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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Topik sampah telah lama menjadi permasalahan serius di berbagai kota 

besar di Indonesia. Peningkatan kuantitas atau materi sampah merupakan akar 

masalah, ditambah pula dengan bagaimana menangani pembuangan, pengelolaan 

dan pengolahan sampah. Sampah, berdasarkan kandungan zat kimia terdiri dari 

dua kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik 

merupakan sampah yang tidak bisa mengalami pembusukan, seperti plastik, 

logam. Sedangkan sampah organik pada umumnya mengalami pembusukan 

seperti daun, sisa makanan, buah-buahan dan lainnya. Sampah memberikan 

dampak buruk selain bagi kesehatan, juga terhadap daya dukung lingkungan serta 

daya saing ekonomi. 

Pemerintah daerah, sebagian besar di wilayah Negara Republik Indonesia 

masih memiliki kemampuan yang rendah dalam sistem pengelolaan sampah. 

Kepedulian masyarakat dalam mengatur pembuangan dan pengelolaan sampah, 

juga bisa dikatakan sejalan dengan kemampuan Pemda. Tingkat kepedulian 

masyarakat kita bahkan bila di ukur dalam indeks, memiliki prosentasi sebesar 

72% ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah (Survey BPS 2018). Hal ini 

masih ditunjukkan pula dengan angka sampah terbuka yang ada di TPA seluruh 

Indonesia, jumlahnya masih sebesar 55,56 persen dimana sampah yang dikelola 

oleh Pemda kemudian dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir). 

Semenjak dikeluarkannya Undang-udang nomor 18 Tahun 2008 tentang 

pengelolan sampah, sejak tahun 2013 sebenarnya sudah tidak diperkenankan lagi 

operasional TPA dengan pembuangan terbuka. Idealnya, pola pengolahan dan 

pengelolaan sampah hendaknya menerapkan proses, seperti Reduce (mengurangi), 

Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang), Replace (mengganti 

barang berpotensi sampah ke arah bahan recycle) (Yamin dkk, 2008). Untuk 

menunjang langkah tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

merancang mesin untuk mengolah sampah.. Pengolahan sampah melalui mesin 

ini, dimaksudkan untuk memproses sampah menjadi sesuatu yang mudah diolah, 
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dikelola dan juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak buruk terhadap 

lingkungan. 

Maka dari itu untuk mewujudkan hasil nyata dalam rangka menunjang 

kampanye mengurangi sampah, dibuatlah mesin pencacah sampah organik sistem 

dinamis skala rumah tangga yang diharapkan mampu memberikan kontribusi 

dalam pengolahan dan pengelolaan sampah agar tidak lagi diperlakukan dengan 

pembuangan terbuka. 

Mesin pencacah sampah organik adalah sebuah mesin yang nantinya 

memiliki untuk mengolah berbagai jenis sampah organik, dalam hal ini 

sumbernya dari sampah rumah tangga yang berupa dedaunan, rumput, limbah 

sayur, limbah buah, dan sampah organik lainnya menjadi ukuran kecil. Keluaran 

sampah yang sudah dicacah ditujukan untuk dapat di kelola dan di olah menjadi 

kompos. Guna mempercepat proses dalam pengolahan sampah menjadi kompos, 

dapat dibantu dengan peralatan pengolahan sampah lainnya seperti mesin mixer 

kompos, mesin conveyor sampah, dan mesin pengolah sampah lainnya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana membuat mesin pencacah sampah organik melalui 

pengembangan teknologi baru dengan sistim dinamis berpenggerak motor listrik, 

mudah dalam pengoperasian dan perawatan serta memiliki mobilitas tinggi 

dengan biaya yang terjangkau, yang diharapkan mampu menghasilkan keluaran 

sampah yang tidak perlu di buang di tempat terbuka sehingga dapat mengurangi 

dampak terhadap kesehatan dan daya dukung lingkungan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diambil yakni : 

a. Material untuk diolah, adalah menggunakan sampah organik yaitu sampah 

rumah tangga. 

b. Membuat mesin pencacah sampah organik sampah (basah) dengan komponen 

yang terdiri dari rangka mesin, corong masuk, corong keluar, body silinder, 

pisau statis, dan pisau dinamis. 
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c. Sistem penggerak menggunakan motor listrik. 

d. Distribusi gaya potong sama, dengan pisau yang dianggap seragam. 

e. Ukuran sampah organik maksimal 15cm x 10cm. 

f. Tegangan geser sampah(  )   tegangan geser kayu (     ). 

 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah : 

a. Menghasilkan teknologi tepat guna berupa mesin pencacah sampah organik. 

b. Membuat mesin pencacah yang murah dan terjangkau, sehingga dapat 

membantu masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah untuk 

dijadikan kompos.  

c. Memberikan alternatif solusi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah 

sampah skala rumah tangga, sehingga tidak hanya di buang di tempat terbuka 

yang bisa berdampak bagi kesehatan dan lingkungan. 

 

1.5.  Manfaat 

1.5.1 Bagi Akademik 

Pembuatan mesin ini, dapat dipergunakan sebagai pengembangan keilmuan, 

membekali mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan mesin Fakultas Teknik 

Universitas Muria Kudus mengenai Pembuatan Mesin Penghancur Sampah 

Organik  Rumah Tangga. 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah masyarakat bisa 

mendapatkan produk dari mesin Penghancur Sampah yang mempunyai sifat yang 

baik, simpel, mudah dalam pengoperasian dan harga  terjangkau. 

 

 


