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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian 

Angga & Akhmad (2020) melakukan penelitian tentang perancangan pemilah 

sampah logam, organik dan anorganik. Penelitian ini menggunakan sensor 

proximity induktif dan kapasitif sebagai komponen utamanya [1]. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengurangi masalah pencemaran lingkungan akibat sampah yang 

tercampur dengan menciptakan alat pemilah sampah secara otomatis untuk 

memilah sampah logam, organik dan anorganik. Metode Angga dan Akhmad ini 

memiliki tingkat keberhasilan 79,125%, sampah logam, 80%, dan sampah 

anorganik 100%. Error yang terjadi karena proximity kapasitif yang digunakan 

tidak bisa mendeteksi dengan jarak 1 – 15 mm dan induktif tidak bisa pada jarak 1 

– 2 mm. 

Deni Almanda et al. (2018) melakukan penelitian tentang perancangan 

pemilahan sampah organik dan anorganik. Penelitian ini menggunakan solar panel 

dengan daya 100 WP sebagai pembangkitan alat agar dapat dioperasikan [2]. 

Penelitian ini menggunakan solar panel untuk mengurangi penggunaan energi dari 

fosil dan mengurangi polusi yang diakibatkan oleh gas CO2 demi keselamatan 

lingkungan. Penelitian ini terdapat sensor proximity yang berguna untuk memilah 

sampah logam dan sampah anorganik. Saat diuji coba alat yang dibuat memiliki 

daya sebesar 40 Watt saat matahari terik dan 12,9 Watt saat mendekati malam. 

Metode ini memiliki tingkat keberhasilan 100% untuk sampah mur, baterai dan 

kotak besi serta tingkat keberhasilan 97% pada sampah besi holo. Dengan metode 

ini pengujian sensor warna sampah non logam tingkat keberhasilan sebesar 80% 

untuk botol plastik dan plastik biru, tingkat keberhasilan 93% pada tissue, tingkat 

keberhasilan 97% pada kertas dan tingkat keberhasilan 80% pada sampah plastik 

hitam. Untuk pengujian sampah organik tingkat keberhasilan mendeteksi bawang 

putih dan daun segar sebesar 97%, tingkat keberhasilan 90% untuk sampah daun 

kering dan tingkat keberhasilan 87% saat mendeteksi kayu. 
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Ernes Cahyo et al. (2018) melakukan penelitian pemilah sampah otomatis 

berbasis arduino Mega. Penelitian ini menggunakan sensor PIR, sensor ultrasonik, 

sensor proximity kapasitif dan sensor proximity induktif. Metode ini mendapatkan 

tingkat keberhasilan sebesar 80% ketika mendeteksi sampah organik dan 

anorganik serta tingkat keberhasilan sebesar 90% ketika mendeteksi sampah 

logam. 

Dari tiga penelitian tersebut penulis akan merancang dan membangun alat 

pemilahan sampah berbasis mikrokontroler Arduino Mega menggunakan sensor 

proximity induktif, kapasitif dan optik. Alat yang dirancang dan dibangun dapat 

melakukan pemilahan untuk sampah logam, organik dan anorganik. Alat ini 

terintegrasi dengan aplikasi Telegram di smartphone untuk memberi notifikasi 

kepada pengguna jikalau kotak sampah telah penuh, agar sampah langsung 

diangkut ke tempat pembuangan akhir sesuai sampah yang telah dipilah. 

  

2.2 Pengertian Rancang Bangun 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata “rancang” merupakan 

kata dasar dari “merancang” yang berarti mengatur segala sesuatu atau 

merencanakan. Perancangan adalah salah satu hal terpenting untuk membuat suatu 

program. Tujuan perancangan itu sendiri untuk memberi gambaran kepada teknisi 

atau programmer untuk memudahkan pengerjaan. Perancangan dibuat harus to the 

point agar mudah dibaca atau dipahami. Menurut Soetam Rizky (2011 : 140) yang 

dikutip oleh Hendrawan et al. (2015) perancangan merupakan proses dari sesuatu 

yang dikerjakan dengan menggunakan teknik berbagai macam cara atau bervariasi 

dan mengenai arsitektur serta eksplanasi dari komponen dalam proses 

pengerjaanya [4].  

