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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Surakarta setiap tahun mengalami 

peningkatan yang cepat. Peningkatan jumlah penduduk terjadi karena beberapa 

faktor seperti pertambahan penduduk karena proses kelahiran dan migrasi. Data 

pertumbuhan penduduk per tahun di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Kota Surakarta 

Pertumbuhan 

Penduduk 

(Tahun) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Pertambahan Jiwa 

dari Kurun Waktu 

Sebelumnya 

(Jiwa) 

Pertumbuhan 

Penduduk 

(%) 

2011 502.866 2.693 0,08 

2012 505.413 2.547 0,08 

2013 507.825 2.412 0,08 

2014 510.077 2.252 0,08 

2015 512.226 2.121 0,47 

2016 514.171 1.945 0,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2018 

Berdasarkan data dari tabel 1.1 menunjukan bahwa setiap tahun pertumbuhan 

penduduk mengalami peningkatan. Selain tingginya pertambahan jumlah 

penduduk, gaya hidup masyarakat yang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari juga mengakibatkan tingginya volume sampah yang diproduksi 

(Selintung dkk., 2013). ([CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.]) 

Sampah menurut World Health Organization (WHO), adalah segala sesuatu 

yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang 

yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 

2007). Meningkatnya daya beli masyarakat dan kemajuan teknologi memberikan 

kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. 

Berikut merupakan tabel 1.2 Data Volume Sampah Per Tahun di Kota Surakarta. 
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Tabel 1.2 Data Volume Sampah Per Tahun di Kota Surakarta. 

Tahun Volume sampah per Tahun (Ton) 

2011 88.039.630 

2012 89.656.340 

2013 101.561.000 

2014 85.899.260 

2015 67.334.940 

2016 49.752.830 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2018 

Kota Surakarta memerlukan pengelolaan sampah yang baik untuk mengatasi 

peningkatan volume sampah. Sampah yang tidak dikelola sebagaimana mestinya 

tidak saja menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan alami tetapi juga 

terhadap kualitas kesehatan manusia (Miller dan Spoolman, 2009).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan 

Recycle Melalui Bank Sampah. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan 

untuk mengumpulkan sampah kering yang sudah dipilah-pilah (Prasetyo dkk., 

2018). Bank sampah mampu bekerja, menampung, memilah, dan menyalurkan 

sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapatkan 

keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Prasetyo dan Arifin, 2017). Sampah 

yang telah dikumpulkan secara kolektif oleh nasabah dikelola menjadi produk daur 

ulang yang dapat meningkatkan nilai ekonomis pada sampah. Selain itu, 

masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah juga mendapatkan keuntungan 

yang dapat diambil dari buku tabungan bank sampah berdasarkan kesepakatan 

bersama yang telah ditentukan (Utami, 2013).  

Apabila dilihat dari data besarnya volume sampah yang dihasilkan, hal 

tersebut dapat menjadi peluang bagi bank sampah untuk memanfaatkan dan 

mengelola sampah untuk menjadi produk daur ulang yang kreatif dan memiliki nilai 

ekonomis. Berdasarkan hasil survey awal yang telah dilakukan di Dinas 

Lingkungan Hidup di Kota Surakarta, terdapat 189 unit bank sampah di Kota 

Surakarta. Namun masih terdapat permasalahan yang terjadi pada bank sampah, 

seperti masih sedikitnya bank sampah yang aktif, hanya terdengar namanya saja 

dan tidak terdapat kegiatan pengelolaan sampah didalamnya. Permasalahan tersebut 

terjadi karena beberapa faktor, seperti manajemen bank sampah yang kurang baik, 
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tingkat kesadaran masyarakat mengenai keadaan lingkungan sekitar masih rendah 

dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. 

Padahal bank sampah sangat bermanfaat untuk mengurangi volume sampah yang 

dihasilkan di Kota Surakarta. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang baik untuk 

mengelola bank sampah agar dapat aktif di berbagai kegiatan pengelolaan, dapat 

bertahan, dikenal dan dapat berkembang di masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapatkan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pelaksanaan bank 

sampah? 

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor internal (Strength, Weakness) dan 

eksternal (Opportunity, Threat) bank sampah? 

3. Bagaimana strategi keberhasilan yang dapat diterapkan oleh bank sampah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan bank 

sampah menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, Threat). 

3. Menyusun strategi SWOT sebagai rekomendasi perbaikan pelaksanaan 

keberhasilan bank sampah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai bank 

sampah. 

2. Sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi bank sampah dalam melakukan 

perbaikan dan pengembangan. 

3. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatan 

fasilitas dan pelayanan persampahan melalui program bank sampah.  
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4. Sebagai bahan referensi untuk melanjutkan penelitian ini ataupun penelitian 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan untuk memfokuskan masalah 

agar tepat sasaran, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada studi kasus mengenai bank sampah yang 

terletak di Kota Surakarta, Jawa Tengah. 

2. Penelitian ini menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang 

diolah menggunakan Software Expert Choice untuk mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan bank sampah. 

3. Penelitian ini menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

Threat) untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal sebagai 

dasar penyusunan strategi keberhasilan bank sampah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulisanya dibagi dalam 

beberapa tahapan dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan suatu 

rangkaian yang saling melengkapi. Oleh karena itu sistematika penulisan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang literatur-literatur mengenai pembahasan 

teori maupun metode dan tinjauan pustaka yang digunakan dalam 

penelitian ini. Landasan teori ini bersumber dari buku, jurnal-jurnal 

ilmiah, artikel dan referensi lainnya. Landasan teori ini meliputi 

pengertian sampah, jenis sampah, sumber sampah, pengelolaan 

sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, dampak 

adanya sampah, dan bank sampah (pengertian bank sampah, keputusan 

pemerintah tentang bank sampah, mekanisme alur pengelolaan bank 

sampah, tujuan, manfaat dan dampak adanya bank sampah). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai objek penelitian, 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, pengolahan dan analisis data 

menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

Threat) dan metode AHP (Analytical Hierarchy Process), penarikan 

kesimpulan serta kerangka pemecahan masalah.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menyajikan tentang keseluruhan hasil penelitian berupa 

pengumpulan data dari data primer (kuesioner, wawancara dan 

dokumentasi) dan data sekunder yang dilakukan di beberapa Bank 

Sampah di Kota Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan 

data menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan 

Metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

penelitian berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


