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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam merancang dan membangun suatu sistem informasi, sangatlah 

penting untuk mengetahui terlebih dahulu dasar dasar teori yang akan digunakan 

nantinya. Dasar-dasar teori tersebut akan digunakan sebagai landasan berpikir 

dalam melakukan pembahasan lebih lanjut sehingga nantinya akan terbentuk suatu 

sistem informasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Adapun landasan teori yang digunakan untuk membuat racang bangun 

Sistem Informasi Operasional Dan Maintenance Kendaraan Pengangkut Sampah 

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai berikut. 

2.1 Definisi Pemeliharaan (Maintenance) 

Menurut Ansori dan Mustajib (2013), Maintenance seringkali 

diterjemahkan sebagai perawatan atau pemeliharaan. Perawatan atau pemeliharaan 

adalah konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau 

mempertahankan kualitas fasilitas/mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti 

kondisi awalnya.  

2.2 Pengertian Sampah   

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolahan sampah, 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang 

berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan data yang spesifik adalahyang 

keran sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 

Sedangkan menurut WHO, sampah adalah bentuk yang tidak digunakan tidak 

dipakai, tidak disenangi, sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia 

yang tidak terjadi dengan sendirinya dan bersifat padat.
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2.3 Pola Pengangkutan Sampah  

Pada saat ini sebagian besar sistem pengelolahan sampah di Indonesia 

bartampu kepada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan diangkut, dan 

dibuang ke TPA. Pola pengangkutan sampah dengan hauled container system 

(HCS) dibedakan atas tiga pola pengangkutan, yaitu: 

1. Sistem Konvensional  

2. Sistem Subtitusi  

3. Sistem Subtitusi Modifikasi. 

1. Sistem Konvensional  

Berdasarkan Gambar 2.1 kendaraan keluar dari pool tanpa membawa 

kontainer kosong langsung menuju lokasi (A) kontainer pertama isi, untuk 

kemudian diangkut ke TPA. Dari TPA, kendaraan tersebut kembali menuju lokasi 

kontainer (A) semula untuk  meletakkan kontainer kosong, kemudian menuju lokasi 

kontainer isi di lokasi berikutnya (B) dan mengangkutnya ke TPA. Pada shift 

terakhir kendaraan tersebut dari TPA meletakkan kontainer kosong di lokasi 

kontainer terakhir, kemudian kembali ke pool. Jadi pada setiap lokasi kontainer 

harus ada lebih dari satu kontainer agar pada lokasi tersebut selalu ada tersedia 

kontainer (Sinarbawa, 2006). 

 
Gambar 2.1 Pola Pengangkutan Sistem Konvensional 
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2.4 Penetapan Jadwal Pengangkutan Sampah 

Setiap pelayanan perlu diterapkan dengan teratur.Hal ini disamping untuk 

memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk menetapkan jumlah 

kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasional dapat diperkirakan. 

Selain itu frekuensi pelayanan yang teratur akan memberikan hasil pengumpulan 

yang optimal dan biaya operasi dapat lebih kecil serta akan memudahkan bagi para 

petugas untuk melaksanakan tugasnya.  

Tumpukan sampah di sekitar lokasi kontainer cukup bervariasi, maka hal 

tersebut mengakibatkan frekuensi pengangkutan sampah juga berbeda-beda pada 

tiap LPS, maka untuk mengatur jadwal pengankutan sampah perlu dibuat tabel 

distribusi pengambilan sampah dalam mingguan. Dengan asumsi volume timbunan 

sampah relatif sama pada setiap minggunya. 

2.5 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan yang dimulai dari 

sumber penghasil sampah. Sampah dikumpulkan untuk diangkut ke Tempat 

Pembuangan untuk dimusnahkan atau sebelumnya dilakukan suatu proses 

pengolahan untuk menurunkan volume dan berat sampah. 

