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ABSTRAK 

 

Pada dasarnya kurang kesadaran dari masyarakat dalam proses 

pembuangan sampah pada tempatnya membuat lingkungan sekitar menjadi 

tercemar setidaknya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dimulai 

dari didikan orang tua membiasakan anaknya untuk membuang sampah pada 

tempatnya sejak dini kebiasaan tersebut juga harus dimbangi dengan fasilitas 

tempat sampah yang dihadirkan semenarik tempatnya. Salah satu solusi yang 

dapat dilakukan untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan merancang suatu alat 

berupa tempat sampah pintar yang dapat memilah sampah organik dan anorganik 

secara otomatis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merealisasikan 

perancangan dari alat tersebut. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah dengan mengimplementasikan rancangan tempat sampah pintar dalam 

bentuk kotak yang memiliki input berupa sensor Ultrasonik dan proximity serta 

output berupa LED dan motor servo. Hasil dari pengujian pada input dan output 

menunjukan jika sensor Ultrasonik dapat mendetek sampah anorganik, sensor 

proximity mendetek sampah organik, LED menandakan mana sampah organik dan 

anorganik, dan motor servo dapat menggerakan sistem mekanik alat. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sistem kerja tempat sampah pintar secara keseluruhan 

dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. 
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ABSTRACT 
 

Basically, the lack of awareness from the community in the process of 

disposing of waste in its place makes the surrounding environment polluted. At 

least the awareness to dispose of waste in its place starts from parental education 

to familiarize their children with disposing of garbage in its place from an early 

age. presented in an attractive place. One solution that can be done for this 

problem is to design a tool in the form of a smart trash can that can sort organic 

and inorganic waste automatically. Therefore, this study aims to realize the 

design of the tool. The method used in this research is to implement a smart trash 

can design in the form of a box that has input in the form of Ultrasonic and 

proximity sensors and outputs in the form of LEDs and servo motors. The results 

of the tests on the input and output show that the ultrasonic sensor can detect 

inorganic waste, the proximity sensor detects organic waste, the LED indicates 

where the organic and inorganic waste is, and the servo motor can drive the 

mechanical system of the tool. So it can be concluded that the smart trash can 

work system as a whole can function properly according to the design that has 

been made. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era perkembangan zaman saat ini, semua aspek kehidupan manusia telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini di iringi dan di 

dukung oleh perkembangan teknologi yang sangat beperan dalam kemajuan di 

segala bidang. Banyak sekali penemuan-penemuan serta segala pemanfaatan dari 

kemajuan teknologi ini yang sangat membantu dalam meringankan pekerjaan 

manusia sehari hari  

Salah satu dari kemajuan tersebut yaitu perancangan kotak sampah. 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses pembuangan sampah pada 

tempatnya membuat lingkungan sekitar jadi tercemar. Setidaknya kesadaran untuk 

membung sampah pada tempatnya dimulai dari didikan orang tua membiasakan 

anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya sejak dini. Kebiasaan tersebut 

juga harus diimbangi dengan fasilitas tempat sampah yang dihadirkan semenarik 

tempatnya. Untuk itulah penulis mempertimbangkan untuk membuat suatu alat 

yang dapat berfungsi untuk menarik minat masyarakat terutama anak-anak untuk 

membuang sampah pada tempatnya.(Fauzi 2019)  

Banyak masalah yang muncul berkaitan dengan sampah yang mengganggu 

kesehatan dan kebersihan lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

membuang sampah yang benar ada kaitannya dengan keadaan tempat sampah. 

Tempat sampah dalam keadaan bersih, unik dengan sentuhan teknologi modern 

akan membuat orang tertarik untuk membuang sampah dengan benar, sebaliknya 

tempat sampah dengan kondisi yang buruk menyebabkan orang malas membuang 

sampah. 
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Rekayasa dengan penerapan sistem kontrol memiliki peranan yang sangat 

penting khususnya bagi pengembangan tempat sampah yang ada pada saat ini 

agar tempat sampah lebih modern dan lebih efesien dalam memberitahukan 

kepada petugas kebersihan. perkembangan teknologi juga menyentuh aspek 

kepedulian terhadap lingkungan dengan adanya tempat sampah cerdas atau biasa 

disebut dengan tempat sampah pintar, tempat sampah yang dulunya mempunyai 

fungsi tunggal dengan menampung sampah saja kini telah dipadukan dengan 

teknologi dengan menambahkan fungsi tertentu, baik berupa otomatisasi buka 

tutup pada tempat sampah sampai pengiriman informasi keadaan tempat sampah 

kepada petugas kebersihan sehingga lebih efesien karena tidak perlu menunggu 

laporan secara manual dari warga sekitar. Restu Tri Maulana Akbar (2017) yang 

berjudul “PERANCANGAN TEMPAT SAMPAH PINTAR BERBASIS 

ARDUINO  UNO” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dibahas pada penelitian ini: 

1. Bagaiman cara tempat sampah memilah secara otomatis menggunakan 

sensor Proximity, dan ultrasonik,  servo  

2. Bagaimana agar tempat sampah mengetahui jika sampah tidak sesuai 

dengan sampah nya 

 

1.3 Batasan Masalah 

      Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahanya 

      pada beberapa poin, yaitu:   

1. Sensor mendeteksi sampah menggunakan Sensor Proximity dan 

Ultrasonik.  

2. Arduino yang digunakan adalah Arduino Uno 

3. Sistem ini tidak dapat memproses sampah yang ditumpuk dalam satu 

bungkus  
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4. Mekanik memilah sampah pada tempat sampah menggunakan motor 

servo. 

5. Data yang diolah hanya data keluaran dari sensor  yang terdapat  

pada tempat sampah otomatis. 

6. Objek sampah yang akan diproses yaitu botol minuman, plastik, kertas, 

daun daunan  

7. Posisi sampah harus mengenai sensor agar mudah mendeteksi sampah 

organik atau anorganik  

8. Sampah yang diuji  dalam keadaan kering(kertas dan plastik) 

9. Ukuran sampah organik dan anorganik  dari 0cm-15cm 

10.  Lokasi pengujian alat ini hanya untuk dikampus  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mempermudah  untuk mengetahui mana sampah organik dan anorganik 

2. Menarik minat untuk masyarakat,orang tua dan anak anak untuk lebih 

menjaga kebershihan di sekitar nya  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Membatu petugas kebersihan dalam mengetahui kapasitas tempat sampah 

 Sehingga dapat ditangai dengan cepat. 

2. Tempat sampah yang di buat akan jauh lebih berguna dengan adanya 

Teknologi dibuka tutup otomatis sehingga orang yang awalnya malas 

membuang sampah sekarang menjadi lebih teratur dalam membuang 

sampah  

3. Dapat mengetahui cara kerja alat buka tutup tempat sampah otomatis yang  

 Dikontrol menggunakan sensor Proximity serta mekanik dari motor servo. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Memberikan gambaran secara garis besar, dalam hal ini dijelaskan isi dari 

masing-masing bab dari tugas akhir ini. Sistematika penulisan dalam pembuatan 

laporan ini sebagai berikut  

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang mengapa penulis mengambil judul 

Tempat sampah pintar menggunakan sensor Proximity,rumusan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang dasar teori dan penjelasan komponen-

komponen yang akan digunakan. 