Menurut Pressman (2009) pembangunan atau bangun sistem adalah kegiatan 

untuk membuat sesuatu yang baru atau mengubah atau memperbaharui 

keseluruhan sistem yang sebelumnya telah ada. Dapat disimpulkan bahwa 

pengertian rancang bangun adalah mengubah suatu sistem yang dirancang agar 

menghasilkan/membuat sistem baru atau memperbaharui sistem yang ada. 
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2.3 Pengertian Sampah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 

Ayat 1, sampah merupakan sisa-sisa dari kegiatan manusia atau proses alam yang 

berbentuk padat. Menurut Tri & Noviatun (2018) sampah merupakan benda yang 

sudah tak terpakai lagi dan sudah dibuang oleh pengguna sebelumnya, namun 

bagi orang lain barang tersebut masih bisa diolah dan digunakan jika mengetahui 

cara mengelola dengan prosedur yang benar [5]. 

Dalam mengelola sampah membutuhkan lahan kosong untuk dijadikan TPA. 

Sampah harus ditinjau lagi apakah dapat dijadikan barang yang bermanfaat atau 

hanya akan dihancurkan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara efisien 

dengan cara mendekatkan tempat pengelolaan sampah dengan TPA. Hal ini 

bertujuan untuk mempercepat pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang atau 

dimanfaatkan kembali.  

Adapun penguraian sampah terbagi menjadi dua yaitu organik dan anorganik. 

Sampah organik adalah sampah yang mengalami pembusukan sehingga dapat 

diolah kembali menjadi pupuk kompos, seperti sisa makanan, dedaunan kering, 

sayuran, dll. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk mengalami 

pembusukan dan sulit diurai. Terdapat sampah anorganik yang bisa diolah 

kembali menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat, seperti botol plastik, kertas 

bekas, kaleng bekas, karton, dll. 

 

2.4 Tinjauan Komponen 

2.4.1. Arduino Mega 2560 

Arduino adalah microcontroller berbasis open-source yang didalamnya 

memiliki chip sebagai komponen utama berjenis AVR yang diproduksi oleh 

perusahaan ATMEL. Arduino adalah jenis komponen yang bisa diprogram ulang 

menggunakan laptop/PC. Memasukkan program-program pada Arduino ini 

bertujuan agar rangkaian elektronik dapat membaca input, lalu diproses untuk 

menghasilkan output sesuai keinginan programmer. Jadi microcontroller Arduino 

ini berperan sebagai otak yang mengendalikan proses input dan output dari sebuah 

rangkaian elektronik.  
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Board Arduino Mega 2560 memiliki pin input dan pin output sebanyak 54 

pin digital input dan output, 16 pin analog input, kemudian terdapat 15 buah yang 

digunakan sebagai output PWM dan 4 UART. Arduino Mega 2560 memiliki 16 

Mhz kristal membuat penggunaan komponen yang relatif sederhana dengan cara 

menghubungkan kabel power USB ke komputer atau dapat menggunakan adaptor 

yang memiliki rentang tegangan 7 - 12 VDC. Bentuk dan spesifikasi terlihat pada 

Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 berikut [6]. 

