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Abstract
Garbage is a serious threat to the community, because li ering can cause environmental pollu on, in increasing students' awareness of
concern for environmental cleanliness, an automa c trash bin is needed. This research was carried out at the Hang Tuah Pekanbaru
STMIK campus to help students and the Cleaning Service on the garbage problems that currently exist on campus. Automa c trash can
aims to provide no ﬁca on via telegram to the Cleaning Service oﬃcer automa cally if the trash can is full. This automa c trash can is
also useful in making it easier for users to dispose of organic waste without having to open the lid itself. The method used in this study is a
prototype method that is to ﬁnd out how the system used can work well. The conclusion of this tool can help students in opening and
closing trash cans automa cally without touching the trash can directly so students avoid the smell and dirty trash, this automa c trash
can also help the Cleaning Service in knowing the full capacity of the trash by sending no ﬁca ons via telegram.
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Abstrak
Sampah merupakan ancaman serius bagi masyarakat, karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran
lingkungan, dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan maka perlu adanya sebuah
tempat sampah otoma s. Peneli an ini dilaksanakan dikampus STMIK Hang Tuah Pekanbaru untuk membantu mahasiswa dan Cleaning
Service dalam permasalahan sampah yang saat ini ada di kampus. Tempat sampah otoma s bertujuan untuk memberikan no ﬁkasi
melalui telegram kepada petugas Cleaning Service secara otoma s jika tempat sampah penuh. Tempat sampah otoma s ini juga
bermanfaat dalam mempermudah pengguna untuk membuang sampah organik tanpa harus membuka sendiri tutup tempat
sampahnya. Metode yang digunakan dalam peneli an ini merupakan metode prototype yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem yang
digunakan dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan dari alat ini dapat mambantu mahasiswa dalam membuka dan menutup tempat
sampah secara otoma s tanpa menyentuh secara langsung tempat sampah sehingga mahasiswa terhindari dari bau dan kotornya
tempat sampah,tempat sampah otoma s ini juga membantu Cleaning Service dalam mengetahui kapasistas penuhnya tempat sampah
dengan mengirim no ﬁkasi melalui telegram.
Keywords: Sampah, STMIK Hang Tuah Pekanbaru, Mahasiswa, Cleaning Service, Telegram
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PENDAHULUAN
Membuang sampah pada tempatnya mungkin sesuatu yang
mudah bagi se ap orang tetapi kenyataanya masih banyak
mahasiswa membuang sampah dak ditempatnya, sehingga
banyak ditemukan sampah yang berserakan di sembarang
tempat. Hal itu dikarenakan rasa kurang ke peduliannya
mahasiwa STMIK hang tuah pakanbaru terhadap pen ngnya
menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kampus. Sampah
merupakan ancaman serius bagi masyarakat, karena membuang
sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran
lingkungan.
Tempat sampah merupakan tempat untuk pembuangan
sampah sementara (TPS), yang biasanya terbuat dari logam atau
plas k. Selama ini banyak mahasiswa membuang sampah dak
pada tempatnya di sebabkan kurangnya tempat sampah yang
ada di kampus STMIK Hang Tuah dan juga karena hampir
kebanyakan mahasiswa merasa malas ke ka ingin membuang
sampah pada tempatnya. Rasa malas muncul karena jika ingin
membuang sampah pada tempat harus terlebih dahulu
membuka dan menututup tempat sampah, itulah yang membuat
malasnya mahasiswa karena tutup tempat sampah sangat kotor
dan bau. Dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa akan
kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kadang
memerlukan cara yang unik agar ap- ap individu tertarik,
sehingga mahasiwa tak segan untuk membuang sampah pada
tempatnya.
Hal ini yang mendasari penulis untuk mengembangkan alat
yang digunakan sebagai pengendali kebersihan lingkungan
berupa sebuah tempat sampah otoma s yang mempunyai tutup
dapat terbuka sendiri dan akan tertutup dengan sendiriny
setelah sampah dimasukan, sehingga mahasiswa dak perlu lagi
takut terhadap tempat sampah yang kotor, ke ka sampah telah
dimasukan ke tempat sampah akan berbunyi, serta
mengucapkan “Terima Kasih Telah Membuang Sampah Pada
Tempatnya”. Tempat sampah juga dilengkapi dengan sistem
peringatan otoma s yang dapat mendeteksi kapasitas tempat
sampah. Jika kapasitas tempat sampah telah penuh maka lampu
Light Emi ng Diode ( LED ) akan menyala lalu no ﬁkasi akan
masuk melalui suatu alat yang di namakan TELEGRAM.

