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        BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

           Telah lama sampah menjadi permasalahan serius di berbagai kota besar di 

Indonesia, sampah pada saat ini menjadi masalah umum yang dapat mengganggu 

lingkungan hidup peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan 

sampah yang di hasilkan tiap harinya. Sampah secara garis besar menjadi dua 

kelompok, yaitu sampah anorganik pada umumnya seperti plastic, sedangkan sampah 

pada umumnya seperti daun, ranting pohon, sisa sayuran dan buah-buahan. Sampah 

dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak karena penanganan 

sampah yang kurang baik dapat menimbulkan keseimbangan lingkungan yang 

merugikan atau tidak, diharapkan. Sehingga sampah dapat mencemari lingkungan baik, 

tanah dan udara. 

           Dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, setiap manusia memproduksi sejumlah 

sampah dalam bentuk padatan dengan volume ruang 3-5 liter atau sekitar 1-3 kg 

sampah perhari, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Jika bisa ditangani 

dan dikelola dengan baik bukan hanya mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari 

sampah namun juga sekaligus dapat mengembangkan potensi ekonomi dari sampah. 

Suatut sistem pengelolaan sampah terpadu yang beroperasi lebih banyak mengikut-

sertakan partisipasi masyarakat, lebih ramah lingkungan, dan secara operasional lebih 

hemat energi dan biaya, serta produktif dapat meningkatkan pemberdayaan dan 

ekonomi masyarakat. 

         Untuk mengatasi masalah pencemaran akibaat keberadaan sampah, diperlukan 

pengolahan dan penanganan sampah yang baik dan ramah lingkungan salah satunya 

yaitu pengomposan menggunakan mesin pencacah. Berangkat dari latar belakang 

tersebut penulis mencoba membuat metode untuk mengolah sampah menjadi pupuk 

yang siap di dekomposisasi., dengan proses pencacahan, sampah organik berupa daun, 
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sisa sayuran, ranting pohon yang berukuran besar akan menjadi partikel kecil sehingga 

lebih mudah dan cepat terdekomposisi dalam proses pengomposan. Mesin pencacah 

ini dilengkapi actuator berupa motor servo dimana sistem kerjanya menggunakan 

parameter sensor jarak, lalu terdapat sensor ultrasonik yang berfungsi membuka dan 

menutup tutup tempat sampah dengan jarak maksimal 10cm sebagai jarak optimal. 

        Mesin pencacah sampah organik menggunakan komponen utama berupa motor 

AC sebagai penggerak mata pisau. Prinsip kerja dari motor AC ini parameternya adalah 

ketika bobot sampah sebesar 1 kg di deteksi oleh sensor load cell maka motor AC akan 

mengcouple mata pisau dan menggerakkannya untuk mencacah sampah. Selain itu 

impelemntasi dari motor AC ini terdapat hubungannya dengan mini pompa DC yaitu 

saat motor AC beroperasi maka pompa mini DC akan memompa cairan activator 

diinjeksikan ke dalam tabung pencacah dimana fungsi cairan activator ini berfungsi 

untuk memperpercepat proses pengomposan, selain itu ketika bobot lebih dari 1 kg, 

mata pisau yang di couple oleh motor AC akan tetap beroperasi, tetapi output dari 

pencacahan tidak optimal.  motor AC dihidupkan maka motor AC akan berputar 

kemudian akan menggerakkan mata pisau pencacah. Motor AC akan berputar setelah 

dilakukan penimbangan berat, ketika sampah organik dimasukkan kedalam maka akan 

dilakukan penimbangan berat, ketika mencapai 1 kg maka mata pisau akan bergerak 

untuk mencacah sampah dalam bentuk partikel kecil. Alat ini juga dilengkapi dengan 

buzzer sebagai pengingat ketika proses pencacahan telah selesai[1]. 

