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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah adalah material sisa yang dibuang dan berasal dari kegiatan manusia.

Seperti yang diketahui masih banyak masalah sampah yang seakan menjadi hal

yang ditakuti bagi masyarakat. Itu disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat

soal membuang sampah, sehingga sering terjadi masalah sampah yang berserakan

sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan akan menjadi ancaman bagi

kehidupan masyarakat, seperti mengakibatkan banjir, kotornya lingkungan, polusi

udara dan sebagainya. Perkembangan teknologi dan modernisasi peralatan

elektronik telah menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar di dalam

kehidupan manusia, dimana manusia membutuhkan segala sesuatunya serba

otomatis, praktis dan fleksibel. Salah satu kebutuhan manusia adalah lingkungan

hidup yang nyaman. Lingkungan hidup yang nyaman dapat tercipta apabila

manusia menjaga kebersihan, sehingga sangat penting menumbuhkan kesadaran

menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya

Masyarakat sekarang ini sering membuang sampah di sembarang tempat

dikarenakan berbagai faktor seperti kurang banyaknya fasilitas tempat sampah

yang tersedia sehingga membuat orang kebingungan dalam mengetahui lokasi

kotak sampah sehingga lebih memilih membuang sampah sembarangan dari pada

harus mencari tempat sampah yang kemungkinan jaraknya agak jauh, fasilitas

tempat sampah yang penuh juga membuat orang lebih memilih membuang

sampah diluar kotak sampah dari pada harus memasukkan sampah ke tempat

sampah yang sudah penuh dan daerah di sekitar tersebut juga harus bersih dari

sampah, karena tempat yang asal mulanya sudah kotor akan membuat orang

berpikir bahwa tempat itu diperbolehkan untuk membuang sampah sembarangan

dan tanpa ragu mengotorinya dengan sampah yang mereka bawa kemudian yang

terpenting adalah penyakit malas yang ada pada masyarakat itu sendiri.
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Salah satu jurnal yang menjadi referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh

(Deni Ubaidillah, 2017). Dalam jurnal tersebut bertujuan membandingkan Alat

yang digunakan sebagai pengendali kebersihan lingkungan berupa sebuah tempat

sampah pintar untuk sampah yang mempunyai tutup yang dapat terbuka sendiri

ketika. sampah sudah dimasukkan dan akan tertutup dengan sendirinya, serta akan

mendeteksi asap dan dapat mendeteksi sampah apabila dalam keadaan penuh.

Jurnal kedua yang menjadi acuan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Dedi

Setiawan, Trinanda Syahputra dan Muhammad Iqbal, 2016). Penelitian ini

membandingkan alat purwarupa tong sampah otomatis ini menggunakan arduino

uno ATMEGA328 yang dirancang untuk membuat masyarakat sadar akan

pentingnya kesehatan dengan membuang sampah pada tempatnya. Alat ini

terbagi menjadi dua bagian, yaitu hardware dan software. Hardware terdiri

dari sensor ultrasonik HC-SR04, sensor PIR, sistem minimum ATMEGA328

sebagai rangkaian pengendali input dan output dan motor DC, sedangkan software

yang digunakan adalah program arduino yang mirip dengan bahasa pemrograman

C (arduino).

Dari permasalahan diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan

judul: “RANCANG BANGUN KOTAK SAMPAH PINTAR (SMART TRASH

CAN) BERBASIS INTERNET OF THING (IOT)” Sistem kerja dari alat yaitu

jika jika jarak sensor ultrasoni mendeteksi adanya orang didekat kotak sampah

maka df player akan on untuk memberitahu keberadaan kotak sampah dan jika

ada yang akan membuang sampah maka servo akan aktif untuk membuka kotak

sampah, jika kotak sampah dalam keadaan penuh maka GPS akan aktif untuk

mengirimkan lokasi kotak sampah penuh ke petugas agar petugas lebih cepat

dalam mengambil sampah yang telah penuh. Aplikasi blynk digunakan sebagai

monitoring kotak sampah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimana merancang dan membangun alat tempat sampah berbasis

nodemcu?

2. Bagaimana merancang dan membangun tempat sampah yang dapat

menghubungi petugas kebersihan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ruang lingkup dalam

penelitian ini, yaitu;

1. Dalam skripsi ini membahas bagaimana membuat alat tempat sampah berbasis

intenet of things.

2. Alat ini hanya dapat membuka, menutup dan memberikan informasi suara agar

masyarakat mengetahui keberadaan kotak sampah terdekat.

3. Dalam skripsi ini output tampilan yang digunakan berupa aplikasi blynk.

4. Dalam skripsi ini penulis menggunakan  module GPS neo 6, motor servo dan

module DF player mini sebagai output sistem.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Merancang dan membangun tempat sampah yang dapat mengirimkan lokasi

jika tempat sampah penuh.

2. Merancang dan membangun tempat sampah secara otomatis membuka tutup

tempat sampah dengan menggunakan motor servo.

3. Merancang dan membangun kotak sampah yang dapat mengeluarkan suara

peringatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah

1. menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah yang menumpuk dengan

tersedianya kotak sampah pintar yang dapat memberikan informasi agar

sampah segera diambil untuk mencegah sampah terlalu lama menumpuk

dan menjadi sumber penyakit serta memberikan kemudahan kepada pihak
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petugas kebersihan dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil sampah

ketika telah penuh.

2. Memudahkan orang yang akan melakukan buang sampah untuk mencari lokasi

kotak sampah.

3. Memberi informaasi kepada petugas kebersihan bahwa kotak sampah penuh

sehingga petugas kebersihan untuk membuang sampah ke pembuangan sampah

ahkir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam

beberapa pokok bahasan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori – teori yang berkaitan dengan semua alat yang

digunakan dalam “Rancang Bangun Sampah Pintar (Smart Trash Can) Berbasis

Internet Of Things (IOT) ”.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, tahapan peracangan dari alat,

diagaram blok dari alat dan cara kerja alat tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi alur, analisis dan pembahasan dari alur yang

dirancang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari pengujian sistem serta saran apakah rangkaian

ini dapat digunakan secara tepat dan dikembangkan perakitannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