METODE PENELITIAN
Dalam tahap ini peneli menggunakan metode Prototype,
karena metode ini merupakan metode yang banyak digunakan
oleh pengembangan sistem. Prototype adalah versi awal dari
s i ste m p e ra n g kat l u n a k ya n g d i g u n a ka n u nt u k
mendemonstrasikan konsep-konsep, percobaan rancangan dan
menemukan lebih banyak masalah dan solusi yang
memungkinkan, Sistem prototype memperbolehkan pengguna
untuk mengetahui bagaimana sistem berjalan dengan baik. .
h p://jik.htp.ac.id

Metodologi prototype merupakan metode yang menyajikan
gambaran yang lengkap tentang sistemnya, pemesan dapat
melihat pemodelan sistem dari sisi tampilan maupun teknik
procedural yang akan dibangun .( jurnal, Rosa A.S &
M.Shalahuddin 2016 )

Gambar 1 Model Waterfall
(Sumber : Rosa A.S & M.Shalahuddin,2016 )
1. Pengumpulan Kebutuhan
Pada proses ini penulis mengumpulkan data untuk
pembuatan alat tempat sampah otoma s menggunakan
mikrokontroler dan sensor ultrasonik dengan no ﬁkasi telegram.
2. Membangun Prototype
Langkah selanjutnya adalah langkah metode prototype
membangun proto pe yang berfokus pada perancangan
sementara yang berfokus pada pembuatan alat tempat sampah
otoma s menggunakan mikrokontroler dan sensor ultrasonik
dengan no ﬁkasi telegram.
3. Evaluasi Prototype
Pada tahapan evaluasi prototype ini akan membahas desain
perangkat lunak yang akan digunakan pengguna apakah
prototype yang dibangun sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan, maka tahapan selanjutnya akan dilaksanakan.
4. Mengkodekan System
Pada tahap ini prototype adalah tahap pengkodean dengan
bahasa pemrograman yang disepaka .
5. Menguji Sistem
Setelah pengkodean atau pengkodingan tentunya akan di
tes ng dan melakukan pengujian sebelum digunakan. Hal ini
dilakukan guna meminimalisir kesalahan so ware dan alat.
6. Evaluasi Sistem
Dalam tahapan evaluasi sistem ini pengguna melakukan
evaluasi sistem dan alat yang telah dibuat sudah sesuai yang di
inginkan. Jika dak, maka penulis akan mengulang langkah ke
tahapan 4 dan 5. Tetapi jika iya, maka tahapan ke 7 akan
dilakukan.
7. Menggunakan Sistem
Setelah melalui semua tahapan maka pada tahapan
penggunaan sistem yang telah diuji dan mulai bisa digunakan
pengguna.

Suherman, et al
Rancang Bangun Tempat Sampah Otoma s Mengunakan Mikrokontroler Dan Sensor Ultasonik Dengan No ﬁkasi Telegram

Teknik Pengumpulan Data
1 Observasi
Pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara
mengama keadaan yang sedang terjadi dilingkungan sekitar
mengenai kebersihan.
2 Studi Pustaka
Metode ini dilakukan dengan mengama peneli an
sebelumnya dan jurnal yang berhubungan dengan topik dan
masalah dalam peneli an ini.
3 Browsing
Mencari sumber data melalui browsing merupakan salah satu
pengumpulan data yang berasal dari internet.
Perancangan Sistem
1.Use Case Diagram
Use case diagram merupakan gambaran skenario dari
interaksi antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya
terhadap sistem.

