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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH 

BERBASIS WEB 

 
Abstrak 

Sampah merupakan material sisa yang dihasilkan dari suatu proses produksi 

baik industri maupun rumah tangga. Maka perlu penanganan untuk mengatasi 

masalah yang timbul dari sampah, salah satunya adalah dengan adanya bank 

sampah. Dalam pengolahan data di dalam bank sampah masih dilakukan 

manual yaitu dengan pencatatan dengan buku. Oleh karena itu seiring dengan 

pesatnya kamajuan teknologi dibuat suatu sistem berbasis web yang dapat 

membantu proses transaksi sampah pada bank sampah.Dalam proses 

pembuatan sistem tersebut dilakukan penelitian di Bank Sampah Asri Raharjo 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Penelitian ini  menggunakan metode 

waterfall sebagai metode pengembangan sistem. Sedangkan dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan metode survey, wawancara, studi 

pustaka, dokumentasi dan arsip. Hasil penelitian berupa sebuah sistem 

informasi berbasis web yang membantu petugas dalam melayani transaksi 

dan nasabah mengecek saldo secara mandiri. 

 

Kata Kunci : bank sampah, metode waterfall, sistem informasi 

 

Abstract 

Trash is waste material resulting from a production process both industry and 

house hold. It is necessary to address the handling to overcome problems 

arising from waste, one of them is the presence of the Bank Sampah. In data 

processing in Bank Sampah is still done manually recording with books. 

Therefore, along with the rapid advances in technology created a web-based 

system that can help a process transaction in Bank Sampah. In the process of 

making system do the research in Bank Sampah Asri Raharjo Pati Distric, 

Pati Regency. The research use a waterfall method as system development 

method. Where as in the collection of data, the writer used a survey method, 

interview, literature, documentation and archives. The result of the research is 

a system information web-based that helps the officers in serving transaction 

and customer can check the balance on their own. 

 

Keywords : trash bank, waterfall methods, and system information 
 

1. PENDAHULUAN 

Sampah merupakan konsekuensi dari kegiatan manusia yang begitu 

beragam. Jumlah atau volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi 

barang yang kita gunakan sehari-hari. Penanganan sampah dengan sistem lama 

masih menimbulkan berbagai masalah ditambah lagi pertumbuhan penduduk yang 
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semakin meningkat mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan juga besar. 

Oleh karena itu untuk mengatasi sampah di lakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan Bank Sampah. Bank sampah sebagai suatu program yang di 

rancang oleh pemerintah untuk mengurangi volume sampah yang ada. Salah 

satunya adalah bank sampah Asri Raharjo yang berdiri pada tahun 2012 di 

Perumnas Kuthoharjo Jalan Arjuna 5 Pati. Bank sampah Asri Raharjo selain 

digunakan untuk menabung dan memilah sampah juga mengajarkan pada 

masyarakat untuk mengolah sampah yang ada menjadi hal yang berguna serta 

memiliki nilai jual.  

Proses pelayanan di dalam bank sampah masih manual yaitu melakukan 

pencatatan di kertas sehingga kurang efesien. Untuk itu perlu dibuat suatu sistem 

yang dapat memudahkan petugas mencatat transaksi dan nasabah mengecek saldo 

secara mandiri. Selain itu  juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja pada bank 

sampah dalam mengelola data dan menyediakan informasi dengan cepat dan 

akurat. Dalam membangun aplikasi ini digunakan beberapa software aplikasi web 

server XAMPP, PhpMyAdmin, Notepad ++. 

Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada Jurusan Sistem Informasi 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya merupakan suatu sistem yang 

memudahkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengisian Kartu Rencana 

Studi, dan mendapatkan informasi laporan nilai, selain itu dengan berbasiskan 

web maka informasi data dapat diakses dengan waktu dan tempat yang tidak 

ditentukan. Pada sistem ini, menu hanya dapat diakses oleh user tertentu yaitu 

siswa, dan administrator. Pada hasil penelitian ini telah dikembangkan sebuah 

Sistem Informasi Berbasis Web dengan studi kasus pada Jurusan Sistem Informasi 

Fakultas Ilmu Komputer (Utama, 2011). 

 Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) merupakan tempat pendidikan 

informal yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam yang bertumpu pada Al-

Qur’an dan Al Hadits sebagai pembelajaran yang utama, serta membimbing santri 

menjadi muslim yang taat beragama. Salah satu TPQ yang ada di Kartasura yaitu 

TPQ Al-Fadhillah, merupakan salah satu TPQ yang membutuhkan website 

sekaligus e-learning. Website TPQ Al-Fadhillah diharapkan bisa memudahkan 
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dalam berkomunikasi serta mencari dan mendapat informasi. Sedangkan e-

learning sebagai solusi untuk memberikan suasana pembelajaran yang berbeda 

dan menarik serta proses belajar mengajar menjadi lebih mudah diikuti karena ada 

pembelajaran materinya. Adanya situs website dan e-learning pada TPQ Al-

Fadhillah diharapkan dapat membantu dan memudahkan pengurus dalam 

mengelola TPQ Al-Fadhillah, baik dari data pengajar, santri, jadwal pelajaran, dan 

materi pelajarannya serta e-learning yang dapat membantu proses belajar 

mengajarnya. (Fadlilah, 2016). 

Pengelolaan data bank sampah dengan mengembangan aplikasi 

pengelolaan data bank sampah dengan menggunakan teknologi cloud computing 

sangat menguntungkan. Metode penelitian dilakukan dengan 2 metode yaitu 

metode studi lapangan dan metode studi literatur. Metode studi lapangan 

dilakukan dengan mendatangi lokasi untuk melakukan obervasi. Sedangkan 

metode studi literatur hanya perlu mempelajari buku-buku dan jurnal yang 

berkaitan dengan pengembangan aplikasi tersebut (Masruroh, Siti Ummi dkk., 

2015).  

Pesatnya pertumbuhan teknologi digital di bidang medis selama beberapa 

tahun terakhir telah meningkatkan kebutuhan untuk aplikasi mampu mengelola 

catatan medis pasien, data imaging, dan informasi grafik. Aplikasi berbasis web 

ini dirancang dengan tujuan untuk menghubungkan database digital, penyimpanan 

dan transmisi protokol, manajemen volume besar konsep data dan keamanan, 

sehingga kemungkinan untuk membaca, menganalisis, dan bahkan mendiagnosa 

jauh dari pusat medis di mana informasi tersebut diperoleh (Mata, C., Oliver, A., 

Lalande, A., Walker, P., & Martí, J., 2016). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di  Bank Sampah Asri Raharjo Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. Penelitian dengan melakukan survey langsung ke lokasi untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dan mengumplkan data-data yang terkait 

penelitian serta gambar dokumentasi. 

Dalam pembangunan sistem informasi ini menggunakan metode waterfall. 
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2.1 Analisis Kebutuhan 

Dalam perancangan sistem informasi bank sampah ini pengumpulan data 

dilakukan dengan mendatangi kantor Bank Sampah Asri Raharjo untuk 

melakukan wawancara kepada beberapa petugas disana. Berikut data 

daftar sampah yang dikelola di BS Asri Raharjo terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Daftar Jenis Sampah 

No. Jenis Sampah Nama Sampah Harga/Kg 

1. Logam Alumunium 9000 

2. Logam Besi 3000 

3. Logam Metal 2400 

4. Non-logam Plastik 1400 

5. Non-logam Kertas HVS 1600 

6. Non-logam Kertas koran 1600 

7. Non-logam Kardus 1400 

8. Non-logam Gelas / kaca 350 

9. Non-logam Botol plastik 400 

10. Non-logam Botol kaca 700 

11. Logam Kuningan 7250 

12. Non-logam Kaca 2750 

2.2 Desain Sistem 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan 

perangkat pemodelan sistem seperti diagram use case, dan diagram 

aktifitas (activity diagram). 

  

Gambar 1. Use Case Admin dan User / Nasabah 
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Berdasarkan gambar use case admin pada Gambar 1 dapat dijelaskan 

bahwa admin memiliki hak untuk login, mencatat transaksi, memasukkan dan 

mengedit data nasabah, serta memasukkan dan mengedit data sampah. Sedangkan 

berdasarkan gambar use case user / nasabah dapat dijelaskan bahwa user hanya 

memiliki hak untuk login, mengecek saldo secara mandiri serta melihat beranda, 

galeri, dan profil. 

