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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah adalah material sisa suatu aktivitas yang tidak diinginkan 

setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan menurut derajat 

keterpakaian dan kegunaannya. Jika dengan majunya ilmu pengetahuan 

akan makin banyak material ditemukan kemanfaatannya bagi manusia, dan 

dengan itu akan makin sedikit material sisa yang dikatagorikan sampah. 

Tetapi tidak dengan pertumbuhan penduduk disuatu daerah yang tidak sadar 

akan bahaya dari sampah itu sendiri. Misalkan saja satiap satu orang 

menghasilkan sampah dalam kurun waktu satu bulan adalah sebanyak 1 

m3sampah, maka jika disuatu wilayah dengan jumlah penduduk 100 jiwa 

dengan luas wilayah 1000m2 akan menghasilkan sebanyak 100m3 setiap 

bulannya. Sehingga dalam kurun waktu 1 bulan saja daerah tersebut 1/10 

nya adalah sampah. 

Sehingga jika sampah ini tidak benar-benar ditangani dengan benar 

akan berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup dimuka bumi ini. Banyak 

dari jenis sampah yang ada, mulai dari sampah organik dan non organik atau 

sampah kering dan basah. Kedua sampah ini tidak dapat dijadikan satu 

dalam pengolahannya, dikarenakan kedua sampah ini berbeda baik dari 

lama penguraiannya ataupun dari segi lainnya. Misalkan saja sampah 

organik, sampah organik dapat menimbulkan bau busuk apabila tidak cepat 

diproses, berbeda dengan sampah non organik yang jika dibiarkan tidak 

meenimbulkan bau. Pengolahan dari sampah organik telah banyak 
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dilakukan sepertihalnya sebagai pupuk atau dimanfaatkan sebagai biogas. 

Sementara dari samapah non organik masih kurang, proses yang telah 

banyak dilakukan adalah mendaur ulang sampah tersebut. 

Oleh karnya daur ulang juga perlu dikelompokkan dan dipisahkan. 

Sampah plastik dikumpulkan dengan plastik, kaleng dengan kaleng, 

kaca/glass dengan gelas, dan kertas dengan kertas.Sampah Anorganik 

berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak 

bumi, atau dari proses industri. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan 

tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat 

diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat 

rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng 

sangat banyak dijumpai. 

Dari uraian diatas timbulah ide atau gagasan membuat alat yang bisa 

digunakan untuk memproses sampah non organik. Seperti halnya kaleng 

kertas dan lain sebagainya. Alat yang akan dirancang adalah alat pres 

sampah non organik, yang mana alat ini akan memadatkan sampah sehingga 

tidak makan tempat yang terlalu banyak sebelum sampah tersebut akan di 

olah kembali. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang mesin press sampah non organik dengan sistem 

hidrolik? 

2. Merancang mesin press sampah dengan kapasitas 250 kg/batch 

3. Apakah dari perancangan mesin press ini bisa mengatasi masalah 

sampah?  
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1.3 Tujuan 

1.Merancang mesin press sampah non organik  

2. Mendapatkan gambar rancangan dan  dimensi dari komponen pengepres     

sampah non organik 

3.Meringkas sampah sehingga tidak memakan tempat 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan akan dicapai dari perancangan mesin press 

sampah non organik ini antara lain : 

1. Dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah di dapat selama perkuliahan. 

2. Dapat menambah refrensi ilmu tentang mesin press sampah kepada 

mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Memberi refrensi pilihan kepada industri kecil yang menggunakan mesin 

press sampah sesuai dengan kebutuhan  

1.5 Batasan Masalah 

Dalam perancangan mesin press sampah ini di lakukan beberapa 

pembatasan masalah,agar lebih terarah.Adapun batasan masalah tersebut 

adalah : 

1. Alat pengepres sampah yang di rancang dengan kapasitas 250kg/batch 

2. Khusus untuk sampah non organik. 

3. Tidak menghitung pendanaan pembuatan mesin press ini 
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1.6 Konsep Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Gambar Konsep 