 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN  

 Bab ini membahas tahap-tahap perancangan dan proses 

pembuatan tugas akhir 

 

BAB IV : HASIL  PENGUJIAN  

   Bab ini membahas tentang pengujian alat yang terhubung pada  

   Mikrokontroller dan pemgambilan data. 

 

 BAB V  :  PENUTUP  

 Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil dan pengujian yang 

telah dilakukan, serta saran bagi penulis guna untuk memperbaiki 

kesalahan terhadap perancanaan yang telah dilakukan. 

 

 

. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran dan 

memperjelas kerangaka berfikir dalam pembahasan. Disamping itu juga bertujuan 

untuk mendapatkan bahan untuk perbandingan dan acuan maka dalam kajian 

pustaka ini peneliti mencamtumkan hasil penelitian terdahulu yang relavan 

mengenai analisis dari beberapa sistem kerja alat. 

Penelitian oleh Ario (2008) yang berjudul “Kotak Sampah Berbasis 

Mikrokontroler AT89S52”. Rancang bangun menggunakan sensor inframerah 

untuk membuka dan menutup penutup kotak sampah pada saat seseorang akan 

membuang sampah. Cara kerja dari alat ini, apabila sensor menangkap suatu 

aktivitas di dekat kotak sampah, dalam hal ini tangan seseorang dengan jarak 

kurang dari 35cm dari sensor maka motor akan bergerak, dan membuka tutup 

kotak sampah. Setelah terbuka akan ditunda selama 5 detik, namun jika 5 detik di 

sekitar kotak sampah tidak ada aktivitas maka motor akan bergerak untuk 

menutup kotak sampah. 

Penelitian oleh Surtati (2020) yang berjudul “Smart Trash Pemilah 

Sampah Organik, Anongranik Dan Logam Berbasis Arduino Uno”. Penelitian dan 

pengembangan tempat sampah pintar telah banyak dilakukan, tingkat 

produktivitas dan manfaat pemasangan tong sampah organik dan anorganik dapat 

diketahui dengan metode pre work dan work. Hasil penelitian menunjukkan 

secara keseluruhan rasio produktif adanya tong sampah organik dan anorganik 

sebesar 27% dan rasio tidak produktif adanya tong sampah organik dan anorganik 

sebesar 73%. 

Penelitian Nurcahyono (2013) menyajikan mengenai proyeek akhir tempat 

sampah pintar menggunakan mikrokontroler ATMEGA8535, penelitian ini 

membuat sistem kotak sampah pintar yang dapat membuka dan menutup penutup 

kotak sampah dengan sensor ultrasoniknya. 
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Penelitian mengenai kotak sampah pintar ini juga dilakukan oleh Setiawan 

dan kawan-kawan (2013) dengan membuat rancangan bangun alat pembuka dan 

penutup tong sampah otomatis berbasis mikrokontroler. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa perangkat ini hanya bisa membuka dan menutup kotak sampah 

otomatis dengan jarak sekitar 25 cm tergantung penempatan posisi sensor pada 

kotak sampah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ubaidillah (2015) 

dimana melakukan penelitian mengenai perancangan sistem smart trash can 

menggunakan arduino dengan sensor ultrasonik HC-SR04 menunjukan bahwa 

sistem smart trash ini mampu membuka tutup sampah dan mendeteksi kebakaran 

menggunakan sensor asap. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Pamungkas 

(2019) dengan membuat rancangan bangun prototype alat pendeteksi sampah 

organik dan non organik otomatis. Dalam penelitian ini berupa sebuah Prototype 

alat pendeteksi sampah organik dan non organik otomatis yang mampu 

memisahkan sampah berdasarkan jenis organik dan non organik menggunakan 15 

sampel sampah yang masing masing dari sampel tersebut diuji sebanyak 10 kali. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Iqbal dan kawan-

kawan (2020) dengan judul “Rancangan Bangun Prototype Klasifikasi Sampah 

Otomatis Dengan Sensor Proximity Dan Linear Rail Box Berbasis 

Mikrokontroller Arduino Uno”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Protetype klasifikasi tempat sampah otomatis yang dibuat memiliki fungsi yang 

lebih baik dalam mengklasifikasikan sampah yang dibuang dari pada tempat 

sampah biasa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Pertiwi (2017) yang 

berjudul "Smart Environment Programs, Smart Way to Smart City". Melakukan 

penelitian tentang praktik smart city dalam aspek smart environment yang 

dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan penelitian tersebut 

digunakan 8 aspek sebagai alat analisa, salah satunya adalah manajemen 

pengelolaan sampah. Manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah 

Kota Bandung dalam praktik smart environment adalah kerjasama antara badan 
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pengelola lingkungan hidup (BPLH), perusahaan dinas kebersihan, dan 

masyarakat Kota Bandung untuk melakukan kegiatan sadar kebersihan. BPLH 

bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas tempat sampah umum yang 

kemudian di distribusikan oleh pihak kebersihan. Program yang dilakukan oleh 

BPLH Kota Bandung meliputi gerakan pungut sampah masyarakat Kota Bandung, 

menyediakan biodigester untuk para masyarakat Kota Bandung. Salah satu bentuk 

keberhasilan dari aspek smart environment pada konsep smart city tersebut dapat 

diwujudkan dengan menjaga dan melakukan perawatan terhadap fasilitas 

kebersihan yang sudah disediakan. 

Penelitian oleh Rosalina dan kawan-kawan (2014) yang berjudul 

"Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer Dalam Konsep Membangun 

Serang Menuju Smart City". Menjelaskan bahwa dalam membangun sebuah smart 

city ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama adalah infrastruktur, setiap 

kota membutuhkan jaringan transmisi komunikasi elektronik masyarakatnya. 

Secara teknologi, infrastruktur yang ada dapat dibangun dengan media laut 

(jaringan kabel laut), maupun media udara (jaringan radio atau satelit). Kemudian 

Suprastruktur, secara definisi suprastruktur memiliki komponen utama individu 

atau kelompok manusia yang bertugas memanfaatkan dan mengelola sistem 

teknologi informasi yang dimiliki. Dalam penelitian tersebut metode yang 

digunakan untuk menganalisa perancangan infrastuktur jaringan komputer adalah 

menggunakan framework Zachman.  

Penelitian oleh Pratama dan kawan-kawan (2012) yang berjudul “Akuisisi 

Data Kinerja Sensor Ultrasonik Berbasis Sistem Komunikasi Serial Menggunakan 

Mikrokontroler ATMEGA 32” Program Studi Pendidikan Teknik Elektro FPTK 

UPI ini bertujuan untuk merancang sistem akuisisi data kinerja sensor ultrasonik 

berbasis sistem komunikasi serial menggunakan mikrokontroler ATMEGA 32. 

