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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk kota Semarang setiap tahunnya sangat pesat. 

Penambahan jumlah penduduk tidak hanya berasal dari pertumbuhan alami 

malalui kelahiran, tetapi juga berasal dari dampak urbanisasi yang sangat besar. 

Kota Semarang yang memiliki pusat-pusat industri  menjadi sasaran kehadiran 

para pekerja yang berasal dari luar daerah untuk menetap di kota Semarang. 

Kehadiran pendatang menyebabkan kepadatan penduduk kurang diimbangi  daya 

dukung lingkungan dan daya tampung sosial. Di daerah kawasan industri 

bermunculan tempat-tempat kos dan rumah-rumah kontrak yang padat penghuni. 

Hal ini menimbulkan dampak lain yaitu berdampak kerusakan lingkungan, 

kemacetan lalu lintas dan tingginya angka kejahatan. 

Pendatang yang banyak menyebabkan munculnya pemukiman tanpa 

terencana, baik fasilitas maupun pola kelola hasil buang konsumsi. Peningkatan 

jumlah penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi, yang akibatnya 

peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Penumpukan sampah menyebabkan 

pencemaran udara, sehingga bau busuk mencemari udara kota Semarang. 

Kesadaran penduduk sebagian kota Semarang masih rendah akan pentingnya pola 

kelola sampah. Mereka membuang sampah seenaknya atau tanpa melakukan pilah 

sampah. Karena itu tidak heran jika banyak daerah menjadi langganan banjir 

maupun tingkat pencemaran udara tinggi. 

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola kelola sampah akan 

membawa keuntungan yang besar. Baik itu keuntungan kebersihan lingkungan 

maupun keuntungan ekonomis. Maka dari itu masyarakat harus berfikir kreatif 

dan inovatif untuk memanfaatkan limbah sampah, khususnya limbah sampah 

rumah tangga. Dengan kemampuan kreatif dan inovatif pola kelola sampah, maka 

sampah dapat menjadi sarana untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Jika 
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masyarakat  harus jeli dalam pola kelola sampah dapat dilihat sebagai  bisnis yang 

mempunyai manfaat dan  bernilai ekonomis.  

Kepadatan penduduk dan sampah adalah persoalan sosial yang seringkali 

menjadi masalah di banyak Negara dan berbagai tempat. Namun kejelian dalam 

kemampuan berwirausaha mampu mengubah persoalan itu manjadi sumber 

penghasilan. Tingkat konsumsi yang tinggi dapat menjadi peluang bisnis bagi 

usaha rumahan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampah yang 

dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai jual tinggi dan menambah 

penghasilan.  

Semarang merupakan salah satu Kota di Indonesia yang gencar 

mensosialisasikan alternatif dalam pengelolaan sampah. Karena pengelolaan 

sampah secara tradisional dengan konsep angkut-buang tidak mampu mengurangi 

volume sampah secara efektif. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam 

sambutannya menyampaikan data tahun 2018, setiap warga Semarang 

memproduksi sekitar 0,7 Kilogram sampah. Jika dikalikan jumlah seluruh warga 

Semarang yang mencapai 1,6 juta jiwa berarti jumlah sampah yang dihasilkan 

warga Semarang setiap hari adalah 1.120 ton. (metrosemarang.com) 

Pemerintah kota Semaramg sedang berusaha mengolah sampah di TPA 

Jatibarang untuk diubah menjadi energi. Sedangkan yang non organik, kami 

mendorong masyarakat untuk mengubahnya menjadi barang kreatif yang 

memiliki nilai ekonomi. Pendidikan pengolahan sampah yang paling ditekankan 

adalah di level keluarga. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya akan 

membantu mewujudkan Kota Semarang yang bebas dari persoalan sampah. Salah 

satu strategi yang dipakai pemerintah dalam upaya usaha pengurangan volume 

limbah sampah adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank 

sampah. ( Lilis Endang Sunarsih, M.Pd, 2018) 

Bank sampah adalah sitem pengolahan limbah organik yang berbasis rumah 

tangga yang berlandasakan aspek lingkungan, pendidikan, dan aspek social 

ekonimi sehingga memberikan reward kepada mereka yang berhasil memilah 

limbah yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan limbah yang sudah dipilah 

berdasarkan jenisnya. Bukan berarti bahwa untuk membuat bank sampah dapat 
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dilakukan secara sedehana tanpa perhitungan bisnis. Kegiatan pembuatan bank 

sampah perlu diperhitungkan strategi bisnis dan managemen pemasarannya. 

