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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Inovasi produk berangkat dari pemahaman terhadap keinginan 

pelanggan dan hasil pengidentifikasian kebutuhan pelanggan secara dinamis 

dan berkesinambungan. Semakin bebasnya pesaing masuk dan keluar ke 

pasar atau industri, maka persaingan yang dihadapi berlangsung semakin 

ketat. Perusahaan harus mampu menawarkan produk yang memiliki 

keunggulan spesifik dan mutu yang lebih baik dibandingkan dengan produk 

pesaing. Sehubungan denga hal tersebut, perusahaan harus selalu melakukan 

penyempurnaan atas produk yang dihasilkan. Untuk menunjang konsep itu, 

perusahaan harus mampu menyusun tim desain terpadu yang imajinatif agar 

menemukan perubahan keinginan dan kebutuhan pelanggan (Ginting, 2010). 

Salah satu ciri dari aktivitas perancangan adalah bahwa selalu dimulai 

dari akhir dan berakhir di awal. Artinya, fokus dari semua aktifitas 

perancangan adalah titik akhir (deskripsi produk). Salah satu karakteristik 

manusia adalah mereka selalu berusaha menciptakan sesuatu baik alat 

maupun benda lainnya untuk membantu kehidupan mereka. Untuk 

mewujudkan benda tersebut diperlukan suatu rancangan atau desain. Hal itu 

tidak dilakukan oleh masyarakat tradisional, pada masa yang lalu, dapat 

dikatakan kegiatan penggambaran atau pemodelan sebelum kegiatan suatu 

benda dilakukan (Dudung, 2012). 
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Dalam menciptakan suatu produk yang dapat tepat guna menanggulagi 

dari permasalahan yang dihadapi, sehingga mendapatkan hasil yang bisa 

dicapai yaitu dengan menciptakan suatu produk.  Salah satu cara menciptakan 

suatu produk yaitu dengan mendesain produk tersebut sampai pada hasil 

akhir. Desain produk baru merupakan hal sangat penting sekali bagi 

kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan untuk menciptakan suatu 

produk. Sementara beberapa perusahaan mengalami sedikit perubahan 

produk, sebagian besar perusahaan harus secara kontinu memperbaiki produk 

mereka. Melalui desain produk diharapkan akan menghasilkan inovasi-

inovasi produk baru yang mampu memberikan keunggulan tertentu didalam 

mengatasi persaingan dan permasalahan yang kompleks (Widodo, 2003). 

Desain produk yaitu menghasilkan produk sesuai dengan yang 

dibutuhkan manusia serta sesuatu yang ingin dicapai dari proses perancangan. 

Salah satu caranya adalah dengan merancang yang berorientasi terhadap 

keinginan dan kebutuhan pelanggan. Hasil keputusan desain produksi 

ditransmisikan ke operasi spesifik produk. Spesifikasi ini merumuskan 

karakteristik produk dan memungkinkan pelaksanaan produksi (Ishak, 2010). 

Suatu model ideal pengembangan produk terdiri dari enam langkah yaitu 

pengembangan gagasan, penyaringan ide, produk pendahuluan, prototype, 

pengujian sampai pada produk akhir (Sugito dan Sumartono, 2004). 

Masalah sampah perkotaan merupakan permasalah serius yang dihadapi 

diberbagai kota. Meningkatnya pembangunan kota, penambahan penduduk, 

tingkat aktifitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat, diiringi dengan 
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meningkatnya jumlah timbunan sampah dari hari ke hari serta sarana dan 

prasarana pemerintah yang terbatas akan menambah permasalahan sampah 

yang semakin kompleks. Perkembangan Kota Malang menyebabkan banyak 

investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya. Pembangunan usaha 

di bidang penginapan, penyedia kebutuhan pokok marak bermunculan di kota 

ini (Kompasiana, 2013). 

Pengelolaan persampahan sebagai salah satu utilitas yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kota, sehingga membutuhkan penanganan 

yang benar karena keberadaan volume sampah yang semakin hari semakin 

bertambah besar seiring pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan sampah 

bersifat sebagai polutan yang mencemari tanah, air, udara dan estetika 

pandangan suatu kota serta dapat mengganggu kesehatan. 

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang terletak di wilayah 

provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk total sebanyak 807.136 jiwa, 

terdiri dari 402.818 jiwa penduduk laki-laki dan 404.318 jiwa penduduk 

perempuan, dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun (BPS tahun 2006). 

Sedangkan luas wilayah Kota Malang adalah 110.06 Km
2  

yang terdiri dari 5 

Kecamatan, 57 Desa/Kelurahan, 509 unit RW dan 3.783 unit RT. Luas 

wilayah dan Desain produk merupakan persyaratan untuk produksi bersama 

dengan prakiraan volume produksi. Jumlah penduduk yang besar dapat 

mempengaruhi sistem persampahan di Kota Malang (Tempo, 2014).  

