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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sampah 

Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai, seperti sisa makanan, seperti 

sisa makanan, daun, dll. Sampah Organik dapat menimbulkan masalah jika tidak diolah 

dengan baik sehingga sampah organik menjadi acuan sampel untuk pengujian alat ini 

[1]. Pada penelitian ini dilakukan sampel pengujian sebanyak 2 kali yaitu 

menggunakan sampah organik, berupa sisa makanan, dan sayur-sayuran. Sisa makanan 

dan sayuran digunakan pada pengujian ini karena sesuai dengan batasan masalah yaitu 

sampah organik ini banyak terbuang di restoran dan rumah tangga sehingga sulitnya 

mengolah sampah organik ini sebagai bahan yang tepat guna.  

  

2.2 Bentuk sampah organik untuk bahan utama kompos 

 Bentuk sampah organik pada umumnya mudah terurai dan dapat diolah untuk 

digunakan kembali, sehingga sampah organik cocok digunakan dalam pengolahan 

pupuk kompos. Selain itu sampah organik dipilih dalam penelitian ini menyesuaikan 

spesifikasi alat yang digunakan yaitu memiliki 4 mata pisau yang tipis sehingga sangat 

cocok digunakan dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, selain itu 

pemilihan sampah organik ini sangat efisien dan mudah diolah.  

2.3 Tinjauan Komponen Elektronika yang Digunakan Alat Gasper 

Komponen yang digunakan dalam pembuatan alat ini meliputi: 

1. Arduino Mega 2560 

2. Buzzer Pasif 

3. Relay 

4. LCD 16x2 

5. Sensor load cell 5kg + HX711 

6. HCSR-04 

7. Motor Servo MG996R 
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8. Modul Step down DC-DC Buck Converter XL4015 

9. Motor AC Tins XQD-180 

10. Motor Pompa Mini DC 5V 

2.3.1 Arduino mega 2560 

Arduino adalah board berbasis mikrokontroler atau papan rangkaian open source 

yang didalam nya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan 

jenis AVR. Mikrokontroler bertugas sebagai otak yang mengendalikan proses input, 

dan output sebuah rangkaian elektronik. 

Board Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berdasarkan ATMEGA 

2560. Ini memiliki 54 digital 54 pin input/ output ( yang 15 dapat digunakan sebagai 

output PWM), 16 analog input, 4 UART (hardware port serial), osilator kristal 16MHz, 

koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset [2]. 

 

 

         Gambar 2 1 Arduino Mega 2560 

 

 

2.3.2 Buzzer Pasif  

Buzzer adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran 

listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini digunakan sebagai indikator bahwa proses 

telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat [3]. Buzzer ini dipilih dan 
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digunakan karena memiliki tegangan kerja sebesar 5VDC sehingga komponen alat ini 

sangat hemat penggunaan listrik. Prinsip buzzer yang digunakan pada alat ini yaitu 

ketika proses pengolahan sampah organik telah selesai maka buzzer ini akan aktif. 

 

      Gambar 2 2 Buzzer Pasif Continous Alarm  

2.2.3  Relay 

Sebuah relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik. Pada alat ini 

menggunakan relay JQC-3FF-S-Z, relay ini dapat digunakan pada tegangan ac dan dc 

yaitu sebesar 250VAC/30VDC 10 A, relay ini memiliki prinsip kerja on ketika motor 

dc atau motor ac saat keadaan aktif, dan off ketika non aktif[4]. Relay yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan 2 relay dimana relay pertama berfungsi sebagai 

pemutus dan penyambung arus motor dc (motor dc ini digunakan sebagai penyemprot 

cairan activator), sedangkan relay kedua berfungsi sebagai pemutus dan penyambung 

arus pada motor ac (motor ac digunakan sebagai penggerak mata pisau).  