Pengelolaan sampah suatu Kota bertujuan untuk melayani penduduk 

terhadap sampah yang dihasilkannya. Secara tidak langsung turut memelihara 

kesehatan Masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan 

sehat. Pengelolaan sampah saat ini merupakan masalah yang kompleks. Masalah-

masalah muncul akibat semakin berkembangnya Kota, semakin banyak sampah 

yang dihasilkan, semakin beraneka ragam komposisinya,keterbatasan dana dan 

beberapa masalah lain yang berkaitan. Pada dasarnya pengelolaan sampah ada 2 
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macam. Yaitu pengelolaan sampah setempat (pola individu) dan pola kolektif untuk 

suatu Lingkungan pemukiman atau Kota. Penanganan setempat dimaksudkan 

penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam 

dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat 

dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung Lingkungan masih cukup 

tinggi, misalnya tersedianya lahan. 

Penanganan persampahan dengan pola kolektif khususnya dalam teknis 

operasional adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang 

terkoordinir untuk melayani suatu Pemukiman atau Kota. Pola ini kompleksitas 

yang besar karena mencakup berbagai ospek terkait. Aspek-aspek tersebut 

dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yaitu aspek institusi, hukum, teknik 

operasional, pembiayaan, dan retribusi serta aspek peran serta Masyarakat. 

Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan yang terdiri dari 

kegiatan pewadahan pada sumber sampah, kegiatan pengumpulan, pengangkutan 

serta pembuangan sampai dengan pembuangan akhir harus bersifat terpadu. Bila 

salah satu kegiatan tersebut putus atau tidak tertangani dengan baik maka akan 

menimbulkan masalah kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah dan 

estetika. Aliran tersebut harus diusahakan berlangsung dengan lancar dan kontinyu 

dengan meniadakan segala faktor. 

2.6 Pengertian Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005), sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti 

tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 
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Menurut Herlambang dan Tanuwijaya (2005), definisi sistem dapat dibagi 

menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara 

komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai 

kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan 

berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen 

komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem 

terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang dihubungkan 

dengan arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen pengendali. Sedangkan 

sistem tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan dihubungkan pada 

lingkungan sekitarnya. 

2.7 Sistem Informasi 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Herlambang dan Tanuwijaya (2005), 

definisi sistem dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara 

prosedur dan pendekatan secara komponen.Berdasarkan pendekatan prosedur, 

sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai 

tujuan tertentu.Sedangkan berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan 

kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki 

arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi ada 

suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi yaitu input, proses, output. 

Menurut  Herlambang dan Tanuwijaya (2005), data adalah fakta fakta atau 
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kejadian-kejadian yang dapat berupa angka-angka atau kode-kode tertentu.Data 

masih belum  mempunyai arti bagi penggunanya.Untuk dapat mempunyai arti data 

diolah  sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh penggunanya.Hasil 

pengolahan data  inilah yang disebut sebagai informasi.Secara ringkas, informasi 

adalah data yang  telah diolah dan mempunyai arti bagi penggunanya, sehingga 

sistem informasi dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur yang digunakan 

untuk mengolah data  sehingga dapat digunakan oleh penggunanya. 

Data merupakan raw material untuk suatu informasi.Perbedaan informasi 

dan data sangat relative tergantung pada nilai gunanya bagi manajemen yang 

memerlukan. Suatu informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data bagi 

manajemen level di atasnya, atau sebaliknya. Pengertian sistem informasi itu sendiri 

adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang 

bermanfaat bagi penggunanya.  

Sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk menyediakan 

informasi untuk mendukung operasi, manajemen dalam suatu organisasi.Sistem ini 

memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, 

model manajemen dan basis data. 

2.8 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut jogiyanto (2005) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pengembangan 

sistem (SDLC) diperlukan untuk menyusun suatu sistem yang baru untuk 

menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang 
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ada hal ini di karenakan adanya permasalahan di sistem lama, pertumbuhan 

organisasi, meraih kesempatan, adanya instruksi. 

