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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Negeri0inioselaluoingin mengubah dirinya untuk menjadi lebih bersih 

dan indah, tetapi keseriusan ini hanya ditanggapi oleh segelintir 

orang0saja,0Sebagian0besar0pihak0merasa0tidak0peduli0akan0adanya 

persoalan ini, Mereka hanya sibuk dengan apa yang harus mereka kerjakan 

sehari-hari, Mereka0tidak mau menemukan inovasi-inovasi baru untuk 

membuat negeri ini0menjadi lebih bersih dan indah.  

Hampir0mustahil0untuk mengatakan bahwa kita bisa menemukan suatu 

tempat di negeri ini dimana tidak tampak sampah-sampah yang berserakan, 

Kita bisa menemukannya, barangkali tempat-tempat tersebut adalah 

kawasan - kawasan mewah atau tempat-tempat yang belum pernah sama 

sekali terjamah oleh tangan manusia,  

Pengolahan dan pengelolaan sampah0hendaknya0menerapkan0proses-

proses,osepertioReduce (mengurangi) , Reuse (menggunakan kembali) , 

Recycle (mendaur ulang), Replace (mengganti0barang berpotensi sampah 

ke arah bahan recycle).(Yamin dkk ( 2008) 

Dalam proses pengolahan sampah organik untuk keperluan 

pembuatan kompos dapat dilakukan secara sederhana. Sampah berupa 

dedaunan dimasukan ke dalam mesin pencacah sampah agar ukuran 

sampah menjadi lebih kecil sehingga memudahkan dalam proses 

decomposing dengan bantuan mikrobakteri pengurai untuk hasil yang 

maksimal.  

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengolahan sampah 

menjadi kompos berupa berkurangnya volume sampah yang diangkut ke 

Tempat Pembuangan Akhir sehingga akan menghemat sumber daya 

penunjang seperti bahan bakar kendaraan dan operasional alat lainnya, 

Kemudian presepsi masyarakat terhadap sampah yang dipandang sebelah 

mata karena terkesan kotor dan bau, sampah akan berkurang bila dilakukan 

proses pengolahan yang tepat dijadikan sebagai kompos karena tidak bau 

dan memiliki nilai lebih.(Sugandi & Maulida, 2018) 
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Masalah yang belum teratasi dalam peningkatan produksi pertanian 

adalah masalah pupuk, Ketersedian pupuk non-organik setiap saat dengan 

harga yang memadai merupakan salah satu penentu kelangsungan produksi 

pertanian di dalam negeri, yang selanjutnya berarti terjaminnya ketahanan 

pangan, Karena pentingnya pupuk bagi pertumbuhan pertanian, sejak 

tahun 60-an hingga saat ini pemerintah memberikan subsidi pupuk.  

Kenyataannya, pupuk bersubsidi semakin berkurang ketersediaanya, 

Penggunaan pupuk organik semakin meningkat seiring dengan maraknya 

pertanian organik, sehingga tidak ada alternatif lain bagi petani kecuali 

harus menggunakan pupuk organik, Pembuatan pupuk organik ini 

merupakan pekerjaan yang sangat berat dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk memproduksi pupuk organik tersebut sampai pupuk siap 

untuk digunakan jika dikerjakan secara manual. (Minutaq, 2010) 

Tentang desain mesin pencacah untuk pengolahan sampah sudah 

banyak dilakukan, seperti desain mesin pencacah rumput gajah tipe reel 

(Sugandi & Maulida, 2018) dan desain mesin pencacahan plastik dengan 

tiga buah pisau putar yang bergerak mengikuti putaran poros dan dua buah 

pisau tetap yang menempel pada rangka mesin. (Napitupulu dkk, 2011) 

Pencacah sampah dapat didesain dengan satu jenis mekanisme 

sehingga tidak dapat digunakan untuk mengolah sampah dengan 

karakteristik yang berbeda,( Ichlas Nur dkk. 2014), mesin pencacah plastik 

didesain dengan 2 jenis mekanisme pencacah yaitu unit pencacah sistem 

crusher dan silinder pencacah tipe reel, dimana sampah plastik mengalami 

dua kali proses pencacahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, 

namun masih belum dapat digunakan untuk mengolah sampah dengan 

karakteristik yang berbeda. (Anggry, 2017)  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada perancangan mesin pencacah sampah 

organik sistem dinamis adalah sebagaimana berikut :  

1. Bagaimana cara merancang mesin pencacah sampah organik sistem 

dinamis 
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2. Bagaiman cara merancang mesin pencacah sampah yang mudah 

digunakan untuk kelompok bank sampah dipedesaan. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada perancangan mesin pencacah sampah 

organik sistem dinamis ini adalah sebagaimana berikut  : 

1. Sistem Penggerak menggunakan motor listrik  

2. Distribusi gaya potong sama pisau dianggap seragam 

3. Tegangan geser sampah(𝜏𝑠) ≈ tegangan geser kayu (𝜏𝑘𝑎𝑦𝑢) 

4. Ukuran sampah organik maksimal 15 cm x 10 cm 

5. Bagaimana Merancang mesin pencacah sampah organik jenis ranting 

skala rumah tangga yang meliputi: 

a. Perhitungan kapasitas tabung 

b. Perhitungan gaya pemotongan  

c. Perhitungan Pulley Dan V-Belt 

d. Kesetimbangan momen 

e. Perhitungan putaran poros 

f. Perhitungan bantalan 

g. Perhitungan daya motor 

 

1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian dan perancangan ini menghasilkan 

rancangan mesin pencacah sampah organik sistem dinamis skala rumah 

tangga untuk kelompok bank sampah dipedesaan. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian dan perancangan mesin pencacah 

sampah sistem dinamis ini adalah sebagaimana berikut  : 

a. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai sarana penelitian dalam 

pengetahuan perancangan pencacah sampah organik sistem dinamis 

b. Bagi akademik, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk proses 

penelitian lebih lanjut terkait perancangan pencacah sampah organik 

sitem dinamis. 
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c. Bagi masyarakat, dapat digunakan untuk memproses sampah organik 

dilingkungan kelompok bank sampah dipedesaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