 

 

        Gambar 2 3 Relay JQC-3FF-S-Z 

 

2.2.5 Sensor Ultrasonik HCSR-04 
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Sensor ultrasonik HC-SR04 adalah sensor 40KHz. Sensor ini bekerja pada 

tegangan 5VDC. HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk 

mengukur jarak antara penghalang dan sensor. HC-SR04 memiliki 2 komponen utama 

sebagai penyusunnya yaitu transmitter dan receiver. Fungsi dari ultrasonik transmitter 

adalah memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz kemudian 

ultrasonik receiver menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik [7]. Prinsip kerja 

sensor HCSR-04 pada alat ini adalah ketika objek mendekati sensor kurang dari 10 cm, 

maka sensor akan mendeteksi jarak dari objek yang sudah ditentukan, yang berfungsi 

sebagai parameter untuk menggerakkan aktuator kemudian penutup tempat sampah 

akan terbuka.  

 

 

Gambar 2 4 Sensor Ultrasonik HCSR-04 

2.2.6 Motor Servo MG996R 

Motor Servo adalah komponen aktuator. Motor servo bekerja dengan sistem 

kontrol umpan balik loop tertutup[8]. Motor Servo dapat diatur putarannya atau 

sudutnya sesuai kebutuhan. Cara kerja sederhananya adalah ada sensor yang akan 

mengetahui posisinya sudah sesuai yang diinginkan atau belum, dan jika belum maka 

kontrol input akan mengirim sinyal kendali untuk membuat posisi poros tersebut tepat 

pada posisi yang diinginkan. Pada alat ini prinsip kerja motor servo digunakan sebagai 

aktuator untuk menggerakkan tutup sampah otomatis. Dalam hal ini penutup sampah 

menggunakan bahan plat besi yang cukup berat, sehingga diperlukan servo dengan 

putaran yang besar juga untuk menggerakkan objek tersebut. 
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Gambar 2 5 Motor Servo MG996R 

2.2.7 Modul Step Down DC-DC Buck Converter XL4015  

DC Step Down Bulk adalah converter yang bekerja sebagai step down DC 

(Direct Current) yang fungsinya adalah menurukan tegangan DC. Untuk spesifikasinya 

untuk input voltage range nya adalah 4-38VDC, dengan output voltage 1.25-36VDC. 

Temperatur kerjanya adalah -40±85°, dengan frekuensi sebesar 180 KHz [9]. 

Komponen ini digunakan untuk mengubah tegangan 12VDC dari catudaya menjadi 

5VDC menyesuaikan dengan komponen seperti LCD, LED, Buzzer yang memerlukan 

sebesar 5VDC.      

 

                 Gambar 2 6 Modul Step Down DC-DC Buck Converter XL-4015 

 

2.2.8 Motor AC Tins XQD-180  

Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Motor Listrik AC adalah sebuah motor yang digerakkan oleh arus bolak balik 

(AC). Adapun spesifikasi motor AC XQD-180 adalah tegangan input 220V, dengan 

frekuensi 50Hz, dan daya 180W. Pada alat ini motor ac digunakan untuk menggerakkan 

mata pisau yang berfungsi untuk mencacah sampah organik. Prinsip kerja motor ini 
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adalah setelah sensor berat mendeteksi bobot sampah lebih dari 1kg, maka motor ini 

akan aktif yang di couple dengan mata pisau sebagai penghancur sampah organik. 

 

 

            Gambar 2 7 Motor AC Tins XQD-180 

 

2.2.9 Motor Pompa Mini  DC 

Motor Pompa air celup merupakan komponen yang mengandung brushed motor 

(motor bersikat), namun motor pompa ini digunakan untuk memindahkan cairan. 

Tegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan motor pompa ini sebesar 5VDC. Oleh 

karena itu struktur yang terkandung didalamnya didesain khusus digunakan untuk 

memompa cairan. Motor pompa harus tercelup air ketika dihidupkan, karena apabila 

dioperasikan tanpa air dapat merusak struktur rotor didalamya [10]. Komponen ini 

berfungsi untuk menyemprotkan cairan activator ke sampah organik yaitu dengan 

prinsip kerjanya ketika motor ac berputar maka mini pompa dc akan aktif dan 

menyemprotkan cairan aktivator.  

 

             Gambar 2 8 Motor Pompa Mini DC 5V 
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