Perangkat sistem ini terdiri dari sebuah modul sensor ultrasonik (PING) yang 

memancarkan gelombang ultrasonik setelah menerima trigger dari 

mikrokontroler. Setelah menerima pantulan gelombang tersebut, modul sensor 

PING akan mengirimkan sinyal kembali ke mikrokontroler. Metode dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur kinerja sensor ultrasonik terhadap 
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beberapa material, seperti objek benda berwarna hitam, objek benda berwarna 

putih, kaca dan permukaan objek yang tidak rata. Data akan dikirimkan secara 

serial ke komputer dan dibuat grafik yang kemudian akan dibandingkan dari 

beberapa jenis material yang digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian 

terhadap objek benda hitam, putih dan kaca tidak mengalami perubahan yang 

signifikan sedangkan pengujian terhadap objek dengan permukaan yang tidak rata 

mengalami pengukuran dengan jarak terjauh dari objek benda tersebut dengan 

hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sensor ultrasonik dapat 

mendeteksi objek tanpa terpengaruh perbedaan warna benda ataupun kaca dan 

akan mendeteksi jarak terjauh dari posisi objek di depan sensor. 

Penelitian oleh Elasya dan kawan-kawan (2016) yang berjudul“Aplikasi 

Sensor Ultrasonik Berbasis Mikrokontroler ATMEGA328 Untuk Merancang 

Tempat Sampah Pintar” Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Pakuan ini menjelaskan tentang tempat sampah pintar didefinisikan 

sebagai sebuah tempat sampah otomatis yang dimanfaatkan untuk memudahkan 

proses pembuangan sampah karena tidak diperlukan kontak langsung dengan 

penutupnya, sampah yang sudah penuh akan segera dibersihkan karena 

terintegrasi langsung ke pengelola sampah. Secara garis besar alat sistem kendali 

tempat sampah pintar berbasis mikrokontroler ATMEGA328 ini dibagi dalam dua 

bagian, yaitu perancangan hardware dan perancangan software. Bagian perangkat 

keras terdiri dari catu daya, sistem minimum mikrokontroler ATMEGA328, layar 

LCD dan manual switch yang berfungsi sebagai pengontrol beban berupa motor 

DC dengan bantuan driver relay sebagai pengamannya. Sementara software untuk 

alat ini menggunakan program yang dibuat menggunakan software Arduino IDE. 

Tingkat efisiensi sensor yang digunakan berkisar 99,2% sampai dengan 99,6% 

dengan sensitifitas kerja sesuai dengan program yang dibuat yaitu akan bekerja 

apabila mendeteksi objek (sampah) dengan jarak dibawah 15 cm. Tempat sampah 

yang penuh akan mengirimkan pemberitahuan melalui sms dengan interval 

pengiriman sms selama kurang lebih 10 detik. Motor DC yang digunakan untuk 

mengeluarkan atau memasukkan bak sampah dari rangka nya bekerja secara stabil 

dan optimal dengan tegangan kerja berkisar antara 23 – 25 Volt DC.   
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Tempat Sampah  

 Tempat sampah umumnya disimpan di dapur untuk membuang sampah 

sisa keperluan dapur seperti kulit buah atau botol ada juga temapat sampah khusus 

kertas yang digunakan dikantor. Beberapa tempat sampah memiliki penutup pada 

bagian atasnya untuk menghindari keluarnya bau yang dikeluarkan sampah. 

Kebanyakan harus dibuka secara manual, tetapi saat ini sudah banyak yang 

menggunakan pedal untuk memudahkan membuka tutup sampah. Tempat sampah 

dalam ruangan umumnya dilapisi kantong plastik untuk memudahkan 

pembuangan sehingga tidak perlu memindahkan tempat sampah ketika sudah 

penuh, cukup dengan membawa kantong plastik yang melapisi tempat sampah 

lalu menggantinya dengan yang baru. Hal ini memudahkan pembuangan sampah 

beberapa tempat umum seperti taman memiliki tempat sampah yang ditempatkan 

disisi sepanjang jalan yang secara frekuensi dapat ditemukan disisi sepanjang 

jalan. Hak ini untuk menghindari kebiasaan membuang sampah sembarangan 

yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan serta etika sosial. 

 

2.2.2 Sensor Proximity  

 Sensor proximity adalah sensor yang dapat mendeteksi objek ketika objek 

mendekati dalam batas deteksi sensor. Sensor jarak digunakan dalam berbagai 

aspek pembuatan untuk mendeteksi pendekatan benda logam. Dalam materik ini 

kita akan membahas tentang pengertian sensor proximity induktif dan kapasitif. 

Berbagai jenis sensor proximity digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya suatu objek. Desain sensor proximity dapat didasarkan pada sejumlah 

prinsip operasi, beberapa contoh termasuk: variable reluctance, eddy current loss, 

saturated core, dan hall effect. Bergantung pada prinsip operasi, setiap jenis 

sensor akan memiliki tingkat kinerja yang berbeda untuk merasakan berbagai 

jenis objek. Jenis umum dari sensor proximity non-kontak termasuk inductive 
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proximity sensor (sensor jarak induktif), capacitive proximity sensor (sensor jarak 

kapasitif), ultrasonic proximity sensor (sensor jarak ultrasonik), dan photoelectric 

proximity sensor (Sensor Jarak Fotolistrik). Sensor hall-effect mendeteksi 

perubahan polaritas medan magnet. Sensor jarak induktif memiliki sirkuit 

resonansi (osilator) yang hilang di sisi input yang resistansi kehilangannya dapat 

diubah dengan kedekatan dengan media konduktif listrik. 

 
Gambar 2.1 Sensor Proximity  

https://fixcomart.com/blog-detail/perkakas-and-otomotif/jenis-jenis-proximity-sensor 

 

2.2.3 Motor Servo  

Motor servo adalah motor listrik yang dirancang menggunakan sistem 

umpan balik tertutup (closed loop). Sistem tertutup pada Servo menghasilkan 

umpan balik (feedback) yang mempengaruhi input dan mengendalikan perangkat. 

Dalam hal ini bertujuan untuk mengontrol kecepatan, akselerasi dan posisi sudut 

putaran motor tersebut. Selain dapat menentukan posisi sudutnya, motor servo 

juga dapat mempertahankan posisinya sehingga dapat menahan beban sesuai 

dengan spesifikasi yang dimiliki. Selain itu, motor jenis ini juga memiliki torsi 

yang tinggi. 

Keunggulan motor servo inilah yang digunakan pada banyak lengan robot 

di industri, dimana posisi sudut putarannya ditentukan oleh program komputer 

dan terus berulang sehingga dapat mengerjakan perintah terus menerus.  

