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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Prototype Alat Pemilah Sampah Otomatis yang memiliki singkatan PRO 

APESS merupakan suatu produk hardware yang beguna agar pengguna mendapat 

informasi mengenai jenis sampah yang akan dibuang dan mengurangi pencemaran 

lingkungan akibat tercampurnya semua jenis sampah dalam 1 tempat. Alat 

pemilah sampah ini memungkinkan sebuah sampah akan terpilah secara otomatis 

kedalam kotak sampah yang telah ditentukan jenisnya. Produk ini dapat 

menentukan 3 jenis sampah, yaitu jenis material logam, organik dan anorganik. 

Sampah adalah masalah yang sangat besar bagi manusia dan bumi. 

Pengelolaan sampah yang tidak efektif membuat sampah susah untuk didaur 

ulang. Hal ini dikarenakan sampah recyclable maupun sampah non-recyclable 

tercampur menjadi satu di TPA. Masyarakat kurang sadar dalam hal memisahkan 

jenis-jenis sampah. Semestinya masyarakat dapat memilah secara mandiri agar 

petugas dapat menempatkan sampah ke tempat yang seharusnya dan sampah-

sampah yang dapat didaur ulang dapat segera ditempatnya agar sampah dapat 

dimanfaatkan kembali. 

Sampah yang dapat didaur ulang dapat ditempatkan ke tempat pendaur-

ulangan. Sampah plastik dapat ditempatkan ke pabrik yang dapat memecah plastik 

menjadi bijih kembali. Sampah logam dapat ditempatkan ke tempat daur ulang 

besi/metal. Hal ini dapat meminimalisir adanya limbah yang tidak bisa didaur 

ulang berada ditempat yang tidak semestinya. 

Kemajuan teknologi semakin pesat seiring berkembangnya zaman, terutama 

pada bidang mikrokontroler dan sensor. Perkembangan kedua teknologi tersebut 

sangat memiliki dampak besar pada kehidupan manusia, karena teknologi tersebut 

memudahkan kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi ini membuat alat 

bantu untuk meningkatkan kesadaran manusia untuk menjaga kelangsungan hidup 

manusia terutama dibidang kebersihan. 

Sesuai pemaparan tersebut maka tercetuslah sebuah ide untuk merancang 

sebuah produk guna memudahkan manusia dalam memilah sampah secara 
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otomatis. Alat ini mampu mendeteksi lalu memilah jenis sampah yang 

dimasukkan berdasarkan materialnya, seperti sampah logam, organik dan 

anorganik. Sensor utama dalam memilah menggunakan sensor proximity, dimana 

sensor ini dapat mengetahui jenis sampah yang dibuang pengguna. Harapannya 

alat ini membuat manusia sebagai pengguna tidak sulit lagi dalam menentukan 

jenis sampah yang akan dibuang kedalam kotak sampah berbagai jenis. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Menyimulasikan sensor proximity pada software simulasi. 

2. Membuat source code sensor proximity yang terhubung dengan Arduino 

3. Mengimplementasikan sensor proximity dengan Ardunio. 

4. Mengimplementasikan semua komponen pada PRO APESS. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang sensor proximity dan mikrokontroler Arduino. 

2. Mengimplementasikan sensor proximity untuk membuat semua komponen 

terintegrasi. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan rincian 

sebagai berikut:  

− Bab I Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang, tujuan yang akan dicapai untuk tugas akhir ini, 

rincian dari ruang lingkup masalah sehingga penulisan tidak keluar dari ruang 

lingkup dan terakhir sistematika penulisan.  

 

− Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi teori-teori dasar sebagai landasan terutama jenis komponen apa 

saja yang digunakan untuk menjalankan alat. Teori tersebut dibuat agar proses 

penyelesaian tugas akhir memiliki dasar yang pasti.  
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− Bab III Perancangan  

Bab ini berisi gambaran cara kerja produk ini dijalankan dengan memberikan 

deskripsi berupa diagram alir, serta prosedur pengujian.  

 

− Bab IV Implementasi dan Pengujian  

Bab ini berisi hasil dari pengujian-pengujian yang dilakukan dengan 

menyertakan kendala-kendala terjadi seperti galat dan presentase keberhasilan 

produk.  

 

− Bab V Simpulan dan Saran  

Bab ini berisi kesimpulan produk apakah sesuai rancangan atau tidak dengan 

memberikan membandingkan presentase keberhasilan produk dengan 

keberhasilan produk penelitian lainnya. 

 

  


