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Sistem Informasi Data Pengelolaan Sampah Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

(DKP) Kota Mojokerto, dengan mengunakan PHP dan MySQL. Sampah merupakan 

kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat, selain dapat meresahkan sampah juga 

mengakibatkan banjir. Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Kota Mojokerto masih 

mengunakan Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping), kemudian sampah di 

angkut oleh petugas dengan mengunakan kendaraan operasional dari arah Tempat 

Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem data 

pengolahan sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) masih 

mengunakan cara sederhana, hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan 

laporan dan sering terjadi kehilangan. Maka perlu adanya suatu aplikasi khusus yang 

dapat membantu dalam pengelolaan data sampah sehingga mempermudah bagi unit 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menerima laporan dan mengetahui apakah 

jumlah timbunan sampah semakin meningkat atau malah sebaliknya dan 

memberikan solusi dalam penanganan data sampah tersebut. 

Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto, juga ditambahnya oleh jumlah 

penumpukan sampah yang dihasilkan setiap hari, sistem ini tentunya harus dibantu 

oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung untuk mengurangi 

penumpukan sampah. Bagian yang mengetahui data pengelolaan sampah yaitu 

sumber penumpukan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Penelitian ini 

adalah mengoptimalkan proses aplikasi yang menggunakan suatu sistem database 

kemudian dapat diakses melalui website, dan dari penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang sistem pengolahan data sampah di wilayah Kota Mojokerto.  

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengolahan Sampah, TPS 
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Garbage Data Management Information System at the Department of Hygiene and 

Gardening (DKP) Mojokerto City, using PHP and MySQL. Garbage is a constraint 

that is often faced by the community, in addition to disturbing waste also resulted in 

flooding. In Dinas Kebersihan, Mojokerto City Park still uses Open Dumping 

System, then the garbage is transported by officer by using operational vehicle from 

the direction of Garbage Disposal (TPS) to Final Disposal (TPA). Garbage 

processing data system at the Department of Hygiene and Gardening (DKP) still 

uses a simple way, this resulted in delays in reporting and often lost. It is necessary 

to have a special application that can assist in the management of garbage data so 

that it makes it easier for the landfill unit to receive the report and find out whether 

the amount of waste piles increased or even the opposite and provide solutions in 

handling the waste data. 

Increasing the number of residents in Mojokerto City, also added by the amount of 

garbage collected generated every day, this system must certainly be assisted by 

facilities and infrastructure that support waste management to reduce the 

accumulation of waste. The part that knows the waste management data is the source 

of garbage accumulation, Waste Disposal Site (TPS). This research is to optimize 

the application process using a database system then can be accessed through 

website, and from this research can give information about garbage data processing 

system in Mojokerto City area. 

 

Keywords : Information Systems, Waste Management, TPS 
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 Garbage Data Management Information System at the Department 

of Hygiene and Gardening (DKP) Mojokerto City, using PHP and MySQL. 

Garbage is a constraint that is often faced by the community, in addition to 

disturbing waste also resulted in flooding. In Dinas Kebersihan, Mojokerto 

City Park still uses Open Dumping System, then the garbage is transported 

by officer by using operational vehicle from the direction of Garbage 

Disposal (TPS) to Final Disposal (TPA). Garbage processing data system at 

the Department of Hygiene and Gardening (DKP) still uses a simple way, 

this resulted in delays in reporting and often lost. It is necessary to have a 

special application that can assist in the management of garbage data so that 

it makes it easier for the landfill unit to receive the report and find out 

whether the amount of waste piles increased or even the opposite and provide 

solutions in handling the waste data. 

 Increasing the number of residents in Mojokerto City, also added by 

the amount of garbage collected generated every day, this system must 

certainly be assisted by facilities and infrastructure that support waste 

management to reduce the accumulation of waste. The part that knows the 

waste management data is the source of garbage accumulation, Waste 

Disposal Site (TPS). This research is to optimize the application process 

using a database system then can be accessed through website, and from this 

research can give information about garbage data processing system in 

Mojokerto City area. 

 

Keywords : Information Systems, Waste Management, TPS 

 

Sistem Informasi Data Pengelolaan Sampah Pada Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto, dengan mengunakan PHP dan 

MySQL. Sampah merupakan kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat, 

selain dapat meresahkan sampah juga mengakibatkan banjir. Pada Dinas 

Kebersihan, Pertamanan Kota Mojokerto masih mengunakan Sistem 



Pembuangan Terbuka (Open Dumping), kemudian sampah di angkut oleh 

petugas dengan mengunakan kendaraan operasional dari Tempat 

Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem 

pengelolaan data sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 

masih mengunakan cara sederhana, hal ini mengakibatkan keterlambatan 

dalam pembuatan laporan dan sering terjadi kehilangan. Maka perlu adanya 

suatu aplikasi khusus yang dapat membantu dalam pengelolaan data sampah 

sehingga mempermudah bagi unit Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk 

menerima laporan dan mengetahui apakah jumlah timbunan sampah semakin 

meningkat atau malah sebaliknya dan memberikan solusi dalam penanganan 

data sampah tersebut. 

 

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Kota 

Mojokerto, diikuti oleh jumlah peningkatan sampah yang dihasilkan, Hal ini 

tentunya harus ditunjang oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang 

mendukung supaya tidak terjadi penumpukan sampah. Aspek yang 

menyangkut sistem pengelolaan sampah yaitu sumber penghasil sampah, 

Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Penelitian ini adalah mengoptimalkan 

proses aplikasi yang menggunakan suatu sistem database kemudian dapat 

diakses melalui website, dan dari penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai sistem pengolahan sampah di wilayah Kota Mojokerto.  

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengolahan Sampah, TPS  

 

 

  



 