Motor servo pada dasarnya terdiri dari motor DC, rangkaian gearbox, 

rangkaian kontrol dan potensiometer rangkaian gear terhubung pada as motor DC 

yang memiliki RPM yang tinggi. Gear ini akan meningkatkan torsi motor dengan 

konsekuensi turunnya RPM atau kecepatannya.  
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Potensiometer juga terhubung dengan gearbox. Putaran gearbox 

mempengaruhi resistansi pada potensiometer. Potensiometer ini dirangkai 

layaknya sebuah pembagi tegangan, sehingga ketika motor berputar, 

potensiometer akan menghasilkan  output berupa tegangan pada level tertentu. 

Tegangan inilah yang menjadi informasi sudut putaran motor. Untuk tetap 

mempertahankan posisinya. Rangkaian kontrol memerlukan sinyal pulse width 

modulation (PWM). Lebar sinyal ini diatur diantara 1 ms hingga 2 ms (milidetik). 

Motor akan berputar dari titik 0° hingga maksimal (180° atau 360°, tergantung 

tipenya) jika diberikan sinyal pada rentang waktu tersebut. Sinyal PWM ini harus 

terus diberikan setiap 20 ms.Perhatikan gambar dibawah ini, pada lebar pulsa 1 

ms, motor akan tetap pada posisi 0°. Saat lebar pulsa diubah menjadi 1,5 ms 

motor akan berputar 90°, dan apabila diberi sinyal 2 ms maka putarannya menjadi 

180°.  

 

Apabila motor diberi beban yang dapat mengubah posisi sudut putaran, sistem 

umpan balik ini akan memberikan informasi sehingga motor DC tetap pada 

posisinya.  

 

Gambar 2.2 Motor Servo 

https://www.andalanelektro.id/2021/01/mengenal-motor-servo.html 
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2.3 Komponen Yang Digunakan 

2.3.1 Tong Sampah  

Tempat sampah umumnya disimpan di dapur untuk membuang sampah 

sisa keperluan dapur seperti kulit buah atau botol ada juga temapat sampah khusus 

kertas yang digunakan di kantor. Beberapa tempat sampah memiliki penutup pada 

bagian atasnya untuk menghindari keluarnya bau yang dikeluarkan sampah. 

Kebanyakan harus dibuka secara manual, tetapi saat ini sudah banyak yang 

menggunakan pedal untuk memudahkan membuka tutup sampah. Tempat sampah 

dalam ruangan umumnya dilapisi kantong plastik untuk memudahkan 

pembuangan sehingga tidak perlu memindahkan tempat sampah ketika sudah 

penuh, cukup dengan membawa kantong plastik yang melapisi tempat sampah 

lalu menggantinya dengan yang baru. Hal ini memudahkan pembuangan sampah 

beberapa tempat umum seperti taman memiliki tempat sampah yang ditempatkan 

disisi sepanjang jalan yang secara frekuensi dapat ditemukan disisi sepanjang 

jalan. Hal ini untuk menghindari kebiasaan membuang sampah sembarangan yang 

dapat mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan serta etika sosial. 

 
Gambar 2.3 Tempat sampah persegi dengan tutup kerucut. 

https://shopee.co.id/tempat-sampah-komet-5-liter-tong-sampah-5-litet-i.12989376.2050351630 
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2.3.2 Sensor Proximity 

Sensor proximity adalah sensor yang dapat mendeteksi objek ketika objek 

mendekati dalam batas deteksi sensor. Sensor jarak digunakan dalam berbagai 

aspek pembuatan untuk mendeteksi pendekatan benda logam. Dalam materik ini 

kita akan membahas tentang pengertian sensor proximity induktif dan kapasitif. 

Berbagai jenis sensor proximity digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya suatu objek. Desain sensor proximity dapat didasarkan pada sejumlah 

prinsip operasi, beberapa contoh termasuk: variable reluctance, current loss, 

saturated core, dan hall effect. Bergantung pada prinsip operasi, setiap jenis 

sensor akan memiliki tingkat kinerja yang berbeda untuk merasakan berbagai 

jenis objek. Jenis umum dari sensor proximity non-kontak termasuk inductive 

proximity sensor (sensor jarak induktif), capacitive proximity sensor (sensor jarak 

kapasitif), ultrasonic proximity sensor (sensor jarak ultrasonik), dan photoelectric 

proximity sensor (sensor jarak fotolistrik). Sensor hall-effect mendeteksi 

perubahan polaritas medan magnet. Sensor jarak induktif memiliki sirkuit 

resonansi (osilator) yang hilang di sisi input yang resistansi kehilangannya dapat 

diubah dengan kedekatan dengan media konduktif listrik. Jarak kapasitif, 

ultrasonic proximity sensor (sensor jarak ultrasonik), dan photoelectric proximity 

sensor (sensor jarak fotolistrik). Sensor hall-effect mendeteksi perubahan polaritas 

medan magnet. Sensor jarak induktif memiliki sirkuit resonansi (osilator) yang 

hilang di sisi input yang resistansi kehilangannya dapat diubah dengan kedekatan 

dengan media konduktif listrik. 
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Gambar 2.4 Sensor Proximity  

https://fixcomart.com/blog-detail/perkakas-and-otomotif/jenis-jenis-proximity-sensor 

 

 

2.3.3 Motor Servo 

Motor Servo adalah motor listrik yang dirancang menggunakan sistem 

umpan balik tertutup (closed loop). Sistem tertutup pada Servo menghasilkan 

umpan balik (feedback) yang mempengaruhi input dan mengendalikan perangkat. 

Dalam hal ini bertujuan untuk mengontrol kecepatan, akselerasi dan posisi sudut 

putaran motor tersebut. Selain dapat menentukan posisi sudutnya, motor servo 

juga dapat mempertahankan posisinya sehingga dapat menahan beban sesuai 

dengan spesifikasi yang dimiliki. Selain itu, motor jenis ini juga memiliki torsi 

yang tinggi. 

Keunggulan motor servo inilah yang digunakan pada banyak lengan robot 

di industri, dimana posisi sudut putarannya ditentukan oleh program komputer 

dan terus berulang sehingga dapat mengerjakan perintah terus menerus.  

Motor servo pada dasarnya terdiri dari motor DC, rangkaian gearbox, 

rangkaian kontrol dan potensiometer rangkaian gear terhubung pada as motor DC 

yang memiliki RPM yang tinggi. Gear ini akan meningkatkan torsi motor dengan 

konsekuensi turunnya RPM atau kecepatannya.  

Potensiometer juga terhubung dengan gearbox. Putaran gearbox 

mempengaruhi resistansi pada potensiometer. Potensiometer ini dirangkai 
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layaknya sebuah pembagi tegangan, sehingga ketika motor berputar, 

potensiometer akan menghasilkan  output berupa tegangan pada level tertentu. 

Tegangan inilah yang menjadi informasi sudut putaran motor.  

Untuk tetap mempertahankan posisinya, rangkaian kontrol memerlukan sinyal 

PWM. Lebar sinyal ini diatur diantara 1 ms hingga 2 ms (milidetik). Motor akan 

berputar dari titik 0° hingga maksimal (180° atau 360°, tergantung tipenya) jika 

diberikan sinyal pada rentang waktu tersebut. Sinyal PWM ini harus terus 

diberikan setiap 20 ms. 