 

Gambar 2. Diagram Activity Admin 

Berdasarkan Gambar 2, diagram activity di atas dijelaskan bahwa Admin 

diwajibkan untuk melakukan login sebelum pengoperasian. Admin memilih menu 

“Transaksi” lalu klik tombol opsi “Transaksi” untuk mulai mencatat transaksi dari 

nasabah. Jika sudah selesai klik “Simpan”. Sedangkan alur activity yang 

dilakukan oleh User / Nasabah yaitu melakukan login terlebih dahulu melalui 

akun masing-masing. Setelah login klik menu “Saldo” maka akan muncul detail 

transaksi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 3. Menu Profile 

Pada Gambar 3 menu profile ini sendiri menampilkan apa Visi dan Misi 

yang dimiliki oleh Bank Sampah Asri Raharjo, dan juga menampilkan beberapa 

syarat untuk dapat menjadi nasabah atau anggota dari bank sampah itu sendiri. 

 

Gambar 4. Menu Beranda untuk Login Admin 

 

 

Gambar 5. Menu Beranda untuk Login User / Anggota dan Umum 
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Pada Gambar 4 dan Gambar 5 dijelaskan menu beranda merupakan 

halaman utama yang berisi berbagai macam informasi seperti informasi yang 

berhubungan dengan pemanfaatan sampah di kehidupan sehari – hari, pengelolaan 

sampah agar bisa memiliki nilai ekonomi, dan masih banyak lagi informasi 

mengenai sampah. 

 

Gambar 6. Halaman Login 

Pada Gambar 6 ditampilkan dalam sistem informasi yang dibangun 

terdapat dua level yaitu untuk admin dan user. Untuk dapat login harus 

memasukkan username dan password.  

 

Gambar 7. Halaman Pendaftaran Nasabah 
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Pada Gambar 7 halaman Pendaftaran Nasabah dan Pendaftaran User 

terdapat pada menu Daftar. Tampilan di atas merupakan tampilan dari menu 

Pendaftaran Nasabah yang menampilkan form pendaftaran untuk mendaftarkan 

nasabah atau anggota baru dari bank sampah. 

 

Gambar 8. Halaman Menu Transaksi 

Pada Gambar 8 menu Transaksi akan menampilkan nama – nama nasabah 

yang sudah terdaftar menjadi anggota bank sampah. Di dalam kolom nama-nama 

nasabah terdapat kolom “Opsi” yang berisi “Edit, Transaksi, Saldo”. 

 

Gambar 9. Halaman Opsi Transaksi 



9 
 

Pada Gambar 9 opsi transaksi berisi 4 form transaksi yang digunakan 

petugas untuk mencatat masuknya transaksi nasabah. 

 

 

Gambar 10. Halaman Menu Daftar Jenis Sampah 

Pada Gambar 10 menu ”Daftar Jenis Sampah” ini menampilkan berbagai 

macam jenis-jenis sampah yang dapat dilakukan transaksi di bank sampah Asri 

Raharjo. 

 

Gambar 11. Halaman Menu Saldo pada Login Nasabah 

 

Pada Gambar 11 menu saldo pada saat nasabah login digunakan untuk 

mengecek saldo yang dimilikinya secara mandiri termasuk kredit dan debit yang 

dilakukannya. 

 



10 
 

3.1 Pengujian 

Pada sistem informasi ini, dilakukan pengujian dengan metode black box 

untuk menguji tampilan interface apakah sudah sesuai dan pengujian user dengan 

memberikan kuisioner kepada petugas dan beberapa anggota/user.  

Tabel 3. Pengujian black-box 

Input Fungsi Output Hasil 

Halaman 

utama/beranda 

Menampilkan menu beranda  Muncul menu beranda yang berisi 

artikel. 

sesuai 

Klik menu 

“Profil” 

Menampilkan menu profil  Muncul menu profil yang berisi 

visi dan misi, serta syarat menjadi 

nasabah. 

sesuai 

Klik menu 

“Galeri” 

Menampilkan menu galeri  Muncul menu galeri yang berisi 

kumpulan foto kegiatan di Bank 

Sampah Asri Raharjo. 

sesuai 

Klik menu 

“Contact Us”  

Menampilkan form kritik dan 

saran 

Muncul kontak person dari pihak 

bank sampah. 

sesuai 

Klik menu 

“Login” 

Menampilkan halaman login Muncul halaman login dengan 

mengisi username dan password 

untuk login Admin dan user yang 

sudah terdaftar. 

sesuai 

Klik menu 

“Daftar” 

Menampilkan menu dropdown Menampilkan menu dropdown 

“Pendaftaran Nasabah dan 

Pendaftaran User” 

sesuai 

Klik tombol 

“Pendaftaran 

Nasabah” 

Menampilkan form 

pendaftaran nasabah 

Muncul form identitas berupa 

nama, umur, alamat dan lain-lain. 

sesuai 

Klik tombol 

“Pendaftaran 

User” 

Menampilkan form 

pendaftaran user 

Muncul form yang berisi 

username dan password 

sesuai 

Klik menu  

“Transaksi” 

Menampilkan tabel berisi 

daftar nama nasabah 

Muncul tabel berisi daftar nama 

nasabah yang memiliki 3 buah 

opsi . 

sesuai 

Klik tombol 

“Edit” 

Menampilkan halaman edit 

yang berisi form identitas 

nasabah yang dipilih. 