1.2  Lingkup 

 Dokumen tugas akhir ini berisi tentang pengimplementasian alat yang telah 

dibuat, alat ini difokuskan kepada bobot sampah yang dimasukkan sebanyak 5kg dan 

hanya bisa mengolah sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan kering, dan kulit 

buah. Terdapat sensor pengukuran berat agar sampah tidak melebihi kapasitas 

kerjanya. 
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1.3  Tujuan 

 Adapun tujuan dari perancangan dan implementasi ini alat ini adalah sebagai 

berikut: 

 Sebuah alat perajang sampah organik berbasis mikrokontroler 

 Mampu mencacah sampah dari 1 kg hingga 5 kg 

 Menggunakan cairan aktivator EM4 untuk mempercepat proses pengomposan 

 Alat ini dapat digunakan secara otomatis 

1.4  Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literature 

Studi literature dilakukan dengan mempelajari buku-buku pengetahuan, 

mempelajari jurnal-jurnal dari peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan alat 

perajang sampah, yang bertujuan untuk memperoleh dasar teori dan melengkapi 

perancangan yang berkaitan dengan mikrokontroler. Pengerjaan diawali dengan 

pengukuran sensor jarak, pengukuran sensor berat, pengukuran mini pompa dc, 

pengontrolan relay sebagai pengendali relay mati dan relay hidup. Pemahaman tentang 

teori dasar ini sangat penting untuk memahami perangkat yang akan dirancang. 

 

2. Observasi 

Tahapan berikutnya yang dilakukan dimana adalah melakukan observasi, dimana 

penulis melakukan survey langsung ke TPA Bakung untuk memperoleh data yang 

nantinya dapat menunjang penyelesaian skripsi ini. Datang langsung ke lapangan dan 

melihat secara langsung untuk merenakan komponrn apa saja yang digunakan dan 

merancang anggaran biaya yang akan terpakai. 

3. Konsep 

Dari hasil yang didapat dari studi literarure maka di dapatkan sebuah ide 

menggunakan cairan aktifator yang dapat mempercepat proses pengomposan pada 

sampah organik yang sudah dicacah. 
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4. Perencanaan Alat 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan desain, cara kerja mesin dan komponen yang 

sesuai untuk melakukan pencacahan sampah organik. Perencanaan meliputi bahan 

kerangka yang dipakai, dan perencanaan bahan dan ukuran komponen mesin. 

Penggerak dari mesin ini menggunakan motor listrik 

5. Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat ini meliputi beberapa alat dan bahan, antara lain: Mempersiapkan 

perlengkapan pembuatan alat seperti gerinda, las listrik, bor listrik, mesin bubut, spidol, 

meteran), motor listrik, elemen mesin ( mata pisau, poros, seal, bearing, rangka mesin, 

sampah organik. 

6. Pembuatan dan perakitan 

Pada tahap ini dilakukan komponen dirakit di rangka dan komponen mata pisau 

potong serta komponen aktuator yang telah di rencanakan di tahap sebelumnya 

7. Pengujian alat dengan beban 

Pada tahap ini dilakukan pengujian data apakah sesuai dari data sebelumnya. 

Pengambilan data dilakukan dari setiap subsistem yang direncanakan sebelumnya. 

Apabila data yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan maka diulang dari perakitan 

sebelumnya, bila sesuai maka dilanjutkan ke tahap pembuatan skripsi. 

8. Pembuatan Skripsi 

Pada tahap ini adalah tahap akhir dimana mesin pencacah sampah organik dapat 

menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Skripsi ini juga sesuai 

dengan apa yang diharapkan.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari dokumen ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan isi dari latar belakang penilitian , lingkup penelitian, 

metodologi yang digunakan, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir ini 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menguraikan dan membahas teori-teori terkait pengerjaan penelitian/tugas 

akhir 

3. BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan terkait perancangan sistem menurut metodologi yang dipakai 

pada studi literature, deskripsi spesifikasi, dan perancangan sistem 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas terkait implementasi yang dirancang dan di bahas pada bab 

sebelumnya 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas terkait kesimpulan yang diuraikan dari hasil bahasan proses 

yang dikerjakan pada tugas akhir dan saran terkait pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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