Perhatikan gambar di bawah ini. Pada lebar pulsa 1 ms, motor akan tetap pada 

posisi 0°. Saat lebar pulsa diubah menjadi 1,5 ms motor akan berputar 90°, dan 

apabila diberi sinyal 2 ms maka putarannya menjadi 180°.  

 

Apabila motor diberi beban yang dapat mengubah posisi sudut putaran, sistem 

umpan balik ini akan memberikan informasi sehingga motor DC tetap pada 

posisinya.  
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Gambar 2.5 Tampilan Motor Servo 

Sumber: https://elektronika-dasar.web.id/motor-servo/ 

 

 

2.3.4 Arduino Uno  

Arduino adalah sebuah elektronik open source yang dirancang khusus 

untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam 

menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat 

berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. 

Arduino UNO merupakan sebuah board mikrokontroler yang dikontrol 

penuh oleh ATMEGA328. Seperti yang ditunjukan pada gambar 1 di bawah, 

Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya dapat 

digunakan sebagai  output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, 

sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol 

reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah 

kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau 

menggunakan baterai untuk memulainya. 

Arduino yang dikontrol penuh oleh mikrokontroler ATMEGA328, banyak 

hal yang bisa dilakukan itu semua tergantung kreatifitas. Arduino dapat 

disambungkan dan mengontrol LED, beberapa LED, bahkan banyak LED, motor 

https://elektronika-dasar.web.id/motor-servo/
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DC, relay, servo, modul dan sensor-sensor, serta banyak lagi komponen lainnya. 

Platform arduino sudah sangat populer sekarang ini, sehingga tidak akan kesulitan 

untuk memperoleh informasi, tutorial dan berbagai eksperimen yang menarik 

yang tersedia banyak di internet dengan arduino, dunia hardware bisa bekerja 

sama dengan dunia software bisa mengontrol hardware dari software, dan 

hardware bisa memberikan data kepada software. Semuanya bisa dilakukan 

dengan relatif mudah, murah, dan menyenangkan. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Arduino Uno 

https://electricityofdream.blogspot.com/2016/09/kegunaan-dan-fungsi-arduino.html 

 

 

2.3.5 Sensor Ultrasonik 

Sensor adalah elemen sistem yang secara efektif berhubungan dengan 

proses dimana suatu variabel sedang diukur dan menghasilkan suatu keluaran 

dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel masukan dan dapat digunakan 

oleh bagian sistem pengukuran yang lain untuk mengenali nilai variabel tersebut 

(Rafiuddin,2013: 13). Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan 

prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan 

suatu objek atau benda tertentu di depan frekuensi kerja pada daerah di atas 

gelombang suara dari 20 KHz hingga 2 MHz (Arief, 2011). Bunyi gelombang 

suara ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia, tapi dapat didengar 
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oleh telinga anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Sensor ultrasonik terdiri 

dari dua unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima struktur unit pemancar dan 

penerima. Sebuah kristal piezoelectric dihubungkan dengan diafragma penggetar 

tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi kerja 20 KHz hingga 2 MHz (Arief, 

2011).  

Struktur atom dari kristal piezoelectric menyebabkan berkontraksi 

mengembang atau menyusut sebuah polaritas tegangan yang diberikan. Hal ini 

disebut dengan efek piezoelectric pada sensor ultrasonik. Pantulan gelombang 

ultrasonik terjadi apabila ada objek tertentu dan pantulan gelombang ultrasonik 

akan diterima kembali oleh unit sensor penerima. Selanjutnya unit sensor 

penerima akan menyebabkan diafragma penggetar bergetar dan efek piezoelectric 

menghasilkan sebuah tegangan bolak-balik dengan frekuensi yang sama. Besar 

amplitudo sebuah sinyal elektrik yang dihasilkan sensor penerima tergantung dari 

jauh dekatnya sebuah objek yang akan dideteksi serta kualitas dari sensor 

pemancar dan sensor penerima. Proses sensoring yang dilakukan pada sensor ini 

menggunakan metode pantulan untuk menghitung jarak antara sensor dengan 

objek sasaran. dapat diketahui bahwa prinsip kerja sensor ultrasonik adalah 

transmitter mengirimkan sebuah gelombang ultrasonik kemudian diukur dengan 

waktu yang dibutuhkan hingga menerima pantulan dari objek. Lama waktu ini 

sebanding dengan dua kali jarak sensor dengan objek, sehingga jarak sensor 

dengan objek dapat ditentukan persamaan: s = 𝑣.𝑡 
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Keterangan:  

s = jarak (meter)  

v = kecepatan suara (344 m/detik)  

t = waktu tempuh (detik) 

Fungsi pin sensor ultrasonik:  

1. VCC: power supply, pin sumber tegangan positif sensor.  

2. Trig: trigger/penyulut, pin yang digunakan untuk membangkitkan  

sinyal ultrasonik.  

3. Echo: receive/indikator, pin yang digunakan untuk mendeteksi sinyal  

pantulan ultrasonik.  

4. GND: ground/0v power supply, pin sumber tegangan negatif sensor.  

Pin trigger dan echo dihubungkan ke mikrokontroler, Pengukuran jarak dapat 

dihitung ketika mikro mengeluarkan  output high pada pin trigger selama minimal  

10 µs sinyal high yang masuk membuat sensor ultrasonik ini mengeluarkan 

gelombang suara ultrasonik. Kemudian ketika bunyi yang dipantulkan kembali ke  

sensor ultrasonik, bunyi tersebut akan diterima dan membuat keluaran sinyal high  

pada pin echo menjadi input pada mikrokontroler. Ultrasonik akan memberikan 

pulsa 100 µs – 18 ms pada  output-nya tergantung pada informasi jarak pantulan 

objek yang diterima. Lama sinyal high dari echo inilah yang digunakan untuk 

menghitung jarak antara sensor ultrasonik dengan benda yang memantulkan bunyi 

berada di depan sensor. Untuk menghitung lamanya sinyal high yang diterima 

mikrokontroler dari pin echo, maka digunakan fasilitas timer yang ada pada 

masing-masing mikrokontroler. Ketika ada perubahan dari low ke high dari pin 

echo, maka akan mengaktifkan timer, kemudian ketika ada perubahan dari high ke 

low dari pin echo maka akan mematikan timer. Untuk mengkonversi nilai timer 

dari satuan dalam detik menjadi ke dalam jarak (inch/cm) yaitu dengan 

menggunakan rumus berikut:  

s = 𝑡                                                                 

Keterangan:  

s = jarak (cm)  

t = waktu dalam satuan mikro detik 
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Gambar 2.6 Sensor Ultrasonik 

https://www.samrasyid.com/2019/08/pengertian-sensor-ultrasonik.html  

 

 

2.3.6 Kabel Jumper  

Kabel jumper penghubung listrik dengan masa pakai ulang hanya 

beberapa kali. Alat ini digunakan sebagai pengganti sakelar. Harga jumper lebih 

murah dibandingkan sakelar. Kabel jumper dapat dipasang secara semipermanen. 

