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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial dan banyak melakukan aktivitas pada 

setiap saat, dari banyaknya aktivitas ini manusia menggunakan banyak bahan habis 

pakai. Dengan menggunakan bahan habis pakai akan ada yang namanya sampah. 

Dari permasalahan inilah akan banyak timbul bahan habis pakai yang membuat 

masalah baru di kehidupan manusia nantinya. Barang sisa atau sampah ini harus 

dapat di manfaatkan lagi untuk mengurangi limbah dengan cara mendaurulang 

sampah. Maka dari itu perlu dilakukan pencegahan dengan memberikan solusi 

sebagai penanganan sampah ini[1]. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut 

derajat keterpakaiaanya, dalam kehidupan manusia disefinisikan konsep 

lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. 

Benda sisa /limbah yang biasa disebut sampah yang berbahan kimia (tidak dari 

alam) dapat merusak lingkungan dalam jangka panjang. Sampah memiliki banyak 

jenis dan bentuk dan yang paling umum adalah sampah jenis logam, organik dan 

non-organik. Era sekarang banyak sekali sampah yang tidak ramah lingkungan 

sehingga dapat merusak lingkungan dan banyak sampah yang tercampur yang 

membuat daurulang sampah menjadi terhambat. Berdasarkan sifat pembentuk 

sampah yang mempengaruhi proses dekomposisi dengan alam.  

Limbah/sampah organik meruapakan bahan sisa yang terbentuk dari bahan 

hasil alam atau hayati sehingga dapat dengan mudah terurai dengan kerja organisme 

maupun mikroba. Proses ini berlangsung alami yang dilakukan oleh organisme atau 

mikroba karena bahan yang terbuat dari bahan alam adalah kebutuhan yang haris 

dipenuhi oleh organisme/mikroba. Limbah/sampah non-organik merupakan bahan 

sisa yang terbentuk dari bahan non-hayati yang biasa berupa produk sintetik baik 

dari hasil pengolahan kimia. 

Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern dan teknologi dalam 

bidang microcontroller ataupun sensor yang sangat berperan terhadap 

keberlangsungan hidup manusia. Telah banyak tercipta berbagai macam inovasi 

dan solusi terkait teknologi baru dan terbarukan yang semua itu diperuntukan untuk 
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memudahkan dan membantu kehidupan manusia saat beraktivitas sehari-hari. 

Seiring perkambangan teknologi microcontroller ataupun sensor yang menciptakan 

alat bantu pemilah jenis sampah dalam rangka meningkatkan kesadaran manusia 

betapa berharganya keberlangsungan hidup dengan menjaga kebersihan lingkungan 

terutama masalah sampah[2]. 

Secara umum ada dua jenis golongan sampah yaitu, organic dan non-organik. 

Sekarang ini tempat pembuangan sampah yang masih sering digunakan adalah 

kotak sampah konvensional, adapun pemilahan sampah sesuai dengan sifatnya 

namun masih saja sampah yang terbuang tidak sesuai dengan sifatnya (tercampur). 

Selama ini pabuang sampah hanya membuang sampah disatu tepat atau tidak 

menghiraukan simbol pembuangan sampah. Hal ini berdampak pada penumpukan 

dan tercampurnya jenis sampah logam atau nonlogam,organik dan anorganik 

disebuah kotak sampah yang sama, yang berakibat pada kualitas atau kuantitas 

lingkungan yang membuat lingkungan tidak stabil dan terlihat kotor karena susah 

untuk di daur ulang kembali[2]. 

Maka dari permasalahan inilah tercetusnya ide membuat tempat sampah 

dengan memilah secara otomatis berdasarkan sifat dan bahan komposisi sampah 

tersebut, seperti logam (tembaga, besi, kaleng dan lain lain), plastik, karet, kain dan 

sampah berbahan dasar hayati (organic) dengan sensor proximity, ultrasonic dan 

Arduino yang menjadi microcontroller. 

Berdasarkan kebutuhan diatas maka dilakukan pemecahan masalah dengan 

membuat alat yang berjudul “prototype pemilah jenis sampah otomatis”. Dengan 

harapan akhir pembuangan lebih mudah dalam pengelolaan sampah dengan tidak 

memilah jenis sampah sesaui dengan sifat sampah agar mempermudah proses 

pengelolaan sampah di pembuangan akhir. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini, yaitu: 

1. Merancang desain alat pemilah sampah sesauai dengan jenis sampah. 

2. Merencanakan pemilihan sensor yang dapat memilah sampah sesai dengan 

jenis sifat sampah. 

3. Pemilahan sampah dengan menggunakan sensor dapat akurat dan tepat 

sesaui jenis sampah. 
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4. Pemilihan sampah dengan cara otomasis yang sesuai dengan jenis 

sampahnya. 

5. Memudahkan pengolahan sampah jika sampah sudah terpilah sesuai 

dengan jenisnya. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

PRO APESS adalah sebuah alat yang memiliki kegunaan untama untuk 

memilah jenis-jenis sampah sesuai dengan sifat sampah (logam, plastic dan 

organik). PRO APESS memiliki keunggulan utama dimana dengan mesaukkan 

sampah pada lubang kotak sampah dapat bekerja memilah sampah secara otomatis, 

sehingga si pembuang sampah tidak perlu membung sampah dengan memilih tong 

sampah organik atau anorganik. Sampah yang dibuang ke kotak sampah tidak 

melebihi berat dari 1 kg, sampah tidak mengandung cairan, sampah tidak beracun 

atau limbah B3, diameter sampah tidak lebih dari 10cm x 20cm dan tidak kurang 

dari itu. 

Penempatan kotak sampah sebaiknya di dalam ruangan (indoor) dikarenakan 

untuk melindungi komponen-komponen yang ada pada PRO APESS agar tidak 

rusak jika di tempatkan di luar ruangan akbiat cuaca dan lainnya. Kotak sampah ini 

harus ditempatkan di sekitar sumber listrik agar PRO APESS dapat bekerja dengan 

selayaknya.  

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Isi BAB I akan membahas tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Isi BAB II akan membahas mengenai hal-hal atau penelitian yang ada terkait 

referensi dan parameter acuan penelitian penulis, sehingga dapat merencanakan 

penelitian yang akan dibuat. Bab ini juga akan menentukan alat komponen yang 

diperlukan dan spesifiaksinya serta langkah atau metode penelitian. 

BAB III PERANCANGAN 
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Isi BAB III berisikan metodologi tentang penelitian, perancangan atau desain 

sistem pada produk/alat dengan kegunaan dan fungsi masing-masing dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isi BAB IV berisi data hasil dan pembahasan pengujian akurasi sensing sensor dan 

aktuator pemilah sampah logam dan non-logam serta data-data pengukuran pada 

alat PRO APESS. 

BAB V PENUTUP 

Isi BAB V berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang 

diberikan untuk pengembangan yang akan dilakukan nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


