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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Batam merupakan salah satu kota di Propinsi Kepulauan Riau yang  

perkembangannya cukup pesat yang secara geografis memiliki letak yang sangat 

strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan jalur perdagangan 

dengan singapura dimana singapura merupakan kota dagang dan menjadi salah 

satu pelabuhan tersibuk didunia[1] . Posisi yang strategis ini menjadikan Kota 

Batam sebagai jalan masuk untuk pembangunan ekonomi, baik skala propinsi 

maupun nasional[1]. Pada bulan Juni 2013 populasi penduduk Kota Batam adalah 

sebesar 1.128.610 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Batam antara 

tahun 2000 – 2011  sebesar 7,68 % (Batam dalam Angka, 2012)[1]. 

Kecendrungan pertambahan jumlah penduduk di Kota Batam yang cukup pesat 

akan berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan[1].  

 Karena batam adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan, maka banyak 

terdapat sampah di pesisir pantai maupun dermaga yang menjadi pusat 

transportasi antar negara maupun antar pulau. Sampah yang mengotoi laut tidak 

lain adalah potongan – potongan kayu kecil, botol mineral, plastik dan minyak. 

Dalam meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, 

kadang memerlukan cara yang unik agar tiap-tiap individu tertarik, sehingga tak 

segan untuk membuang sampah pada tempatnya. Cara unik tersebut yaitu dengan 

membuat Tempat sampah pintar terapung “Water Trash Bin”. Ini adalah sebuah 
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tempat sampah yang pintar dimana tempat sampah ini akan menarikt sampah yang 

berada disekitarnya dengan menggunakan conveyor dan camera yang berguna 

untuk melihat objek yang berada disekitar water trash bin tersebut.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang diatas yang akan 

dikerjakan sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang dan membuat tempat sampah pintar di laut yang 

dapat  menarik sampah? 

2. Bagaimana cara agar alat dapat bergerak mendekat ke titik – titik sampah? 

3. Bagaimana cara agar alat dapat mengambang dan bergerak dipermukaan air? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

- Mampu mengambil sampah di permukaan air (mengambang). 

- Bergerak dan bekerja dengan menggunakan batrai Lipo sebagai sumber 

tenaga dari ESC dan Motor DC sedangkan Raspberry dan Arduino 

bekerja dengan menggunakan power bank. 

- Ruang lingkup pergerakan alat tergantung pada daya tangkap kamera. 

- Menggunakan Motor DC12V dengan torsi 400rpm dan Brushless 

1100kv. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang sebuah tempat sampah yang dapat mengapung dan mencari 

sampah. 

2. Merancang sebuah sistem untuk mempermudah pengambilan sampah – 

sampah mengapung dilaut. 

3. Merancang sebuah alat yang mudah untuk dikendalikan. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, sistematika 

pembahasan pada perancangan alat pengambil sampah pada 

permukaan air (water trash bin). 

BAB II METODOLOGI 

Pada bab metodologi akan membahas tentang teori dasar serta 

informasi yang terkait dengan topik yang diambil. Pada bab ini, 

semua informasi maupun materi dirangkum secara singkat dan 

jelas. Adapun teori – teori yang dirangkum pada bab ini 

menyangkut tentang perancangan alat pengambil sampah pada 

permukaan air (water trash bin). 
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BAB III     PERANCANGAN ALAT  

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran alat seperti pembuatan 

alat dan cara pengaplikasian yang terdapat pada metodologi. 

Adapun yang akan dipaparkan dalam bab ini ialah perancangan 

perangkat keras dimana pembuatan dimulai dari perancangan 

bentuk dan tata letak komponen dari alat dengan menggunakan 

software, peranangan perangkat keras juga akan membahas 

komponen yang digunakan seperti Arduino, raspberry pi, 

terminal, aluminium profile, besi hollow, kamera, pelampung, 

panel box dll serta perancangan perangkat lunak seperti Arduino 

dan phyton. 

 

BAB IV     ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisa penguji cobaan dari 

perancangan alat dimana analisa dilakukan terhadap cara 

mengapung, cara alat bergerak terhadap objek yang dituju dan 

bagaimana kamera dapat melihat kedepan tepat kearah sampah.  

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari penilitian 

secara keseluruhan dari awal hingga akhir dan juga saran untuk 

pengembangannya. 
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