Pemakaiannya banyak di papan sirkuit cetak selama percobaan. Dalam gambar 

teknik listrik, tidak ada simbol standar yang mewakili kabel jumper. Bahan 

pembuatan jumper adalah tab plastik berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

yang sangat kecil. Bagian penghantarnya terbuat dari sepasang logam atau lebih. 

Jarak antarlogam biasanya sekitar 0,1 inci atau atau 2 mm. Tujuan pemasangan 

kabel jumper adalah mempersingkat atau menyederhanakan jalur rangkaian listrik. 

 

 
Gambar 2.7 Kabel Jumper 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Berbagai macam kabel jumper yang pertama adalah kabel jumper yang 

disebut dengan Male to Male. Kabel ini paling direkomendasikan untuk membuat 

project elektronika pada sebuah breadboard. Ketika membeli kabel jumper versi 

https://www.samrasyid.com/2019/08/pengertian-sensor-ultrasonik.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sakelar
https://id.wikipedia.org/wiki/Papan_sirkuit_cetak
https://id.wikipedia.org/wiki/Percobaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar_teknik_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar_teknik_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://id.wikipedia.org/wiki/Persegi_panjang
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghantar_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
https://id.wikipedia.org/wiki/Inci
https://id.wikipedia.org/wiki/Milimeter
https://id.wikipedia.org/wiki/Rangkaian_listrik
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ini, maka nantinya akan mendapatkan total kabel sebanyak 65 buah.

 Sementara untuk warna dari kabel itu sendiri bervariasi, yakni ada yang berwarna 

hitam, kuning, putih, hijau, merah, dan lain sebagainya. Adapun untuk rata-rata 

panjang dari kabel Male to Male adalah seperti di bawah ini: 

1. Untuk kabel 9,8 inch sepanjang 25 cm  

2. Kabel Male to Male 7,7 inch, maka panjangnya 19,5 cm 

3. Kabel 5,8 inch memiliki panjang 14,7 cm 

4. Dan untuk kabel 4,6 inch memiliki panjang 11,7 cm 

Female to Female berbagai jenis kabel jumper yang kedua adalah Female to 

Female. Kabel jumper yang satu ini sangat berguna untuk menghubungkan antar 

module yang memililki header male yang nantinya akan berperan sebagai  output-

nya. Adapun panjang dari kabel Female to Female kurang lebih 20 cm dimana 

nantinya akan mendapatkan sebanyak kurang lebih 20 buah. Bentuk fisik dari 

Female to Female dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Jumper Female to Female 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

Male to Female untuk jenis kabel yang satu ini disebut dengan Male to Female 

yang memiliki fungsi sebagai penghubung elektronika pada breadboard. Jenis 

kabel ini memiliki dua header yang berbeda yang menjadikan jenis kabel jumper 

yang satu ini disebut dengan kabel jumper Male to Female. Bentuk fisik dari Male 

to Female 
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Gambar 2.9 Jumper Male to Female 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

 

2.3.7 Power supply  

Power supply atau pencatu daya merupakan sebuah alat elektronik yang 

berfungsi memberikan tegangan dan arus listrik pada komponen-komponen 

lainnya. Pada dasarnya power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian 

diubah menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh berbagai perangkat elektronik 

lainnya. Arus listrik yang disalurkan oleh power supply ini adalah jenis arus 

bolak-balik (AC). Namun karena kelebihan dari power supply ini, maka alat ini 

juga dapat mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC). Hal ini 

disebabkan karena komponen hanya dapat melakukan pergerakan pada satu aliran 

listrik. 

Power supply sendiri berfungsi sebagai pengubah dari tegangan listrik 

alternating current (AC) menjadi tegangan direct current (DC), karena hardware 

komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Power supply pada umumnya 

berupa kotak yang diletakan di bagian belakang atas casing. Besarnya listrik yang 

mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan 

satuan Watt daya power supply berkisar 150 Watt sampai 350 Watt.  

Untuk daya 150 Watt sudah jarang dijumpai karena hanya digunakan 

untuk komputer yang sederhana tanpa banyak komponen tambahan. Sedangkan 

jika dalam sebuah komputer yang memiliki beberapa banyak komponen misal: 

CD-ROM, CD-RW, dan menggunakan banyak hard disk direkomendasikan 

menggunakan power supply 300 Watt atau lebih besar 
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Gambar 2. 10 Power Supply 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Cara kerja power supply adalah ketika kalian menekan tombol power pada 

komputer, maka power supply akan melakukan cek dan tes sebelum membiarkan 

sistem memulai atau start. Apabila tes telah berhasil, power supply mengirim 

sinyal khusus pada mainboard/motherboard, yang disebut power good. 

 

 

2.3.8 Modul Step down 

Pada rangkaian power supply tegangan  output-nya 40 VDC. Tetapi 

penulis memerlukan tegangan 30 VDC dan 5 VDC, sehingga penulis memerlukan 

modul step down untuk menurunkan tegangan dari 40 VDC menjadi 30 VDC dan 

5VDC. Modul step down ini menggunakan IC LM2596. Dimana IC LM2596 

adalah sirkuit terpadu/integrated circuit yang berfungsi sebagai step down DC 

converter dengan current rating 3 A. Terdapat beberapa varian dari IC seri ini 

yang dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu versi adjustable yang 

tegangan keluarannya dapat diatur, dan versi fixed voltage  output yang tegangan 

keluarannya sudah tetap/fixed. Pada modul diatas menggunakan seri IC adjustable 

yang tegangan keluarnya dapat diubah-ubah. Keunggulan modul stepdown 

LM2596 dibandingkan dengan step down tahanan resistor/potensiometer adalah 

besar tegangan  output tidak berubah (stabil) walaupun tegangan input naik turun. 

Berikut merupakan gambar dari Modul step down LM2596. 
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Gambar 2.11 Modul Step down 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tinjauan Umum 

Metode yang akan digunakan dalam tempat sampah otomatis berbicara, yaitu 

dirangkai menggunakan kontroler Arduino Uno sebagai pengatur utama, Arduino 

Uno juga berperan penting dalam mengendalikan alur programan.untuk pemograman 

sistem ini dibutuhkan perangkat lunak pemograman yaitu Arduino IDE aplikasi yang 

gunanya untuk input program agar terhubung motor servo dan sensor ultrasonik 

HCSR04, selain itu komponen yang digunakan adalah motor servo yang gunanya 

untuk menggerakan tutup tempat sampah secara otomatis yang dikirimkan oleh 

arduino, arduino juga mengririmkan program ke sensor ultrasonik gunanya untuk 

mendetifikasi jarak. Sistem ini adalah sistem yang mudah karena cara penggunaannya 

yang mudah di pahami. 