Karena persaingan dagang olah limbah sampah maupun penjualan beli sampah 

mentah dan penjualan bahan baku setengah jadi sudah cukup marak. Jika sebuah 

lingkungan akan membuat bank sampah perlu merencanakan pemasaran 

berikutnya dari kegiatan pengumpulan sampah. Jika tidak maka akan menjadi 

pengalihan sampah dari sampah keluarga ke sampah lingkungan. Jika ini terjadi 

maka akan timbul masalah baru yaitu penimbunan sampah. 

Strategi pengolahan dan pemasaran sampah di bank sampah dapat dilakuakn 

dengan cara bekerjasama dengan ibu-ibu PKK atau karang taruna mendaur ulang 

sampah-sampah plastik untuk dijadikan kerajinan tangan yang memiliki nilai 

ekonomis. Secara berkelanjutan bank sampah dapat berkerjasama dengan para 

pengusaha kompos atau pupuk organik, pengusaha kerajinan tangan berbasis 

limbah atau usaha kreatifitas lainnya untuk memanfaatkan jenis sampah yang 

tidak memiliki nilai jual. Tidak hanya itu bank sampah dapat juga bekerja sama 

dengan perusahaan pengelola sampah kertas, besi dan plastik untuk mengelola 

sampah tersebut secara professional. 

Kondisi di atas mendasari peneliti untuk membuat socialpreneur ini. Peneliti 

mengamati kondisi yang ada di RW 01  kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu 

kota Semarang. Jumlah keluarga yang tinggal di wilayah RW 01 ada 96 Kepala 

Keluarga (KK), jumlah tersebut masih belum termasuk warga kos atau pendatang 

yang belum terdaftar. Wilayah RW 01 cukup padat penduduknya, karena 

berdekatan dengan kawasan industri yang akibatnya peningkatan jumlah limbah 

sampah di daerah setempat. 

Tabel dibawah menjelaskan tentang jumlah warga RW 01 kelurahan 

Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang dikalikan dengan sampah harian 

kota semarang akan menghasilkan jumlah sampah setiap hari dari warga RW 01 

sebagai berikut  
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Table 1.1. Jumlah Sampah Penduduk RW 01 Kelurahan Randugarut 

No 

Jumlah penduduk 

RW 01 

Sampah Harian/Org 

Kota Semarang 

2018 

Jumlah 

RT JML 

1. 01 144 0,7 100.8 kg 

2. 02 178 0,7 124.6 kg 

3. 03 121 0,7 84.7 kg 

 Jumlah sampah buang RW. 01 tahun 2018 310.1 

Sumber : Metro.com  

Kepadatan penduduk mengakibatkan penumpukan sampah yang 

menyebabkan pencemaran udara, sehingga bau busuk mencemari udara wilayah 

tersebut. Kesadaran penduduk akan pentingnya pola kelola sampah belum tinggi. 

Mereka membuang sampah di tempat sampah tanpa melakukan pilah sampah. 

Dalam wawancara awal dengan Ketua RT 01/01 dan ibu Ketua penggerak PKK 

RT 01/01 menjelaskan bahwa pihak RT telah memberikan hibauan agar warga 

membuang sampah pada tempatnya. Ibu Ketua penggerak PKK RT dan RW juga 

telah mengadakan pelatihan pemanfaatan kegiatan daur ulang sampah menjadi 

barang yang bermanfaat. Tetapi kegiatan tersebut hanya berhenti sampai di 

kegiatan PKK. Karena mereka tidak mengetahui cara pemasaran hasil produksi 

mereka. Kegiatan lebih di tujukan untuk pameran atau lomba.  