Gambar 2 Use Case Diagram
2. Perancangan Blok Diagram
Secara garis besar, perancangan tempat sampah pintar
berbasis arduino uno R3 terdiri dari, servo, LED, arduino, shield
mp3, dan sensor ultrasonik HC-SRF04 untuk mendeteksi jarak
dan volume sampah.

Gambar 3 Blok Diagram Sistem

156

dan sampah berperan sebagai obyek yang akan di uji coba
sebagai perantara untuk mendapatkan hasil pengukuran dari
sensor.
2. Sensor ultrasonik adalah sensor yang mendeteksi obyek yang
berada disekitar sensor. Sensor Ultrasonik berfungsi mengubah
besaran ﬁsik(bunyi) menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Pada
perancangan ini sensor berperan sebagai :
a. Sensor ultrasonik 1 berfungsi sebagai input yang akan
menangkap suatu obyek di dekat tempat sampah, objek
yang akan dideteksi adalah bagian tubuh manusia.
b. Sensor ultrasonik 2 berfungsi sebagai pendeteksi pada
kapasitas tempat sampah, sensor ultrasonik 2 ini akan
mendeteksi obyek benda yang masuk kedalam tempat
sampah.
3. Arduino Uno berfungsi sebagai pengontrol rangkaian dan
tempat untuk menanamkan program yang akan mengolah data
masukkan dari sensor ultrasonik.
4. Motor servo berfungsi sebagai penggerak yang akan
menggerakkan tutup tempat sampah yang merupakan keluaran
dari peneli an ini.
5. Shield Mp3 berfungsi merekam suara, yang datanya dapat
dibaca atau disimpan dalam kartu memori SD Card melalui
komunikasi data SPI
6. LED berfungsi sebagai output yang menandakan tempat
sampah sudah penuh
3. Perancangan Skema Alat Tempat Sampah Pintar
Rancangan elektronik merupakan rancangan rangkaian
sistem mikrokontroler dengan perangkat elektronik lainnya
seper sensor, LED kabel jumper dan lain sebagainya.

Gambar 4 Skema Rangkaian Alat Tempat Sampah Pintar
4. Perancangan Flowchart Perangkat Lunak Pada Arduino
Dibawah ini merupakan gambar ﬂowchart proses upload
kode program atau sketch dari aplikasi Arduino IDE ke papan
Arduino.

Penjelasan dari blok diagram system diatas adalah sebagai
berikut:
1. Obyek pada perancangan ini yang di deteksi adalah manusia
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Gambar 5 Flowchart Upload kode program Arduino Uno IDE
5. Perancangan Flowchart Sistem Secara Umum
Flowchart diatas menjelaskan alur program pada Arduino
Uno berjalan, ke ka membuang sampah sensor ultrasonik 1 akan
bekerja untuk mendeteksi jarak manusia dan servo untuk
membuka tutup tempat sampah, kemudian sensor ultrasonik 2
mendeteksi penuh dan LED biru menyala yang tandanya sampah
sudah penuh dan memberi no ﬁkasi telegram kepada cleaning
service

Gambar 7 Bagian Depan Implementasi Tempat Sampah
Gambar 7 menjelaskan bagian depan tempat sampah pintar
yang memiliki pintu untuk tempat sampah organik, dan diatas
pintu terdapat sensor ultrasonik yang mendeteksi keberadaan
manusia dengan jarak maksimal 50 cm, LED biru akan menyala
jika kapasitas sampah penuh dan tutup tempat sampah dak
akan terbuka.