 

 

3.2 Blok Diagram 

Blok diagram adalah salah satu pernyataan gambar yang diringkas dari 

gabungan antara masukan, keluaran dan proses dari suatu sistem. Blok diagram 

perancangan komponen sistem hardware sistem keamanan dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 
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Gambar 3.1. Blok Diagram Perancangan Alat 

(Sumber : Dokumentasi 2021) 

 

 

3.3 Flowchart 

Flowchart merupakan suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart sistem 

merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan 

di dalam sistem keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang 

ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart merupakan deskripsi secara 

grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi dan membentuk suatu 

sistem.  

Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses 

yang mentransformasikan data. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat 

digambarkan secara online atau offline. Untuk mengelola alur kerja, flowchart 

adalah cara yang paling strategi dilakukan. Dikarenakan flowchart berfungsi 
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sebagai penetapan karakter dari metode tersebut, sehingga dapat membentuk hasil 

yang bermutu berdasarkan alur yang dibuat. Secara umum, flowchart dapat 

diperankan untuk menemukan kecacatan yang terjadi dalam setiap metode. 

Flowchart dapat mengatasi persoalan dengan cara memisahkan setiap tahap dari 

metode tersebut ke dalam bagian yang lebih kecil, selanjutnya menyelidiki bagian 

mana yang tidak bekerja atau perlu diadakan pembaruan. Dalam membuat alat 

sistem pemesanan menggunakan arduino, ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan yaitu merancang suatu alat dan membuat program sehingga rancangan 

sesuai dengan perencanaan. Sistem kerja alat secara keseluruhan dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Flowchart 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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1. Mulai menandakan proses berlangsung. 

2. Inisialisasi I/O adalah pengenalan komponen input dan output pada 

mikrokontroler. 

3. Sensor mendeteksi apakah sampah organik dan anorganik.  

4. Jika sampah organik maka motor servo akan bergerak ke kanan dan LED 

menyala. 

5. Jika sampah anorganik maka motor servo akan bergerak ke kiri dan LED 

menyala. 

 

 

3.4. Perancangan Hardware 

Sebelum membuat kode program sistem kontrol, tahap awal yaitu menyusun 

rangkaian perangkat keras agar bisa diketahui program yang sedang dibuat dapat 

bekerja atau tidak, selain Arduino Uno ada beberapa perangkat keras lainnya seperti 

kabel jumper (male to male, male to female, female to female), motor servo,sensor 

ultrasonic,DFPI Player,dan speaker alat yang akan di buat dapat dilihat pada 

Gambar3.3 

 

Gambar 3.3 Perancangan Hardware 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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3.5. Rancangan Software 

Setelah merangkai perangkat keras, tahap selanjutnya agar alat tempat sampah 

otomatis berbicara dapat sesuai yang di inginkan, yaitu membuat kode input melalui 

perangkat lunak Arduino IDE yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk 

memprogram arduino agar motor servo dan sensor ultrasonik bisa berjalan satu sama 

lain sesuai yang di inginkan. Bahasa yang digunakan untuk membuat kode Arduino 

IDE yaitu menggunakan bahasa pemograman C. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Tampilan Arduino IDE 

(Sumber : Reza Ervani) 

https://mikrokontroler.mipa.ugm.ac.id 

 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 

 

 

https://mikrokontroler.mipa.ugm.ac.id/
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BAB IV 

HASIL  DAN PENGUJIAN  
 

4.1 Hasil Perancangan Alat 

Hasil pengujian dari sistem kerja alat secara keseluruhan diambil dari 

percobaan untuk membuang sampah jenis organik dan anorganik pengujian 

sistem kerja alat ini dilihat dari fungsi yang dapat dikerjakan oleh masing-

masing komponen input, proses dan output yang telah diprogram sesuai 

dengan rancangan alat yang dibuat  

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4. 1 Tampak Keseluruhan alat 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Tampak Atas Modul 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 

Motor servo 

Power 

Supply 
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4.1.1 Hasil Pengujian Alat  

Dari hasil pembuatan dan perakitan perancangan alat, maka selanjutnya adalah 

pengujian dan menganalisa data dari alat yang telah dibuat. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah pengoprasiant tempat sampah pintar sudah 

sesuai dengan perancangan  alat. Adapun pengujian hardware maupun software 

terhadap data yang diporoleh. Proses pengujian sistem dilakukan tiap-tiap 

komponen dari setiap sistem sehingga akan diketahui kinerja dari masing-masing 

komponen dengan baik. 

4.1.2 Pengujian Arduino Uno  

Pada pengujian Arduino Uno yaitu dengan memasukan program yang 

telah dibuat selanjutnya di –upload, menandakan berhasil atau gagalnya upload, 

dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 

 

 

 Gambar 4. 3 Program behasil di upload 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 
 

 

Gambar 4. 4 Program gagal di upload 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4.1.3 Pengujian Motor Servo  

Pengujian motor servo dilakukan untuk mendapat sudut putaran yang tepat 

agar servo yang digunakan dapat melakukan gerakan yang akurat sebagai 

penggerak sistem mekanik Tempat sampah pintar. Pengujian ini dilakukan pada 

motor servo yang terpasang pada alat. 

Tabel 4.1 (Pengujian Motor servo) 

Perintah Output Servo Analisa 

15° 19° 26,6% 

30° 34° 13,3% 

45° 49° 8,8% 

60° 64° 6,6% 

75° 79° 5% 

90° 90° 0% 

 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

   
                        

           
       

 

   
       

   
       = 26,6% 

   
       

   
       = 13,3% 

   
       

   
       = 8,8% 

   
       

   
      = 6,6% 

   
       

   
      = 5,3% 

   
       

   
       = 0% 

 

Dari tabel dapat dilihat perselisihan gerak  yang di inginkan berkisar 15°- 

90°dan keluaran output nya dari 19°-90°dicari nilai selisih dari setiap nilai output 

nya dan nilai perintah maka dari situ lah nilai pengujian motor servo tersebut. 
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4.1.4 Pengujian Power Supply 

 

Pada pengujian alat ini,  power supply digunakan sebagai supply untuk 

menghidupkan Arduino, dan juga untuk mengubah tegangan listrik 220Volt AC 

ke tegangan 12Volt DC, kemudian di ukur tagangannya, pada saat on maupun off, 

sehingga dapat dilihat apakah power supply bekerja dengan baik atau tidak.  

 

4.1.5 Pengujian Sensor Proximity  

 

Pengujian sensor proximity dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan sensor dalam jenis bahan sampah. Pengujian dilakukan dengan cara 

menempatkan beberapa jenis sampah diatas sensor proximity yang terdapat pada 

penampang. Nilai hasil pengujian oleh sensor proximity . 

