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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak aplikasi yang 

diimplementasikan tidak lepas dari sistem instrumentasi elektronika, dan dari 

tahun ke tahun Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk dan 

tumbuhnya perekonomian, dan tentunya juga akan berpengaruh besar terhadap 

peningkatan kuantitas sampah dan munculnya jenis sampah yang baru. 

Hal ini dapat menimbulkan permasalahan lingkungan yang makin 

kompleks bila kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak 

berkembang, karena kita tahu bahwa penghasil sampah di kota-kota besar adalah 

mayoritas sampah yang di hasilkan oleh rumah tangga. 

Adapun dampak yang akan di rasakan manusia  misalnya saja, dampak 

negatif dari sampah organik terhadap kesehatan  diantaranya timbulnya penyakit 

diare, kolera, tifus yang dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal 

dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum, penyakit 

demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di 

daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai, Penyakit jamur dapat juga 

menyebar (misalnya jamur kulit), dan penyakit yang dapat menyebar melalui 

rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan 

oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan 

binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. 
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Dampak sampah yang  lain juga akan berpengaruh juga terhadap 

lingkungan, karena cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau 

sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati 

sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini juga akan mengakibatkan 

berubahnya ekosistem perairan biologis, sehingga air yang kita konsumsi akan 

mengalami penurunan kualitas yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap 

kesehatan manusia.  

Sehingga sampah atau limbah akan menjadi masalah jika tidak dikelola 

dengan baik, justru sebaliknya akan mendapat manfaat terhadap manusia dan 

lingkungannya bila dicermati atau dikelola dengan baik dan benar khususnya 

sampah rumah tangga.  

Oleh karena itu sekarang banyak juga masyarakat yang telah menerapkan 

sistem pengolahan sampah pada rumah tangga untuk di jadikan pupuk kompos 

tetapi dengan metode dan alat yang sederhana, karena kita tahu bahwa pupuk 

kompos selain murah tetapi juga sangat bagus untuk lingkungan karena tidak 

mengandung unsur bahan kimia yang dapat merusak tekstur, kesuburan serta 

kandungan unsur hara pada tanah seperti jika kita menggunakan pupuk kimia. 

Untuk mengatasi masalah ini setiap sampah yang ada khususnya sampah 

rumah tangga bisa di manfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos dan di harapkan 

dengan alat yang kami buat setiap orang yang akan membuat pupuk diharapkan 

dapat membuat pupuk dengan mudah. 

Dengan melatarbelakangi masalah tersebut penulis ingin membuat sebuah 

mesin pengolah sampah yang dapat mengolah sampah menjadi pupuk kompos 

secara otomatis. Dengan demikian kami mengharapkan agar mesin ini dapat 
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dikembangkan lebih jauh dan dapat berguna bagi masyarakat khususnya untuk 

tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat sekaligus dapat sedikit 

mengatasai masalah sampah. 

   

1.2       Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana merancang dan membuat suatu mesin yang mampu mengolah sampah 

organik menjadi pupuk kompos secara otomatis berbasis mikrokontroller 

 

1.3       Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampah yang dapat diolah hanya sampah organik dan dalam pemilahan 

sampah masih menggunakan tenaga manusia. 

2. Sistem hanya dapat bekerja setiap satu proses sekali, dan untuk proses 

pembuatan pupuk selanjutnya harus menunggu proses sebelumnya selesai 

dan dalam setiap prosesnya tersebut membutuhkan waktu selama 7-14 

hari. 

3. Pengisian sampah masih dilakukan secara manual atau tenaga manusia. 

4. Mesin ini hanya mampu mengolah sampah dan bahan lainnya dengan total 

berat ± 10 Kg. 
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1.4      Tujuan 

Tugas akhir ini adalah : 

Merancang dan membuat mesin yang mampu mengolah sampah organik 

menjadi pupuk kompos secara otomatis berbasis mikrokontroller. Aktifitas 

penting yang harus dilakukan selama proses pembuatan pupuk kompos adalah 

menjaga kestabilan kelembapan.  

 

1.5       Kontribusi 

 Rancang bangun Mesin pembuat pupuk kompos otomatis ini dibuat 

dengan kemampuan mesin dapat membuat pupuk kompos secara otomatis, yang 

mana pada mesin ini telah disediakan 3 fungsi yaitu sebagai mesin pencacah yang 

berfungsi untuk mencacah sampah, pengaduk sampah, serta pengatur kelembapan 

sampah. 

 Dibandingkan dengan mesin pembuat kompos yang sudah ada 

sebelumnya, mesin ini mampu manggabungkan berbagai proses yang dibutuhkan 

dalam pembuatan pupuk kompos, karena pada mesin pembuat kompos yang 

sudah ada saat ini mesin hanya mampu mengerjakan satu proses saja sedangkan 

untuk proses yang lain harus menggunakan mesin yang lain lagi, misalnya saja 

mesin untuk mencacah saja sedangkan untuk proses pengadukannya harus 

menggunakan mesin yang berbeda lagi sehingga tidak efisien. 
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1.6         Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini secara sistematis diatur dan disusun dalam  

lima bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab. Secara ringkas uraian 

materi dari bab pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut : 

Bab I      Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dari Tugas Akhir ini, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kontribusi yang akan diberikan dari 

penelitian ini, dan sistematika penulisan dari buku Tugas Akhir ini. 

Bab II    Landasan Teori 

Pada bab landasan teori ini dijelaskan tentang kelembaban, sensor 

SHT11, arsitektur dari mikrokontroler ATMega8535, sensor  photodiode. 

Bab III   Metode Penelitian 

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian dalam merancang 

dan membuat perangkat lunak serta alasan penggunaan metode penelitian tersebut 

dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan pula tentang pembuatan yaitu proses 

perealisasian sistem sesuai dengan rancangan.  

Bab IV   Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Dalam bagian pengujian sistem ini dijelaskan tentang pengujian terhadap 

perangkat lunak. Dimana menguraikan tentang prosedur penelitian, hasil 

pengujian, serta hasil pengujian. 

Bab V    Penutup 

Bagian ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian Tugas Akhir 

yang menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari proses penelitian 

serta saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 