Menurut Pressman (2015), Model Air Terjun (waterfall) kadang 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menyiratkan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan 

berlanjut melalui tahapan- tahapan perencanaan (planning), pemodelan 

(modelling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem atau perangkat 

lunak ke para pelanggan atau pengguna (deployment), yang diakhiri dengan 

dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Model 

System Development Life Cycle (SDLC) ditunjukan pada Gambar 2.1 berikut. 

Gambar 2.1 SDLC Model Waterfall 

Penjelasan- penjelasan SDLC Model Waterfall, adalah sebagai berikut: 

a. Communicaition 

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada konsumen. Langkah 

awal ini merupakan langkah penting karena menyangkut pengumpulan informasi 

tentang apa kebutuhan konsumen. 

b. Planning 

Alur kerja yang rumit dapat disederhanakan jika terdapat suatu peta. Suatu 

proyek perangkat lunak pada dasarnya adalah suatu alur yang rumit, dan kegiatan 

perencanaan perangkat lunak tersebut menciptakan suatu peta yang membantu 
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membimbing tim perangkat lunak ketika mereka melakukan suatu perjalanan. Peta 

perangkat lunak tersebut disebut sebagai rencana proyek perangkat lunak. 

c. Modelling 

Pada tahapan ini dibuat sketsa yang bertujuan untuk menggambarkan garis 

besarnya tampilan-tampilan pada perangkat lunak secara terstruktur. Seorang 

rekayasawan perangkat lunak melakukan proses modelling ini dengan cara 

membuat model-model atau sketsa untuk memahami kebutuhan perangkat lunak 

tersebut. 

d. Construction 

Construction merupakan proses penggabungan pembentukan code bisa 

secara manual ataupun secara otomatis dan pengujian yang sangat dibutuhkan 

untuk menemukan kekeliruan- kekeliruan atau kesalahan-kesalahan pada code 

komputer yang dihasilkan sebelumnya. 

e. Deployment 

Perangkat lunak diserahkan kepada konsumen yang kemudian akan 

mengevaluasi produk yang diserahkan dan akan memberikan umpan balik pada 

evaluasi tersebut. 

2.9 Analisis Dan Perancangan Sistem  

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya (Kendall dan Kendall, 2003).Tahap analisis sistem 

dilakukan  setelah tahap perencanaan sistem (system planning) dan sebelum tahap 
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perencanaan  sistem (system design). Tahap analisis merupakan tahap yang kritis 

dan sangat  penting, karena kesalahan di dalam tahap ini juga akan menyebabkan 

kesalahan di tahap selanjutnya.   

Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut. 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.  

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.  

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem.  

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.  

Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analis sistem telah 

mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya 

sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem 

tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem.Analisis dan Perancangan 

Sistem dipergunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan 

peningkatan-peningkatan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan 

sistem informasi terkomputerisasi (Kendall dan Kendall, 2003). 

2.10 Exception Report 

James A. O’ Brien (2005) Manajemen laporan jenis ini dibuat dengan 

pengecualian dan memerlukan fokus langsung pada situasi yang berada di luar 

kendali. Kemajuan Kegiatan yang sesuai rencana tidak perlu perhatian manajerial. 

Exception Report adalah bagian dari fungsi kontrol dalam sebuah organisasi, 

menandakan perlunya tindakan korektif, seperti pengiriman terlambat dari Supplier 

barang dan tunggakan rekening. Kesalahan pelaporan, seperti kenaikan mendadak 
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dalam catatan yang dihasilkan dari suatu proses tertentu, akan merupakan isi dari 

laporan pengecualian (Exception report). 

Laporan dibuat hanya jika terjadi kondisi pengecualian. Dalam kasus 

lainnya, laporan dibuat secara periodik namun hanya berisi informasi mengenai 

kondisi pengecualian tersebut. Misalnya, manajer kredit dapat diberi laporan yang 

hanya berisi informasi mengenai pelanggan yang meliwati batas kereditnya. 

2.11 Warning System 

Penyampaian informasi yang digunakan apabila muncul sebuah data 

mencapai batas kapasitas dan memunculkan sebuah notifikasi dimana nantinya 

report tersebut dapat ditindak lanjuti karena akan berpengaruh dalam sistem. 