 

Tabel 4.2(Pengujian Sensor Proximity) 

Jenis Sampah  
Nilai Sensor  

Proximity 

Hasil Pembacaan Jenis 

Sampah  
Keterangan 

Kaleng Minuman  0 Anorganik  Sesuai 

Plastik Minuman 0 Anorganik Sesuai 

Botol Plastik 0 Anorganik Sesuai 

Kantong Plastik 0 Anorganik Sesuai 

Kulit pisang  1 Organik Sesuai 

Kulit Jeruk  1 Organik Sesuai  

Ranting kayu  1 Organik  Sesuai 

 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Hasil pengujian sensor proximity kapsitif membuktikan bahwa sensor 

proximity  kapasitif dapat bekerja dengan baik dalam membedakan jenis sampah 

yang dibuang . 
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4.1.6 Pengujian Sensor Ultrasonik 

 

Pengujian sensor ultrasonik dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan sensor ultrasonik dalam mendeteksi keberadaan sampah yang berada 

di depan sensor. Jarak hasil pengukuran oleh sensor kemudian akan dilakukan 

akan dibandingkan dengan jarak sebenarnya untuk mengetahui selisih 

pengukuran. Pengujian dilakukan dengan cara meletakan objek di depan sensor 

pada jarak tertentu. 

Tabel 4.3(Pengujian sensor Ultrasonik) 

Jarak 

sebenarnya 

(cm) 

Pengukuran dengan 

Sensor (cm) 

Selisih 

(cm) 

 

Error (%) 

6 6 0 0 

5 5 0 0 

4 4 0 0 

3 3 0 0 

2 2 0 0 

1 1 0 0 
 (Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Hasil pengujian sensor HC-SR04 pada tabel 4.3 membuktikan bahwa 

sensor dapat bekerja dengan baik. 
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4.2 Hasil Pengujian Alat Keseluruhan  

Hasil pengujian dari sistem kerja alat secara keseluruhan diambil dari 

beberapa percobaan untuk membuang sampah jenis organik, anorganik. Pengujian 

sistem kerja alat ini dilihat dari fungsi yang dapat dikerjakan oleh masing-masing 

komponen input process dan output yang telah di program sesuai dengan 

rancangan alat yang dibuat. 

 

Tabel 4.4(Pengujian Alat Keseluruhan) 

Jenis Sampah 
Sensor 

Ultrasonik 

Sensor 

Proximity 

Motor 

Servo 

 

Keterangan  

Botol 

Minuman 
1 0 Kiri Sesuai 

Kulit Pisang 0 1 Kanan Sesuai 

Kantong 

Plastik 
1 0 Kiri Sesuai 

Kulit Jeruk 0 1 Kanan Sesuai 

Kaleng 

Minuman 
1 0 Kiri Sesuai 

Ranting kayu 0 1 Kanan Sesuai 

Dedaunan 0 1 Kanan Sesuai 

Gelas Plastik 1 0 Kiri Sesuai 

Koran bekas 0 1 Kanan Sesuai 

Bungkus 

makanan 

ringan 

1 0 Kiri Sesuai 

Plastik 

kemasan kopi 
1 0 Kiri Sesuai 

Kulit mangga 0 1 Kanan Sesuai 

Kertas 0 1 Kanan Sesuai 
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Kaleng cat 

yang kecil 
1 0 Kiri Sesuai 

Kotak susu 1 0 Kiri Sesuai 

Kayu 0 1 Kanan Sesuai 

Tempat bedak 

My Baby 
1 0 Kiri Sesuai 

Bungkusan 

Minyak goreng 

mini 

1 0 Kiri Sesuai 

Tempat 

parfum kaleng 

mini 

1 0 Kiri Sesuai 

Botol Oli 1 0 Kiri Sesuai 

Rata- rata  100% 

 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Berdasarkan hasil yang diujikan dapat disimpulkan jika secara keseluruhan  

sistem alat ini dapat berfungsi dengan baik untuk memilah secara otomatis jenis 

bahan sampah yang dibuang ke dalam alat sesuai dengan rancangan dan program 

telah dibuat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil pengujian dan pembahasan, maka di peroleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perancangan pemilah sampah organik,anorganik berbasis Arduino Uno 

telah berhasil dibuat dalam bentuk kotak alat yang digunakan terdiri dari 

sensor Ultrasonik HC-SR04, Sensor Proximity kapsitif, Motor servo,LED 

2. Alat ini berhasil dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai 

pemilah sampah organik dan anorganik. 

3. Alat akan mendeteksi  sampah organik dan anorganik jika objek mengenai 

sensor pada tempat sampah tersebut.  

4. Berdasarkan dari hasil pengujian alat keseluruhan yang dilakukan, alat ini 

telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 
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5.2 Saran  

Dalam penelitian ini, masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek 

dan perlu pengembangan lebih lanjut, oleh sebab itu, berikut merupakan beberapa 

saran yang diharapkan dalam pengembangan untuk kedepannya terhadap alat ini. 

1. Menyediakan Motor servo cadangan sebagai alternatif jika terjadi 

kerusakan pada motor servo dikarenakan menahan beban yang berlebih 

2. Saat pemasangan alat diusahakan jangan berada tempat yang berair 

dikarenakan bisa terkena sensor dan terjadilah kerusakan pada sensor. 

3. Akan lebih menarik jika alat ini ditambahkan DFPlayer(modul suara) saat 

alat ini bekerja. 

4. Sensor proximity kapasitif pada alat ini kurang sensitif pada saat 

mendeteksi jenis sampah organik yang berukuran kecil dan terlalu kering  
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LAMPIRAN 

 

#include <Servo.h> 

Servo myservo; 

int limitswitch = 13; 

int trig = 11;           // membuat varibel trig yang di set ke-pin 3 

int echo = 12;           // membuat variabel echo yang di set ke-pin 2 

long durasi, jarak;  

int start=0; 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(trig, OUTPUT);    // set pin trig menjadi OUTPUT 

  pinMode(echo, INPUT);     // set pin echo menjadi INPUT 

  pinMode(limitswitch, INPUT); 

  pinMode(6, OUTPUT); // LED 1 

  pinMode(7, OUTPUT); // LED 2 

  myservo.attach(9); 

} 

void loop(){ 

  digitalWrite(trig, LOW); 

  delayMicroseconds(8); 

  digitalWrite(trig, HIGH); 

  delayMicroseconds(8); 

  digitalWrite(trig, LOW); 

  delayMicroseconds(8); 



  durasi = pulseIn(echo, HIGH); // menerima data ultrasonic 

  jarak = (durasi / 2) / 29.1;  // mengubah durasi menjadi jarak (cm) 

  Serial.println(jarak);      

int val = digitalRead(limitswitch); // Sensor proximity mendeteksi sampah organik 

  if (val == 1){    (SAMPAH ORGAIK) 

    myservo.write(0); 

    digitalWrite(6, HIGH); 

    delay(500); 

  } 

  else{ 

    myservo.write(100); 

    delay(500); 

  } 

  if (jarak<=6){ 

    myservo.write(200);  (SAMPAH ANORGANIK) 

    delay(1000); 

    digitalWrite(7, HIGH); 

  } 

  else{ 

    delay(1000); 

    digitalWrite(6,LOW); // program Sensor untuk mendeteksi sampah anorganik 

    digitalWrite(7,LOW); 

     

  } 
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