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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap hari manusia menghasilkan sampah, baik sampah rumah tangga 

ataupun sampah industri yang mempunyai berbagai macam-macam bentuk dan 

jenisnya. Pengolahan pada sampah yang buruk dapat menyebabkan masalah pada 

lingkungan yang merugikan. Sampah akan menjadi masalah karena bisa 

mengganggu kesehatan pada manusia, menimbulkan bau yang tidak enak dan 

polusi udara. Dengan adanya tempat sampah seakan tidak begitu berarti  karena 

kebanyakan orang lebih senang membuang sampah secara sembarangan, begitu 

juga terhadap petugas kebersihan untuk mengecek kapasitas tempat sampah yang 

sering lupa mengakibatkan sampah menumpuk sehingga dapat mengotori 

ruangan.  Kebanyakan tempat sampah yang ada sekarang ini masih menggunakan 

cara sederhana yaitu dengan cara membuka dan menutup tempat sampah  secara 

manual. Permasalahan ini dapat menyebabkan tangan akan sangat rawan terkena 

bakteri pada tempat sampah tersebut.  

Untuk mengatasi permasalahan diatas, dalam kebersihan lingkungan dan 

kesadaran kebanyakan orang dalam membuang sampah dengan penanganan yang 

tepat, maka pada tugas akhir ini akan membuat alat yang bisa digunakan untuk 

otomatisasi buka tutup pada tempat sampah menggunakan sensor jarak HC-SR04 

yang kemudian diolah kedalam mikrokontroler arduino dan dikendalikan oleh 

motor servo yang berfungsi sebagai mekanik buka tutup, supaya kapasitas tempat 

sampah dapat diketahui dengan mudah, maka LED akan menyala merah untuk 

menandakan bahwa tempat sampah sudah dalam keadaan penuh. 

Penelitian yang berjudul “Rancang Alat Pembuka Dan Penutup Tong 

Sampah Otomatis Berbasis Mikrokontroler. Penelitian yang akan dilakukan 

tersebut bertujuan untuk memodifikasi tong sampah dengan fitur otomatis dan 

membuat orang tidak perlu repot membuka dan menutup tutup tong sampah 

karena tutup tong sampah akan otomatis terbuka ketika ada orang yang mendekati 

ingin membuang sampah. (Setiawan et al., 2014). 
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Penelitian yang berjudul “Aplikasi Tong Sampah Berbicara 

Mikrokontroller ATmega8535 Didukung Bahasa Pemrograman C Dengan Output 

Dan Seven Segment. Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk 

membangun peralatan tong sampah yang bisa mengeluarkan suara, sebuah tong 

sampah yang mengucapkan terima kasih apabila orang membuang sampah  

kedalam dan bisa memberi tau petugas kalau dia telah terisi penuh. (Singgi, 2017). 

Penelitian yang berjudul “Prototipe Pengangkat Sampah Otomatis Pada 

Saluran Pintu Air Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535”. penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk mengangkat sampah dengan konveyor atau pembawa 

sampah. Mikrokontroller ATmega 8535 yang digunakan sebagai pengendali input, 

output, driver motor DC, LCD display dan buzzer, dan hasilnya prototype 

pengangkat sampah otomatis pada saluran pintu air kemudian hasil pengangkatan 

dibawa oleh konveyor. (Kurniawan dan Winarno,2012). 

Dari beberapa refrensi penelitian terdahulu yang telah saya gunakan diatas, 

ternyata belum terdapat penelitian tentang Rancang Bangun Buka Tutup Tempat 

Sampah Otomatis Berbasis Arduino. Petugas kebersihan yang lupa akan 

mengecek kondisi tempat sampah sehingga terjadi penumpukan sampah dan 

kebanyakan orang yang malas akan membuang sampah dikarenakan tempat 

sampah dengan sistem buka tutup manual sehingga mengakibatkan sampah 

berceceran dimana-mana. Maka dari itu penulis akan membuat penelitian yang 

berjudul “Rancang Bangun Buka Tutup Tempat Sampah Otomatis Berbasis 

Arduino”. Pada penelitian tersebut penulis menjelaskan cara kerja, cara kerja dari 

Rancang Bangun Buka Tutup Tempat Sampah Otomatis Berbasis Arduino ini 

adalah sensor jarak HC-SR04 membaca adanya objek yang mendekat 30 cm / ≤ 

30 cm maka motor servo berkerja 180° sebagai mekanik buka tutup tempat 

sampah dengan batas waktu 5 detik ketika objek melebihi 30 cm otomatis motor 

servo berkerja -180° dan sensor HC-SR04 membaca jarak 10 cm / ≤ 10 cm dari 

tutup tempat sampah maka keadaan LED hijau off sedangkan LED merah on 

penanda kapasitas tempat sampah sudah penuh. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat alat buka tutup tempat sampah otomatis? 

2. Bagaimana pemanfaatanya alat ini untuk membantu petugas 

kebersihan? 

3. Bagaimana cara kerja Rancang Bangun Buka Tutup Tempat Sampah 

Otomatis Berbasis Arduino? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahanya 

pada beberapa poin, yaitu:  

1. Sensor jarak menggunakan sensor jarak HC-SR04. 

2. Arduino yang digunakan adalah Arduino uno. 

3. Jarak yang akan diukur adalah jarak pembacaan sensor pada tempat 

sampah otomatis. 

4. Mekanik buka tutup pada tempat sampah menggunakan motor servo. 

5. Penanda kapasitas tempat sampah sudah penuh atau tidaknya 

menggunakan led indicator. 

6. Data yang diolah hanya data keluaran dari sensor jarak yang terdapat 

pada tempat sampah otomatis. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat alat untuk buka tutup otomatis pada tempat sampah. 

2. Mengetahui cara kerja Rancang Bangun Buka Tutup Tempat Sampah 

Otomatis Berbasis Arduino. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang akan didapatkan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Membatu petugas kebersihan dalam mengetahui kapasitas tempat 

sampah sehingga dapat ditangani dengan cepat. 
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2. Tempat sampah yang di buat akan jauh lebih berguna dengan adanya 

teknologi buka tutup otomatis sehingga orang yang awalnya malas 

mebuang sampah sekarang menjadi lebih teratur dalam membuang 

sampah. 

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

yang dikontrol menggunakan sensor jarak HC-SR04 serta mekanik 

dari motor servo dan led indicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