Gambar 8 Bagian Atas Implementasi Tempat Sampah
Gambar 8 adalah bagian atas tempat sampah pintar dengan
satu tutup tempat sampah dan akan terbuka secara otoma s
apabila sensor ultrasonik mendeteksi jarak manusia maka servo
akan membuka tutup tempat sampah

Gambar 6 Flowchart Sistem

HASIL & PEMBAHASAN
1. Implementasi Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar
Menggunakan Sensor Jarak Berbasis Mikrokontroler Arduino

Gambar 9 Tampilan Telegram Implementasi Tempat Sampah
Pintar
h p://jik.htp.ac.id
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Gambar 9 yaitu gambar no ﬁkasi telegram yang akan
diterima cleaning service apabila tempat sampah penuh.
2. Pengujian Sistem
Pengujian implementasi rancang bangun tempat sampah
pintar menggunakan sensor jarak berbasis mikrokontroler
arduino adalah sebagai berikut:
1. Hubungkan sumber arus listrik ke rangkaian perangkat keras
pengendalian daya listrik.
2. Setelah itu tempat sampah pintar akan menyala dengan
perangkat-perangkat pendukungnya diantaranya yaitu Arduino
Uno R3 ATMega328, Sensor Ultrasonik HC-SR04, Shield mp3,
Motor Servo, Sepeker, dan LED.
Berikut ini adalah pengujian saat tempat sampah pintar
terhubung ke listrik maka tempat sampah pintar akan
mendeteksi jarak manusia menggunakan sensor ultrasonik. Jika
sensor ultrasonik mendeteksi jarak manusia dengan maksimal 50
cm maka servo akan membuka tutup tempat sampah selama 3
de k dan tertutup secara otoma s, seper Gambar 10 dan
Gambar 11.
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Ke ka tempat sampah penuh maka LED biru menyala dan
mengirim no ﬁkasi melalui telegram kepada cleaning service
bahwa tempat sampah penuh dan tutup tempat sampah dak
terbuka, seper Gambar 12 dan Gambar 13 berikut :

Gambar 12 Tempat Sampah Penuh

Gambar 10 Tempat Sampah Pintar
Gambar 13 Contoh Pesan Telegram Kepada Cleaning Service

KESIMPULAN DAN SARAN

Gambar 11 Tutup Tempat Sampah Terbuka

Kesimpulan
Setelah melakukan pengujian dan analisa terhadap
peneli an ini, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Sensor ultrasonik HC-SR04 mendeteksi jarak dengan
maksimal 50 cm, tutup tempat sampah akan terbuka otoma s
selama 3 de k, dan tertutup secara otoma s.
2. LED biru menyala apabila tempat sampah penuh, dan
mengirim no ﬁkasi kepada cleaning service sampah melalui
TELEGRAM.
3. Cleaning service menerima no ﬁkai melalui TELEGRAM jika
tempat sampah penuh dengan baik.
4. Sensor Ultrasonik HC-SR04 dapat dijadikan sebagai pengukur
kapasitas tempat sampah dan mendeteksi jarak.
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5. Tempat sampah pintar menggunakan shilead mp3, LED,
motor servo, telegram sebagai outputnya.
Kelebihan
1. Memberikan kemudahan dan efesiensi waktu kepda petugas
Cleaning Service jika tempat sampah penuh
2. Mikrokontroler digunakan dalam tugas akhir ini agar lebih
mudah untuk di kembangkan di kemudian hari
3. Sistem ini memberikan kemudahan mahasiswa dalam
membuka tutup tempat sampah
Saran
Untuk tercapainya efek ﬁtas dan efesiensi kerja dengan
tujuan sistem pengolahan data yang baik dan sesuai dengan
tujuan maka berikut ini penulis mengajurkan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Dapat membuat sistem yang membedakan antara manusia
dan obyek lain.
2. Diharapkan petugas sampah selalu mengontrol tempat
sampah pintar
3. Pada peneli an selanjutnya diharapkan penulis dapat
memberbaiki segala kekurangan dari peneli an ini.
4. Dapat membuat sistem yang bisa membedakan antara
sampah onganik dan non organik .
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