 

Gambar 2. 1 Board Arduino Mega 2560 

 

Tabel 2. 1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Komponen Spesifikasi 

Jenis mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan kerja 5V 

Tegangan masuk 7 - 12V 

Pin digital 54 pin (14 pin PWM output) 

Pin analog 16 pin 

Arus DC 40 mA 

Arus DC untuk pin 3,3 V 50 mA 

Flash Memory 256 KB (8 KB sebagai bootloader) 

Static Random Access Memory 8 KB 

Electrically Eraseable 

Programmable Read Only 

Memory 

4 KB 

Frekuensi kristal 16 MHz 
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2.4.2. Optical Proximity Sensor 

Optical proximity sensor merupakan komponen yang menggunakan prinsip 

triangulasi dari pantulan inframerah atau cahaya tampak untuk mengukur jarak 

kecil dalam sistem robotik. Sensor proximity optik ini merupakan perangkat 

semikonduktor seperti dioda dengan menghasilkan arus kecil pada saat cahaya 

mengenai sensor atau dengan kata lain fototransistor mengaliri arus jika terdapat 

cahaya yang menyentuh sensor. Sensor optik pada awalnya menggunakan bahan 

foto-konduktif dengan konduktor lebih baik. Hal ini memungkinkan arus mengalir 

ketika energi dari cahaya menghantamnya.  

Optical proximity terdiri dari sebuah cahaya dan reseptor berguna sebagai 

benda refleksi atau pantulan. Jika benda dengan jarak yang ditentukan mengenai 

cahaya dari sensor, maka cahaya tersebut dipantulkan kembali ke reseptor. Hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat benda yang dideteksi oleh sensor. Adapun 

terdapat beberapa kelemahan dari jenis sensor ini, yaitu lensa terkadang kotor, 

permukaan yang disensing oleh sensor buruk, cahaya blur dan orientasi objek 

yang salah. Bentuk dan spesifikasi terlihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.2 berikut 

[7]. 

 

Gambar 2. 2 Optical proximity sensor 

 

Tabel 2. 2 Spesifikasi Optical Proximity Sensor 

Komponen Spesifikasi 

Jenis model E18-D80NK 

Tegangan masuk 6V DC 

Konsumsi arus 25 – 100 mA 
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Komponen Spesifikasi 

Dimensi Diameter: 1.7 cm × Panjang: 4.5 cm 

Panjang kabel 45 cm 

Objek yang dideteksi Objek transparan dan buram 

Tipe Reflektif difus 

Jarak sensing 3 – 80 cm 

Keluaran NPN Low 

Temperatur suhu -25 hingga 55 °C 

Kabel merah 6V 

Kabel hijau Ground 

Kabel kuning Digital 

 

2.4.3. Capasitive Proximity Sensor 

Capasitive proximity sensor merupakan sensor yang digunakan untuk 

mendeteksi objek disekitar sensor tanpa kontak fisik. Objek yang bisa terdeteksi 

oleh sensor proximity kapasitif yaitu logam dan non-logam seperti kayu, kertas, 

kaca, dll. Prinsip kerja dari sensor ini adalah dengan mengukur adanya perubahan 

kapasitansi medan listrik sebuah kapasitor karena terdapat objek terdeteksi dengan 

jarak yang telah ditetukan. Sesnor proximity kapasitif pada produk ini digunakan 

sebagai sensor pendeteksi sampah organik dan anorganik setelah sampah 

terdeteksi oleh sensor proximity optik. Bentuk dan spesifikasi terlihat pada 

Gambar 2.3 dan Tabel 2.3 berikut [8]. 

 

Gambar 2. 3 Capacitive proximity sensor 
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Tabel 2. 3 Spesifikasi Capacitive Proximity Sensor 

Komponen Spesifikasi 

Jenis model LJC18A3-B-Z / BX 

Dimensi M18 × 1 × 60 

Jarak deteksi 10 mm ± 10% 

Pengaturan jarak 0-8 mm 

Tegangan masuk 
6 – 36 VDC 

90 – 250 VAC 

Arus keluaran 

Tipe NP: 300 mA;  

Tipe D: 200 mA;  

Tipe AC: 400 mA 

Standar objek terdeteksi Logam SPCC dengan dimensi 50 × 50 × 1mm 

Objek sensing Logam dan Non-logam 

Respon frekuensi 50 Hz 

Resistansi isolasi 50 MΩ 

Suhu 

Maksimal: ±10% dengan jarak sensing 23℃ 

Kisaran suhu: -25 – 60℃ 

Maksimal: ±15% dengan jarak sensing 23℃ 

Kisaran suhu: -30 – 65℃ 

IP Rating IP65 

 

2.4.4. Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik bekerja dengan memantulkan gelombang suara. Sensor 

ultrasonik mendeteksi objek yang mengenai pantulan gelombang tersebut. 

