
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki luas total 

wilayah sebesar 7,81 juta km2 tersusun dari 2,01 juta km2 wilayah daratan, 3,25 

juta km2 wilayah lautan, dan 95,181 garis pantai serta 2,55 juta km2 Zona 

Ekonomi Ekslusif (ZEE). Indonesia juga disebut sebagai Negara Maritim karena 

memiliki luas perairan yang lebih besar dari pada luas daratan.  

Hasil laut serta pesona bahari yang dimiliki Indonesia tentu mempunyai 

kekayaan yang luar biasa di sektor kelautan. Bahkan terumbu karang di Indonesia 

menyumbang 18 % dari luas total terumbu karang di dunia dan 65 % laut total 

coral triangle, luas terumbu karang di perairan Nusantara sebesar 50.875 km2 

yang sebagian besar terumbu karang indah ada di bagian timur Indonesia.  

Namun selain menjadi penyumbang terumbu karang dunia, Indonesia juga 

dikatakan sebagai penyumbang sampah laut terbanyak kedua setelah Tiongkok. 

Sampah plastik yang dihasilkan Indonesia sebesar 187,2 juta ton. Dari data survey 

mengatakan bahwa sampah-sampah pantai ini adalah sampah plastik yang berasal 

dari darat yang artinya sampah-sampah ini berasal dari manusia yang sengaja 

membuang di pantai ataupun sampah yang dibuang di sungai-sungai sehingga 

terdampar di pantai. 

Dampak dari banyaknya sampah di perairan Indonesia akan menyebabkan 

terganggungnya ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang, penurunan 

spesies endemik maupun spesies langka yang hanya ada di laut Indonesia akan 

mengalami kepunahan, hasil laut yang berkurang serta merusak pesona Indonesia 

dengan adanya sampah di pantai. 

Sampah yang mengapung juga membuat pemandangan pantai terganggu 

karena sampah yang tidak bisa terurai menggunung sepanjang bibir pantai. Faktor 

tersebut yang membuat wisatawan domestik maupun wisatawan asing berkurang 

untuk menikmati indahnya pantai di Indonesia. 
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Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk saat ini sudah menunjukkan 

kepedulian terhadap pencemaran sampah yang terbuang di laut Indonesia. Namun, 

pembersihan sampah di pesisir pantai masih menggunakan cara manual dengan 

cara memunggut atau menyapu sampah. Hal ini akan membutuhkan waktu yang 

lama agar pantai kembali menjadi bersih.Untuk itu berdasarkan latar belakang 

diatas, penulis ingin menciptakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk 

mengambil sampah pantai otomatis. Desain alat ini akan mempermudah dalam 

pengambilan sampah di pantai dengan hanya mengontrol jalannya sistem yang 

akan berjalan sendiri sesuai dengan rute yang di tentukan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya sampah yang berserakan di bibir pantai Baru Yogyakarta 

2. Kurangnya tenaga pemungut sampah pantai Baru Yogyakarta 

3. Bagaimana cara mengatasi masalah sampah pantai yang merusak 

pandangan wisatawan di Indonesia. 

4. Cara pemungutan sampah yang masih tradisional. 

5. Banyak sampah plastik yang mendominasi sampah pantai. 

 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas penulis membatasi permasalahan, point 

1 banyaknya sampah yang berserakan di bibir pantai sehingga dibuatlah alat 

. Alat ini 

mengumpulkan sampah dengan menggerakan roda gerigi, sehingga sampah 

terangkat. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat alat untuk mengatasi pencemaran lingkungan 

pantai terutama sampah. 

2. Bagaimana rancangan alat untuk mengatasi sampah pantai yang 

berserakan? 

3. Bagaimana sistem kerja alat pembersih sampah pantai? 

4. Bagaimana cara mempermudah manusia mengatasi sampah pantai? 

 

E. Tujuan 

1. Merancang dan membangun alat pembersih sampah pantai otomatis. 

2. Mengetahui sistem kerja alat pengangkut sampah pantai otomatis. 

 

F. Manfaat 

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang dampak sampah pantai. 

b. Menambah sumber pengetahuan mengenai alat pembersih sampah 

pantai otomatis. 

c. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan 

datang. 

d. Sebagai wujud kontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya 

pengembangan alat otomasi. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Terciptanya alat yang inovatif dan bermanfaat sebagai sarana ilmu 

pengetahuan dan media pembelajaran. 

b. Sebagai acuan khususnya Universitas Negeri Yogyakarta dimana 

dalam bengkel elektronika masih menggunakan alat yang manual. 
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G. Keaslian Gagasan 

merupakan proyek akhir yang didesain dengan maksud dan tujuan sebagai inovasi 

baru di bidang sosial dan pariwisat. Sistem ini terintegrasi dengan mission planner 

sebagai aplikasi antarmuka dan ardupilot sebagai mikrokontrolernya. Karya 

sebagai rujukan pembuatan proyek ini adalah monitoring area persawahan dengan 

UAV (unnamed airial vihacle). Implementasi alat tersebut berfokus pada 

autonomous atau biasa disebut autopilot sebagai parameter utama. Pada proyek 

tersebut perancangan sistem menggunakan ardupilot sebagai mikrokontroler, 

dalam implementasinya keluaran digunakan untuk menggerakan servo yang 

dipasang pada sayap kanan dan kiri pesawat yang nantinya akan membelokan 

pesawat. 

Peralatan atau sistem yang pernah dibuat orang lain yang menjadi rujukan 

pembuatan proyek akhir adalah penelitian dari BALITBANG (2011), dalam karya 

Tanaman dan Lah

yang menjadi parameter utama. Perancangan sistem pada karya tersebut 

menggunakan GPS, Ardupilot, Telemetry, Remote, serta Servo. GPS akan 

menentukan arah gerak alat kemudian kontroler akan memerintahkan motor untuk 

memberikan gaya dorong dan servo untuk membelokan peswat ke kanan atau ke 

kiri. 

Adapun perbedaan sistem yang dibuat pada proyek akhir ini dengan proyek 

sebelumnya adalah : 

1. Keluaran yang diatur pada proyek akhir bukanlah servo melainkan motor DC 

12v. 

2. Pemilihan torsi motor yang digunakan memiliki nilai yang tinggi. 

3. Penggunaan electronic speed control yang khusu untuk motor DC 12V 

 

 


