. Salah satu upaya yang dapat membantu dalam pengelolaan tersebut 
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adalah teknologi yang dapat menghubungkan sebuah benda dengan benda atau 

sistem lain melalui protokol komunikasi. Teknologi tersebut bernama Internet of 

Things (IoT) yang mampu menghubungkan berbagai macam perangkat melalui 

infrastruktur jaringan global [5]. Pada teknologi IoT perangkat yang terlibat terdiri 

dari simpul (node) yang sudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Simpul pada IoT 

dapat diletakkan pada benda yang umum digunakan pada kehidupan sehari – hari, 

contohnya baju, tas, topi, sepatu, dan lain sebagainya. Benda – benda tersebut 

dibangun dan dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga dapat terhubung dengan 

benda lainnya, aplikasi web, aplikasi desktop, bahkan aplikasi mobile. Tempat 

sampah otomatis yang dirancang diharapkan dapat membantu proses pemilahan 

sampah di setiap rumah sehingga membantu pengelolaan sampah di TPA. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan terdapat beberapa 

masalah yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

a. Sampah organik dan sampah anorganik perlu dipilah pada setiap rumah 

sebelum dikumpulkan ke TPA agar memudahkan pengelompokan 

sampah secara lebih spesifik. 

b. Kepenuhan tempat sampah harus segera diinformasikan agar tidak 

terjadi penumpukan sampah. 

c. Proses pengumpulan sampah dari setiap rumah ke TPA harus diatur 

secara tepat agar sampah yang telah dipilah tidak tercampur kembali. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berbagai rumusan masalah muncul dari beberapa identifikasi pada penelitian ini, 

antara lain :  

a. Bagaimana rancangan tempat sampah otomatis yang dapat memilah 

sampah organik dan anorganik? 

b. Bagaimana cara menginformasikan tempat sampah dalam keadaan 

penuh dengan segera? 

c. Bagaimana menerapkan teknologi IoT pada tempat sampah otomatis? 
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1.4 Batasan Masalah 

Pengelolaan sampah hanya sampai pada tahap pemilahan pada setiap rumah. 

Dengan kata lain, penelitian ini belum mengatur proses pengumpulan sampah dari 

setiap rumah ke TPA. Selanjutnya, terdapat batasan pada saat implementasi yang 

akan dijelaskan bab Implementasi. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini dapat dirincikan sebagai 

berikut : 

a. Membuat rancangan tempat sampah yang dapat diletakkan di rumah 

dengan fungsi memilah sampah organik maupun anorganik. 

b. Menginformasikan tempat sampah dalam kondisi penuh dengan segera. 

c. Menerapkan teknologi IoT pada tempat sampah yang disebut dengan 

KOSAMTIS. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang 

baik, yaitu : 

a. Pemilahan sampah dari setiap rumah dapat mempermudah proses 

pengelolaan selanjutnya, seperti pembuatan pupuk, kerajinan, dan lain 

sebagainya. 

b. Pencemaran air tanah di lingkungan sekitar TPA menjadi berkurang. 

c. Pekerjaan petugas kebersihan menjadi lebih terbantu. 

 

1.7 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini terdapat fungsi yang dapat dipertimbangkan untuk Dinas 

Kebersihan Bandar Lampung maupun organisasi lainnya agar tercapai pengelolaan 

sampah yang sehat, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. 

Penelitian ini juga dapat membantu peneliti lainnya dalam mengembangkan 

KOSAMTIS di kota lainnya. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti bidang lingkungan untuk merumuskan kota masa depan. Perumusan yang 

diharapkan dapat membantu kota – kota di Indonesia menjadi lebih baik. 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Selama melakukan penelitian terdapat beberapa tahap yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan dan hasil dari permasalahan, tahapan tersebut antara lain : 

a. Identifikasi Masalah 

Tahap ini dibutuhkan untuk menemukan sebuah masalah yang terjadi 

untuk penelitian. 

b. Studi Literatur 

Tahap ini dibutuhkan untuk menemukan sebuah solusi yang tepat sesuai 

dengan permasalahan melalui berbagai studi. 

c. Analisa Kebutuhan 

Tahap ini dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan dari permasalahan 

yang ada kemudian dibangun menjadi sebuah solusi yang tepat. 

d. Perancangan Sistem 

Tahap ini dibutuhkan untuk merancang sistem berdasarkan identifikasi 

masalah dan studi. 

e. Implementasi Sistem 

Tahap ini menjelaskan bagaimana rancangan sistem diimplementasi 

dengan alat dan bahan yang tepat. 

f. Pengujian Sistem 

Tahap ini dibutuhkan untuk melakukan pengujian dari sistem yang 

sudah diimplementasi. 

g. Analisa Hasil 

Tahap ini dibutuhkan untuk menganalisa hasil pengujian sistem yang 

kemudian akan muncul evaluasi dan kesimpulan. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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b. BAB II STUDI LITERATUR 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai selama 

penelitian meliputi tinjauan pustaka, dan tinjauan studi. 

c. BAB III METODOLOGI DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang tahap – tahap dalam melakukan penyelesaian 

masalah dan rencana desain perancangan sistem. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana desain rancangan diimplentasi 

dan diujikan. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