Frekuensi kerja sensor ini bekerja pada gelombang suara berkisar dari 20 kHz 

hingga 2 MHz. Sensor ultrasonik terdapat dua unit, yaitu unit yang bekerja 

memancarkan sinyal dan unit yang menerima sinyal. Prinsip kerja ultrasonik 

adalah transmitter mengirim gelombang suara kemudian sensor mengukur waktu 

yang dibutuhkan untuk pengiriman hingga pantulan objek diterima. Waktu yang 

ditemput akan sebanding dengan 2 kali jarak sensor dengan objek. Jenis sensor 

HC-SR04 yang digunakan dapat mendeteksi objek dengan jarak 3 – 400 cm. 

Sensor ini terdapat pin input dan pin output untuk komunikasi antar sensor dan 
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mikrokontroler. Pin yang dimaksud adalah TRIGGER dan ECHO. Bentuk dan 

spesifikasi terlihat pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.4 berikut [9]. 

 

 

Gambar 2. 4 Sensor ultrasonik 

 

Tabel 2. 4 Spesifikasi Sensor Ultrasonik 

Komponen Spesifikasi 

Model HC-SR04 

Tegangan kerja 5V DC 

Dimensi 45 × 20 × 15 mm  

Arus saat diam 0 – 2 mA 

Arus kerja 15 mA 

Sudut kerja 0 – 15° 

Sudut pengukuran 30° 

Jarak sensing 3 – 400 cm 

Resolusi 0,3 cm 

Trigger input pulse width 10 µs 

Berat komponen ±10 gr 

 

2.4.5. Motor Servo 

Motor servo merupakan komponen jenis aktuator, dimana komponen ini 

dirancang dengan kontrol close loop feedback, sehingga komponen ini dapat 

ditentukan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo adalah sebuah motor 

DC yang memiliki beberapa potensiometer, rangkaian kontrol dan gear. Gear-

gear tersebut terdapat pada aksis motor DC. Gear tersebut menjadikan putaran 

aksis melambat agar torsi motor servo meningkat. Potentiometer pada saat motor 
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berputar memiliki fungsi untuk menentukan derajat putaran aksis motor servo saat 

ada perubahan resistansi. 

Prinsip kerja dari motor servo ini dikendalikan dengan memberikan sinyal 

PWM. Posisi sudut putaran dari aksis motor servo ditentukan oleh PWM, sebagai 

contoh pulse width dengan waktu 1,5 ms maka aksis motor servo berputar ke 

sudut 90⁰. Jika pulse width diatur lebih dari 1,5 ms maka motor berputar ke sudut 

0⁰, sedangkan jika pulse width yang diatur kurang dari 1,5 ms maka motor 

berputar ke sudut 180⁰. Bentuk dan spesifikasi terlihat pada Gambar 2.5 dan Tabel 

2.5 berikut [10]. 

 

Gambar 2. 5 Motor servo 

 

Tabel 2. 5 Spesifikasi Motor Servo 

Komponen Spesifikasi 

Model MG995 

Dimensi 40.7 × 19.7 × 42.9 mm 

Torsi 
8.5 kgf·cm pada tegangan 4.8V 

10 kgf·cm pada tegangan 6V 

Sudut rotasi 180º 

Kecepatan kerja 
0.2 detik/60º pada tegangan 4.8V 

0.16 detik/60º pada tegangan 6V 

  4,8 V – 7,2 V 

Lebar pita 5 µs 

Gear Bahan logam 

Rentang suhu 0 ºC – 55 ºC 

Kabel merah 4.8 V – 7.2 V 
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Komponen Spesifikasi 