Di wilayah RW 01 terdapat CV Mulia Plastik bergerak di bidang daur 

ulang sampah plastik yang didirikan oleh Wiro Santoso yang beralamat di Jl 

Randugarut RT 01/01 kelurahan Randugarut kecamatan Tugu Semarang Jawa 

Tengah. Sampai saat ini CV. Mulia Plastik sudah beroprasi selama 16 tahun. 

diketahui bahwa CV menerima pasokan sampah daur ulang berasal dari luar 

daerah atau luar kota. Pokok persoalan CV. Mulia plastik tidak mengambil bahan 

baku dari masyarakat sekitar adalah tidak adanya pengepul sampah di RW 01. 

Jika masyarakat secara langsung menjual sampah jumlah sangat sedikit jadi harus 

dikumpulkan dulu melalui pengepul baru CV. Mulia Plastik dapat menerima. 
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Penelitian awal tersebut, menumbuhkan ide bisnis (bisnis plan) 

kewirausahaan social yaitu pembuatan bank sampah di wilayah RW.01 Kelurahan 

Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pemikiran ini karena di daerah 

tersebut belum ada Bank Sampah. Dengan adanya bank sampah, masyarakat 

sekitar dapat memanfaatkan sampah yang ada untuk dijadikan nilai tambah dalam 

ekonomi mereka agar sampah tersebut tidak terbuang sia–sia. Pengadaan bank 

sampah dalam kegiatan pengolahan limbah sampah rumah tangga adalah sebuah 

strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat mengolah sampah 

ramah lingkungan. Dengan strategi pengolahan limbah melalui bank sampah tidak 

hanya berdampak bagi lingkungan tetapi juka membuka peluang bagi pendapatan 

masyarakat secara ekonomi. Karena sampah pilah yang dikumpulkan dari 

keluarga-keluarga akan dibawah ke bank sampah dan mendapatkan uang 

pembelian sampah. 
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Gambar 1.1 Sampah Daur Ulang di Wilayah RW 01 

Kelurahan Randugarut 
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Gambar 1.2 Lokasi Perencanaan  Bank Sampah RW 01 Kelurahan 

Randugarut 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah socialpreneur usaha pengelolaan sampah melalui bank sampah 

dapat menjadi solusi efektif pegelolaan sampah ? 

2. Bagaimana upaya mewujudkan socialpreneur usaha pengelolaan 

sampah melalui 

bank sampah RW 01 Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu kota 

Semarang? 

3. Apakah faktor pendukung keberhasilan socialpreneur pada usaha 

pengelolaan sampah melalui bank sampah RW 01 Kelurahan 

Randugarut Kecamatan Tugu kota Semarang ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujua penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Meneliti solusi efektif pegelolaan sampah sebagai socialpreneur usaha 

pengelolaan sampah melalui bank sampah. 

2. Untuk mendiskripsikan usaha mewujudkan socialpreneur  pengelolaan 

sampah melalui bank sampah RW 01 Kelurahan Randugarut 

Kecamatan Tugu kota Semarang. 

3. Untuk mencari solusi pendukung keberhasilan bisnis socialpreneur 

pada usaha pengelolaan sampah melalui bank sampah RW 01 

Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berangkat dari latar belakang permasalahan penelitian diatas, maka penelitian ini 

mempunyai manfaat antara lain:  

a. Bagi masyarakat sebagai sumbangsih pemikiran maupun kontribusi 

ilmiah dalam lingkup keilmuan, sebagai tambahan informasi bagi 

masyarakat. 

b. Memperkenalkan  kepada masyarakat di lingkungan RW 01 Kelurahan 

Randugarut Kecamatan Tugu tentang pola kelola sampah melalui Bank 

Sampah, sehingga masalah sampah di lingkungan dapat teratasi. 

c. Melalui Bank Sampah diharapkan mesyarakat dapat mengembangkan 

sosialpreneur pada usaha pengelolaan sampah melalui RW 01 dapat 

membantu penigkatan penghasilan masyarakat karena sampah 

memiliki nilai jual. 

d. Pemerintah kota Semarang, dari hasil penelitian ini dapat mengedukasi 

tentang pengolahan sampah yang mampu memberikan sebuah 

perubahan  di kota Semarang. 

e. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan tahap pembelajaran 

mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah Fakultas 

Ekonomi  Bisnis di masyarakat. 

 


