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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era perkembangan zaman saat ini, semua aspek kehidupan manusia telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini di iringi dan di 

dukung oleh perkembangan teknologi yang sangat beperan dalam kemajuan di 

segala bidang. Banyak sekali penemuan-penemuan serta segala pemanfaatan dari 

kemajuan teknologi ini yang sangat membantu dalam meringankan pekerjaan 

manusia sehari hari  

Salah satu dari kemajuan tersebut yaitu perancangan kotak sampah. 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses pembuangan sampah pada 

tempatnya membuat lingkungan sekitar jadi tercemar. Setidaknya kesadaran untuk 

membung sampah pada tempatnya dimulai dari didikan orang tua membiasakan 

anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya sejak dini. Kebiasaan tersebut 

juga harus diimbangi dengan fasilitas tempat sampah yang dihadirkan semenarik 

tempatnya. Untuk itulah penulis mempertimbangkan untuk membuat suatu alat 

yang dapat berfungsi untuk menarik minat masyarakat terutama anak-anak untuk 

membuang sampah pada tempatnya.(Fauzi 2019)  

Banyak masalah yang muncul berkaitan dengan sampah yang mengganggu 

kesehatan dan kebersihan lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

membuang sampah yang benar ada kaitannya dengan keadaan tempat sampah. 

Tempat sampah dalam keadaan bersih, unik dengan sentuhan teknologi modern 

akan membuat orang tertarik untuk membuang sampah dengan benar, sebaliknya 

tempat sampah dengan kondisi yang buruk menyebabkan orang malas membuang 

sampah. 
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Rekayasa dengan penerapan sistem kontrol memiliki peranan yang sangat 

penting khususnya bagi pengembangan tempat sampah yang ada pada saat ini 

agar tempat sampah lebih modern dan lebih efesien dalam memberitahukan 

kepada petugas kebersihan. perkembangan teknologi juga menyentuh aspek 

kepedulian terhadap lingkungan dengan adanya tempat sampah cerdas atau biasa 

disebut dengan tempat sampah pintar, tempat sampah yang dulunya mempunyai 

fungsi tunggal dengan menampung sampah saja kini telah dipadukan dengan 

teknologi dengan menambahkan fungsi tertentu, baik berupa otomatisasi buka 

tutup pada tempat sampah sampai pengiriman informasi keadaan tempat sampah 

kepada petugas kebersihan sehingga lebih efesien karena tidak perlu menunggu 

laporan secara manual dari warga sekitar. Restu Tri Maulana Akbar (2017) yang 

berjudul “PERANCANGAN TEMPAT SAMPAH PINTAR BERBASIS 

ARDUINO  UNO” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dibahas pada penelitian ini: 

1. Bagaiman cara tempat sampah memilah secara otomatis menggunakan 

sensor Proximity, dan ultrasonik,  servo  

2. Bagaimana agar tempat sampah mengetahui jika sampah tidak sesuai 

dengan sampah nya 

 

1.3 Batasan Masalah 

      Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahanya 

      pada beberapa poin, yaitu:   

1. Sensor mendeteksi sampah menggunakan Sensor Proximity dan 

Ultrasonik.  

2. Arduino yang digunakan adalah Arduino Uno 

3. Sistem ini tidak dapat memproses sampah yang ditumpuk dalam satu 

bungkus  
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4. Mekanik memilah sampah pada tempat sampah menggunakan motor 

servo. 

5. Data yang diolah hanya data keluaran dari sensor  yang terdapat  

pada tempat sampah otomatis. 

6. Objek sampah yang akan diproses yaitu botol minuman, plastik, kertas, 

daun daunan  

7. Posisi sampah harus mengenai sensor agar mudah mendeteksi sampah 

organik atau anorganik  

8. Sampah yang diuji  dalam keadaan kering(kertas dan plastik) 

9. Ukuran sampah organik dan anorganik  dari 0cm-15cm 

10.  Lokasi pengujian alat ini hanya untuk dikampus  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mempermudah  untuk mengetahui mana sampah organik dan anorganik 

2. Menarik minat untuk masyarakat,orang tua dan anak anak untuk lebih 

menjaga kebershihan di sekitar nya  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Membatu petugas kebersihan dalam mengetahui kapasitas tempat sampah 

 Sehingga dapat ditangai dengan cepat. 

2. Tempat sampah yang di buat akan jauh lebih berguna dengan adanya 

Teknologi dibuka tutup otomatis sehingga orang yang awalnya malas 

membuang sampah sekarang menjadi lebih teratur dalam membuang 

sampah  

3. Dapat mengetahui cara kerja alat buka tutup tempat sampah otomatis yang  

 Dikontrol menggunakan sensor Proximity serta mekanik dari motor servo. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Memberikan gambaran secara garis besar, dalam hal ini dijelaskan isi dari 

masing-masing bab dari tugas akhir ini. Sistematika penulisan dalam pembuatan 

laporan ini sebagai berikut  

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang mengapa penulis mengambil judul 

Tempat sampah pintar menggunakan sensor Proximity,rumusan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang dasar teori dan penjelasan komponen-

komponen yang akan digunakan. 

 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN  

 Bab ini membahas tahap-tahap perancangan dan proses 

pembuatan tugas akhir 

 

BAB IV : HASIL  PENGUJIAN  

   Bab ini membahas tentang pengujian alat yang terhubung pada  

   Mikrokontroller dan pemgambilan data. 

 

 BAB V  :  PENUTUP  

 Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil dan pengujian yang 

telah dilakukan, serta saran bagi penulis guna untuk memperbaiki 

kesalahan terhadap perancanaan yang telah dilakukan. 

 

 

. 
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