Kabel coklat Ground 

Kabel oranye PWM 

 

2.4.6. Adaptor 

Adaptor merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi untuk mengubah 

tegangan AC ke DC, dari tegangan yang tinggi menjadi lebih rendah. Prinsip dari 

adaptor adalah alat yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan elektronik sebagai 

suplly daya. Seperti pada alat/produk ini yang beroperasi pada tegangan 12V, jika 

tidak menggunakan adaptor maka alat tidak dapat beroperasi karena tegangan AC 

dari PLN 220V jadi tegangan tersebut harus diturunkan menjadi 12V. Tanpa 

adanya adaptor, maka perangkat akan mengalami kerusakan karena bisa menahan 

tegangan yang terlalu tinggi dalam bentuk AC. 

Fungsi utama adaptor adalah mengubah arus AC menjadi arus DC dengan 

tegangan yang tertera pada adaptor tersebut. Fungsi lain dari adaptor adalah 

sebagai alat untuk menyambungkan sumber tegangan DC atau sebagai alternatif 

pengganti dari baterai dan aki. Alat ini menggunakan adaptor yang memiliki 

pengubah tegangan AC 220V menjadi tegangan DC 12V dengan arus maksimal 

2A. Bentuk dan spesifikasi terlihat pada Gambar 2.6 dan Tabel 2.6 berikut. 

 

Gambar 2. 6 Adaptor 

 

Tabel 2. 6 Spesifikasi Adaptor 

Komponen Spesifikasi 

Model LX-1202 
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Komponen Spesifikasi 

Dimensi 82.4 × 43.7 × 30.3 mm 

Tegangan masuk 110 – 240V AC 

Tegangan keluar 12V 

Arus minimal 0,01 A 

Arus kerja 2 A 

Daya keluaran 24 W 

Rentang frekuensi 50/60 Hz 

Arus masuk 0,6 A 

Inrush Current 35 A 

Plug EU Plug 

Material Plastik 

 

2.4.7. DC to DC Converter 

Modul DC to DC Converter step down dengan model XL4015 digunakan 

untuk menurunkan tegangan sumber agar komponen pada produk PRO APESS 

dapat bekerja dengan semestinya. Diperlukannya DCDC converter pada sistem 

PRO APESS karena tegangan kerja mikrokontroler adalah 5V DC dan komponen-

komponen lainnya 6V DC, seperti sensor proximity dan motor servo, sehingga 

diperlukan komponen ini untuk menurunkan. Prinsip kerja dari DCDC converter 

adalah sebuah rangkaian elektronika daya dengan cara mengonversi tegangan DC 

constant menjadi tegangan yang memiliki variasi berdasarkan perubahan duty 

cycle rangkaian kontrolnya. Bentuk dan spesifikasi terlihat pada Gambar 2.5 dan 

Tabel 2.5 berikut [11]. 

 

Gambar 2. 7 DC to DC converter 
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Tabel 2. 7 Spesifikasi DC to DC Converter 

Komponen Spesifikasi 

Tegangan masuk 0 – 32V  

Tegangan keluar 6V dan 5V 

Pengaturan tegangan keluar  3,3V – 12V 

Arus kerja 4A 

Frekuensi 400 kHz 

Efisiensi 94% 

 

2.5 Mean Absolute Deviation (MAD) 

MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak dengan mengabaikan nilai 

peramalan lebih kecil atau besar daripada nilai aktual atau kenyataannya [12]. 

Cara menghitung MAD adalah absolut dari hasil pengurangan antara nilai aktual 

dan nilai terukur, kemudian dibagi dengan nilai terukur dan mengalikan dengan 

100 persen. Rumus MAD sebagai berikut: 

MAD =
|𝑁𝐴−𝑁𝑇|

NA
× 100% ....................................................................................... (1) 

Dimana: 

NA  = Nilai Aktual  

NT  = Nilai Terukur 

  