Banyaknya sampah di Kota Malang beberapa tahun belakangan 

semakin meningkat. Diperkirakan lima tahun ke depan Tempat Pembuangan 
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Akhir (TPA) Supit Urang tidak mampu lagi menampung sampah yang berasal 

dari kota itu. Produksi sampah per hari 700-900ton dengan komposisi sampah 

organik sebesar 74% sementara luas area TPA masih 30 hektare, keterbatasan 

lahan untuk pembuangan akhir sampah di perkotaan semakin terbatas dan 

semakin mahal. Kondisi ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif baik 

dari segi lingkungan, kebersihan, dan pada akhirnya berpengaruh pada 

kesehatan masyarakat (Radar Malang, 2014).  

Berdasarkan prasurvei (2016), menunjukan bahwa keinginan 

masyarakat pada alat pengolahan limbah ini sangat besar. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi banjir yang masih terjadi setiap tahunnya, mengurangi 

permasalahan sampah yang masih menjadi kebiasaan masyarakat pada 

pembuangan di sungai atau pembakaran sampah yang menyebabkan polusi 

udara dan juga penebalan efek rumah kaca, adanya penanganan pengolahan 

sampah mulai dari hulu seperti pemilihan secara tepat sesuai dengan 

pemanfaatannya, berkurangnya bau sampah yang menjadi polutan udara dan 

keindahan pemandangan mata, banyaknya lalat yang dapat menimbulkan 

penyakit, serta keinginan masyarakat pada pengolahan yang menggunakan 

bahan ramah lingkungan dan memudahkan pengolahan sampah. 

Tidak imbangnya alat angkut sampah dengan volume sampah yang 

masuk di berbagai tempat penampungan sampah mulai mengancam Kota 

Malang. Jika kenyataan ini tidak segera diatasi, tinggal menunggu waktu saja 

Kota Malang akan terkubur sampah. Disamping itu, ada masalah lain yang 

dihadapi Kota Malang adalah warga kurang memiliki kesadaran untuk 
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memilah sampah rumah tangga. Sampah tersebut masih bercampur antara 

sampah kering dan sampah basah. Hal ini cukup menyulitkan pengelolaan 

sampah di TPA. Untuk saat ini peran pemilahan sampah yang baik masih 

dilakukan oleh pemulung. Berbagai cara juga telah dilakukan, termasuk 

lomba kebersihan. Peningkatan kesadaran harus lebih menjangkau daerah-

daerah permukiman warga (Mediacenter, 2012). 

Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melalui terobosan pengelolaan 

sampah yang efektif dalam rangka meningkatkan efesiensi dan pengurangan 

sampah semaksimal mungkin melalui pemanfaatan sampah dengan teknologi 

pengolahan tepat guna secara terintegrasi dan sedekat mungkin dari 

sumbernya. Sampah ditumpuk dan dimanfaatkan gas metana menjadi sumber 

listrik dan bahan bakar gas untuk rumah tangga. 

Inovasi pada pengolahan teknologi anaerobik merupakan teknologi 

sederhana, yaitu mendekomposisi biomasa (sampah organik) dengan cara 

mikrobiologi dalam wadah (degester) tanpa oksigen (anaerobik). Pada 

prinsipnya teknologi anaerobik ini memadatkan sampah organik yang 

dihasilkan dari aktivitas manusia organik (material dari pasar induk, 

tumbuhan gulma air seperti eceng gondok, sisa masakan dan makanan di 

Food Beverages Hotel serta restoran, feces manusia di septic tank, kotoran 

ternak peternakan, sampah perumahan). Sedangkan perangkat yang 

digunakan dalam teknologi ini yaitu digester sebagai wadah penampungan 

sampah dalam proses dekomposisi dan fermentasi, wadah penampung biogas, 

dan bahan sampah organik, mikroorganisme, dan air.  
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Dari beberapa permasalahan yang terjadi di berbagai perkotaan yang 

masih belum maksimal mengatasi penanganan masalah persampahan, maka 

terdapat usulan ide dalam pengolahan sampah yang secara efektif dengan 

mempermudah pengolahannya dalam skala rumah tangga. Dari kondisi 

tersebut, didukung dengan teori-teori serta dilengkapi dengan data fakta yang 

ada, maka mengusulkan penelitian pada “Desain Produk Penyederhanaan 

Alat Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah pokok 

yaitu, bagaimana desain produk penyederhanaan alat pengolahan sampah 

organik skala rumah tangga? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, masalah yang di teliti di batasi pada alat pengolahan 

sampah dalam skala rumah tangga.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada desain produk penyederhanaan alat pengolahan 

sampah organik skala rumah tangga ini harapannya dapat diaplikasikan 

oleh masyarakat dalam memanfaatkan sampah organik menjadi biogas dan 

pupuk organik. 
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2. Manfaat Penelitian

a. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif pada

masyarakat umum yang selama ini masih kesulitan dalam pengolahan

sampah dengan desain penyederhanaan produk alat pengolahan sampah

organik skala rumah tangga.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan

ilmu pengetahuan terkait dengan praktek manajemen dan kegiatan

desain penyederhanaan  produk alat pengolahan sampah organik skala

rumah tangga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai referensi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.