Menurut Naufal (2009), warning system adalah layanan notifikasi dan 

komunikasi berbasis alert atau email. Lewat Alerts, penerima pesan dapat 

menerima pemberitahuan event tertentu, seperti jika muncul tagihan, batas maximal 

atau minimal dll. Warning system biasanya ditampilkan dalam bentuk alert 

message. 

2.12 Testing dan Implementasi Sistem 

Menurut Standard ANSI/IEEE 1059 dalam Wibowo (2010), testing adalah 

proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara 

kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan (defects/error/bugs) dan 

mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. 

Menurut Romeo (2003), testing software adalah proses mengoperasikan 

software dalam suatu kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi, mendeteksi error, 

dan validasi.  
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Menurut Romeo (2003), test case merupakan tes yang dilakukan 

berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi ataupun hasil yang telah 

ditentukan sebelumnya. Metode testing ini dibagi menjadi dua, yaitu white box 

testing dan black box testing 

2.12.1 Black Box Testing 

Menurut Romeo (2003), black box testing dilakukan tanpa adanya suatu  

pengetahuan tentang detil struktur internal dari sistem atau komponen yang dites, 

juga disebut sebagai functional testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan 

fungsional pada software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. 

Dengan adanya black box testing, perekayasa software dapat menggunakan 

sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara penuh memeriksa keseluruhan 

kebutuhan fungsional pada suatu program. Black box testing dilakukan untuk 

melakukan pengecekan apakah sebuah software telah bebas dari error dan fungsi-

fungsi yang diperlukan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

2.12.2 Testing Aplikasi Berbasis Web 

Menurut Romeo (2003), dengan adanya perkembangan teknologi internet, 

berkembanglah kebutuhan aplikasi berbasis web, baik untuk keperluan internet 

organisasi. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kualitas aplikasi berbasis 

web, antara lain: 

A. Komplesitas Aplikasi  

Web merupakan aplikasi yang paling berkembang saat ini, baik dari segi 

kompleksitas, manajemen query pada database yang sangat besar, atau metode 

searching yang ada. Website lebih kompleks dari yang terlihat, karena website 

menggunakan teknologi GUI, Network Connectivity dan Database Acces. Beberapa 
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pengamat menyatakan bahwa teknologi client/server akan digantikan oleh internet, 

tapi kenyataan yang berkembang adalah teknologi gabungan dari keduannya. Inilah 

alasan mengapa client/server testing yang dibahas sebelumnya juga berkaitan 

dengan sub-bab ini. 

B. Keterbatasan Alat Bantu 

Hal yang tidak dapat dibantah adalah alat bantu pengembangan aplikasi 

berbasis web saat ini masih memiliki keterbatasan yang sangat menggangu. 

Aplikasi web dibangun dengan alat bantu standar yang menghasilkan pages statis, 

sehingga pengguna tidak dapat dengan mudah men-download data ke desktop 

analysis tool seperti excel spreadsheet, pdf, dan lain-lainnya.  

C. Kompatibilitas  

Web pages akan terlihat berbeda jika dilihat dari web browser yang 

berbeda, karena perbedaan implementasi dari HTML standard. Web pages dapat 

diakses dari beberapa platform yang berbeda, seperti Win NT, Win 95, OS/2, Mac 

dan lain-lain. Ini artinya testing perlu dilakukan pada berbagai platform dan 

konfigurasi yang berbeda. 

D. Performansi 

Hal yang paling sulit untuk dites adalah pengukuran kecepatan akses. 

Response time dari web, karena hal ini bukan hal yang mudah untuk dipecahkan 

dengan biaya yang murah. Banyak faktor yang menjadi penyebab seperti loads 

yang tidak dapat diprediksi, web yang menjadi favorit bisa menerima ribuan 

penggunjung perhari bandingkan denga web biasa yang pengunjungnya hanya 

ratusan. 