Muncul form  identitas nasabah 

yang sudah berisi identitas 

nasabah yang akan diedit. 

sesuai 

Klik tombol 

“Simpan” pada 

halaman edit 

Menyimpan indentitas nasabah 

yang selesai diedit pada 

database. 

Muncul jendela notifikasi kecil 

bahwa data sudah berhasil 

diupdate. 

sesuai 

Klik tombol 

“Transaksi”  

Menampilkan halaman 

transaksi nasabah yang dipilih. 

Muncul halaman transaksi 

nasabah untuk melakukan 

transaksi sampah yang disetorkan 

oleh nasabah. 

sesuai 

Klik tombol 

“Simpan” pada 

halaman 

transaksi 

Menyimpan data transaksi 

nasabah pada database 

Muncul halaman transaksi 

nasabah yang dipilih. 

sesuai 

Klik tombol 

”Saldo” 

Menampilkan saldo nasabah 

yang dipilih 

Muncul halaman saldo berisi 

debet, kredit,dan saldo terakhir 

dari nasabah yang dipilih. 

sesuai 

Klik menu 

“Daftar Jenis 

Sampah” 

Menampilkan tabel yang daftar 

jenis sampah 

Muncul halaman daftar jenis 

sampah berupa tabel yang berisi 

jenis-jenis sampah yang diterima. 

sesuai 
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Klik menu 

“Saldo” pada 

login sebagai 

nasabah /  user. 

Menampilkan jumlah saldo  Muncul halaman saldo dari 

nasabah yang sudah login untuk 

melakukan pengecekan secara 

mandiri. 

sesuai 

Klik menu 

“Logout” 

Keluar dari halaman 

administrator dan nasabah 

kemudian kembali ke halaman 

utama yaitu beranda 

Keluar dari halaman administrator 

dan nasabah kemudian muncul 

halaman utama yaitu beranda. 

sesuai 

  

Pada Tabel 3 terdapat hasil pengujian black box yang dilakukan untuk 

menguji pada tampilan interface sistem informasi tersebut. 

Tabel 4. Hasil Penghitungan Kuisioner Admin 

 

No. 

 

Pernyataan (P) 

Jumlah Koresponden Terhadap Nilai Jml 

Skor 

(S) 

PI 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

KS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

(%) 

1. Data yang 

digunakan 

sesuai dengan 

kebutuhan pada 

sistem 

informasi. 

0 0 2 14 9 107 85,6% 

2. Sistem 

informasi sudah 

memberikan 

keefektifan bagi 

para petugas. 

0 1 1 13 10 107 85,6% 

3. Tampilan sistem 

informasi cukup 

dikenal dan 

mudah dipahami 

sehingga mudah 

digunakan oleh 

petugas. 

0 1 2 12 10 106 84,8% 

4. Tampilan sistem 

informasi cukup 

dikenal dan 

mudah dipahami 

oleh petugas. 

0 0 2 15 8 106 84,8% 

5. Sistem 

informasi masih 

perlu 

dikembangkan 

menjadi aplikasi 

berbasis mobile. 

0 0 0 11 14 114 91,2% 

Total 542 86,4% 

Keterangan : 1=Sangat Tidak Setuju (STS), 2=Tidak Setuju (TS), 3=Kurang 

Setuju (KS), 4=Setuju (S), 5=Sangat Setuju (SS) 
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Penghitungan untuk menampilkan hasil akan dirumuskan sebagai berikut : 

Skor Tertinggi (SMax) = 5 x n = 5n (SS) . . . . . . . . . . . . (1) 

Skor Terendah (SMin) = 1 x n =1n (STS) . . . . . . . . . . . (2) 

Dimana, nilai n = total responden  

Jumlah Skor (S) = ∑ (A x B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3) 

