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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat pada 

saat ini telah mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. 

Salah satunya mendorong pengembangan teknologi tepat guna di berbagai 

bidang, seperti pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan 

masyarakat dan demi terciptanya lingkungan yang bersih. Pada umumnya 

penanganan sampah sungai dilakukan dengan menggunakan tenaga 

manusia sebagai pembersih utama dan juga yang menggunakan bantuan 

alat seperti back hoe sebagai alat bantu. 

Adanya inovasi untuk merancang alat pengangkat sampah, seperti 

perancangan alat pengangkat sampah pada aliran sungai yang dirancang 

untuk mengambil sampah yang ada di sungai secara otomatis. Pengangkat 

sampah sungai ini merupakan mesin/alat yang mempunyai mekanisme 

pengangkat yang digunakan untuk mengangkat sampah yang mengambang 

di permukaan sungai. Alat pengangkat sampah sungai ini menggunakan 

conveyor sebagai pengangkatnya dan motor sebagai penggerak conveyor. 

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari 

sumber aktivitas manusia maupun proses alam. Sampah merupakan 

masalah disemua negara di dunia, sampah ada yang mudah terurai ada 

juga yang sulit terurai sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran 

tanah dan air, yang tentunya akan masalah besar di sini yaitu sungai 

sebagai urat nadi lingkungan yang harusnya dipelihara dengan baik, 

kadang dijadikan tempat sampah bersama oleh masyarakat yang bermukim 

disekitar sungai. Hal tersebut dapat menimbulkan polemik banjir dan 

berbagai penyakit, sehingga perlu perhatian serius untuk 

membersihkannya.  
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Salah satu contoh penumpukan sampah terjadi di sungai Bengawan 

Solo. Di sepanjang Sungai Bengawan solo banyak ditemukan tebing 

sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah, terutama di dekat 

pemukiman penduduk. Kesadaran warga yang rendah dengan membuang 

sampah dan limbah ke sungai, mempercepat kerusakan lingkungan sekitar 

daerah aliran sungai Bengawan Solo. (kompas.com, 16 Maret 2012). 

Adapun peralatan pengolahan sampah sungai yang sudah ada 

meliputi, paten alat untuk pengangkat sampah yang di umumkan oleh 

berita resmi paten sederhana seri–A No. BRP474/S/I/2016. Dengan judul 

invensi : Inovasi Alat Pengangkat Sampah Otomatis (Innovations Tools 

Pengangkat Sampah). Metode kerja dari alat ini adalah alat pengangkat 

sampah otomatis yang dapat mengumpulkan sampah disungai berarus dan 

mengangkut sampah yang telah terkumpul tersebut menuju bak 

penampungan sampah yang ditempatkan di tepi sungai secara otomatis, 

dengan menggunakan prinsip konveyor pengangkat beban dengan arah 

vertical dan horizontal yang digerakkan oleh motor listrik serta 

dikendalikan menggunakan mikrokontroller dan sensor sebagai feedback. 

Selain hak paten dari alat pengolahan sampah sungai, ada beberapa 

alat yang digunakan untuk pengolahan sampah sungai, seperti. Alat Water 

Crap Remover (WCR) untuk membersihkan sampah di danau atau kolam. 

Cara kerja alat ini adalah mendeteksi sampah yang jatuh ke permukaan 

kolam dengan menggunakan sensor inframerah. Sensor infrared ini 

kemudian dikonversikan menjadi sinyal untuk menggerakkan swiper atau 

penyapu. Dari swiper pembuang nanti akan mengangkat sampah lalu 

membuang ke luar kolam secara otomatis. WCR ini rencananya akan di 

patenkan sebelum di komersialkan (Bunyanuddin, 2016). Perancangan 

perangkat lunak prototype alat pengangkat sampah dari sungai berbasis 

PLC (Kurniawan, 2010). Kincir air pengangkat sampah permukaan dan 

melayang memanfaatkan tenaga air dengan satu kincir penggerak 

(Setiabudi, 2013). Perancangan alat pengangkat sampah yang di beri nama 

Jagau. Baling – baling di mesin jagau berfungsi untuk mengambil dan 
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mengangkat sampah yang terdapat di permukaan air. Mesin ini juga di 

lengkapi dengan sistem hidrolik dan sensor guna mengoptimalkan 

kinerjanya (Sunandar, 2016). 

Beberapa perancangan dan metode telah dikembangkan untuk 

mendesain alat pengangkat sampah. Untuk itu, penyusun mencoba 

merancang alat pengangkat sampah sungai yang nantinya alat tersebut di 

letakkan di pintu air/bendungan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini, yaitu :maka rumusan 

masalah dapat uraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mendapatkan sistem kerja mesin pengangkat sampah. 

2. Bagaimana mendesain mesin pengangkat sampah. 

3. Bagaimana mendapatkan kapasitas mesin dalam 1 jam 

 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang muncul, maka tujuan yang 

diharapkan adalah : 

1. Mendapatkan sistem kerja mesin pengangkat sampah. 

2. Memperoleh desain mesin pengangkat sampah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dengan memperhatikan identifikasi masalah, maka dapat diambil 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Sampah yang dapat di angkat adalah jenis sampah yang terapung. 

2. Tidak membahas kerangka mesin. 

3. Tidak membahas tegangan pada poros 
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1.5 Metode Penulisan 

BAB I Pendahuluan, bab ini menyajiakan latar belakang perencanaan, 

tujuan perancangan, ruang lingkup perencanaan, metologi dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Pembahasan materi, bab ini menyajikan permasalahan sampah, 

teori-teori yang berhubungan dengan mesin pengangkat sampah. 

BAB III Perancangan komponen mekanisme alat pengangkat sampah, bab 

ini menyajikan mekanisme gerak seperti, belt conveyor, puli, sabuk v. 

BAB IV Bab ini  menyajikan mengenai perhitungan dari alat pengangkat 

sampah. 

BAB V Kesimpulan perancangan. 