Dimana, A = Jumlah responden yang memilih jawaban 

   B = Bobot Jawaban 

Persentase Interpretasi (PI) memiliki rumus sebagai berikut : 

PI = 
                

    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(4) 

Berikut contoh cara penghitungan pada pernyataan 1 : 

Diketahui :  

n = 25 orang SMax  = 5 x 25  SMin = 4 x 0  

= 125   = 0 

Pernyataan 1 : 

 STS(1) = 0, TS(2) = 0, KS(3) = 2, S(4) = 14, SS(5) = 9 

 Skor (S)  = ∑(0 + 0 + 6 + 56 + 45)  

= 107 

 Maka, PI = 
             

   
  

= 85,6% 

 

Gambar 13. Grafik Kuisioner Admin 

 Berdasarkan grafik pada Gambar 13 dapat disimpulkan bahwa responden 

sangat setuju apabila sistem dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile, 

0 

10 

20 

Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4 Pernyataan 5 

Grafik Kuisioner Admin 

STS TS KS S SS 
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terlihat dari hasil penghitungan Persentase Interpretasi (PI) yang paling tinggi 

dimiliki oleh pernyataan 5 yaitu sebesar 91,2%. Sedangkan hasil penghitungan PI 

yang paling rendah dimiliki oleh pernyataan 3 dan 4 yaitu 84,8%, karena mungkin 

sebagian dari para responden belum pernah menjumpai sistem informasi semacam 

ini. 

Tabel 5. Hasil Penghitungan Kuisioner User 

 

No. 

 

Pernyataan (P) 

Jumlah Koresponden Terhadap Nilai Jml 

Skor 

(S) 

PI 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

KS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

(%) 

1. Tampilan dari 

sistem informasi 

mudah 

digunakan dan 

dipahami. 

0 0 3 12 10 107 85,6% 

2. Tampilan 

beranda sudah 

memberikan 

tambahan 

informasi yang 

bermanfaat bagi 

pengguna. 

0 0 5 12 8 103 82,4% 

3. Sistem 

informasi 

memudahkan 

dalam 

melakukan 

pengecekan 

saldo secara 

mandiri. 

0 0 2 9 14 112 89,6% 

4. Sistem 

informasi 

tersebut masih 

perlu 

dikembangkan 

menjadi aplikasi 

berbasis mobile. 

0 0 0 14 11 111 88,8% 

5. Sebelumnya 

Anda pernah 

melihat atau 

menjumpai 

sistem informasi 

seperti ini. 

0 1 2 12 10 106 84,8% 

Total 539 86,2% 
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Berikut contoh cara penghitungan pada pernyataan 1: 

Diketahui :  

n = 25 orang SMax  = 5 x 25 SMin = 4 x 0  

= 125   = 0 

Pernyataan 1 : 

 STS(1) = 0, TS(2) = 0, KS(3) = 3, S(4) = 12, SS(5) = 10 

 Skor (S) = ∑(0 + 0 + 9 + 48 + 50)  

= 107 

 Maka, PI  = 
             

   
  

= 85,6% 

 

Gambar 14. Grafik Kuisioner User /  Nasabah 

 Berdasarkan grafik kuisioner pada Gambar 14 dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden sangat setuju dengan adanya sistem informasi mereka 

dapat mengecek saldo secara mandiri terbukti dengan hasil penghitungan 

Persentase Interpretasi (PI) pada Pernayaatn 3 yang memiliki hasil paling tinggi 

yaitu 89,6%. Dan pernyataan 2 memiliki hasil PI paling rendah yaitu 82,4% 

karena mungkin mereka belum memahami kemajuan teknologi saat ini. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa sistem 

informasi bank sampah berbasis web ini telah disetujui oleh para petugas dan 

masyarakat. Terlihat dari total hasil Persentase Interpretasi (PI) sebesar 86,4% 

pada kuisioner admin yang hanya selisih 0,2% dengan hasil PI dari kuisioner user 

/ nasabah yaitu 86,2%.  

0 

10 

20 

Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4 Pernyataan 5 

Grafik Kuisioner User 

STS TS KS S SS 
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Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem yang dibangun sudah selesai dan 

sesuai dengan tujuan awal penelitian yaitu membangun sistem informasi bank 

sampah berbasis web yang memudahkan dan membantu petugas serta user dalam 

melakukan pelayanan dan menerima pelayanan dengan baik. Akan tetapi sistem 

masih perlu dikembangkan agar dapat menghasilkan informasi yang lebih 

terperinci. 
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