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ABSTRAK 

 
 Permasalahan sampah akan semakin serius jika tidak segera menerapkan penanganan yang tepat. Kota Mamuju 

merupakan salah satu kota yang sering kali disibukkan dengan masalah sampah, hal tersebut dibuktikan dengan 

banyaknya sampah yang berserakan di kota dan tampak tidak ditangani dengan baik padahal pemerintah telah 

menempatkan tempat sampah pada hampir semua tepi jalan yang ada di Kota Mamuju. Arduino merupakan sebuah 

mikrokontroller singleboard yang bersifat open source. Arduino dirancang sedemikian rupa sehingga 

mempermudah para penggunanya di bidang elektronika. Perancangan suatu sistem pendeteksi ketinggian sampah 

dengan menggunakan mikrokontroler  arduino uno berbasis website yang mampu membantu pemerintah menangani 

masalah sampah dengan memberikan informasi kepada yang bersangkutan terkait permasalahan sampah yang 

menumpuk. Sistem yang mampu menampilkan data ketinggian sampah secara akurat serta dapat menentukan status 

sampah kosong hingga penuh dan mampu memberikan informasi berupa lokasi tempat sampah secara online. Sistem 

juga mampu memonitoring secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja. 

 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Sampah, Mikrokontroler 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk menghasilkan dampak 

serius terhadap semua aspek dalam suatu wilayah 

atau kota. Masalah lingkungan merupakan salah satu 

dampak yang ditimbulkan dengan banyaknya 

pemukiman kumuh serta masalah persampahan yang 

menjadi masalah besar dari hampir seluruh kota di 

Indonesia. Sampah merupakan salah satu 

permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh 

negara-negara berkembang maupun negara-negara 

maju di dunia. Masalah sampah adalah masalah yang 

umum dan telah menjadi fenomena universal di 

berbagai belahan dunia manapun termasuk menjadi 

masalah bagi kota-kota besar di Indonesia.  

 

Permasalahan sampah akan semakin serius jika tidak 

segera menerapkan penanganan yang tepat. Kota 

Mamuju merupakan salah satu kota yang sering kali 

disibukkan dengan masalah sampah, hal tersebut 

dibuktikan dengan banyaknya sampah yang 

berserakan di jantung kota dan tampak tidak ditangani 

dengan baik padahal pemerintah telah menempatkan 

tempat sampah pada hampir semua tepi jalan yang 

ada di Kota Mamuju. Masih kurangnya kepedulian 

sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 

menyebabkan permasalahan sampah masih menjadi 

persoalan serius bagi pemerintah. Jika sampah masih 

berserakan dan buruk pengelolaannya maka 

dibutuhkan suatu sistem atau teknologi yang mampu 

memberikan solusi. 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, 

salah satunya adalah teknologi dibidang 

mikrokontroler yaitu Arduino yang merupakan 

sebuah mikrokontroler singleboard yang bersifat 

open source. Arduino dirancang sedemikian rupa 

sehingga mempermudah para penggunanya di bidang 

elektronika. Bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah C, dalam sebuah mikrokontroler Arduino 

dapat pula ditanamkan berbagai macam library 

maupun metode selama kapasitas memori dari sebuah 

mikrokontroler mencukupi. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dirancang 

suatu sistem pendeteksi ketinggian sampah 

menggunakan mikrokontroler  Arduino Uno berbasis 

website yang mampu membantu pemerintah 

menangani masalah sampah dengan memberikan 

informasi kepada yang bersangkutan terkait 

permasalahan sampah yang menumpuk. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian yaitu : 

a. Sistem dirancang khusus untuk mendeteksi 

ketinggian sampah. 

b. Mikrokontroler yang digunakan berupa Arduino 

Uno yang dilengkapi dengan Modul ESP8266 

untuk koneksi internet serta Sensor Ultrasonik 

HC-SR04 untuk memastikan penuh atau tidaknya 

tempat sampah. 

c. Sistem ini dapat memonitoring dan memberikan 

informasi berupa lokasi tempat sampah melalui 

website secara online. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu sistem 

pendeteksi ketinggian sampah yang dapat 

memberikan informasi apabila sampah telah penuh 

menggunakan mikrokontroler Arduino Uno disertai 

dengan Sensor Ultrasonik HC-SR04. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah : 

a. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang 

bersih dari sampah yang menumpuk dengan 

tersedianya kotak sampah pintar yang dapat 

memberikan pemberitahuan agar sampah segera 

diambil untuk mencegah sampah terlalu lama 

menumpuk. 

b. Diharapkan dapat membantu mengatasi masalah 

pengelolaan sampah. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
2.1 Sampah 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan 

bahwa definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk 

padat, sedangkan pengelolaan sampah merupakan 

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. Saat ini hampir semua negara 

berkembang memiliki permasalahan dalam 

pengelolaan sampah [3]. 

 

2.1 Internet Of  Things 

Internet of Things adalah sebuah konsep yang 

bertujuan untuk memperluas manfaat dari 

konektivitas internet yang tersambung secara terus-

menerus, berikut kemampuan remot kontrol, berbagi 

data, dan sebagainya. Bahan pangan, elektronik, 

peralatan apa saja, koleksi, termasuk benda hidup, 

yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan 

global melalui sensor tertanam dan selalu on. 

 

 

2.3 Mikrokontroler 

Mikrokontroler merupakan bentuk sederhana dari 

sebuah sistem komputer yang dikemas di dalam 

sebuah chip, di dalam mikrokontroler sudah terdapat 

beberapa sistem yang mendukung mikrokontroler 

dapat bekerja meliputi mikrokontroler itu sendiri, 

ROM, RAM, I/O dan clock seperti halnya yang 

dimiliki oleh sebuah komputer PC. Di dalam chip 

mikrokontroler yang kecil telah ditanamkan sebuah 

sistem yang dapat digunakan sebagai prosesor yang 

memiliki fitur yang dapat disamakan dengan sistem 

komputer. Perkembangan mikrokontroler sangat 

mendukung perkembangan sistem kendali otomatis 

dari suatu device atau piranti-piranti pengontrol suatu 

alat yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga 

mikrokontroler yang dapat mendukung sebagai 

pengendali otomatis tersebut [1]. 

 

2.4 Arduino Uno 

Arduino adalah sebuah sistem minimum dimana 

mengunakan mikrokontroler ATmega 328 sebagai 

pengendalinya. Arduino memiliki 14 pin input/output 

yang terdiri dari 6 pin dapat digunakan sebagai output 

berupa PWM, 6 input yang bersifat analog, crystal 

osilator 16 Mhz, koneksi USB, Jack power, Kepala 

ICSP, dan tombol reset. Arduino mempunyai 

perangkat lunak tersendiri yang berfungsi sebagai 

developer program untuk memasukan program ke 

dalam mikrokontroler, gambaran alat seperti pada 

Gambar 2.1.  

 
Gambar 2.1: Arduino Uno 

Spesifikasi yang tersedia dalam Arduino uno : 

a. Microcontroller yang digunakan ATmega328 dan 

beroprasi pada tegangan5V, Input Voltage yang 

disarankan 7-12V 

b. Input Voltage batasan pada Arduino uno tersebut 

6-20V, Digital I/O Pins 14 (of which 6 provider 

PWM output). 

c. Analog Input Pin 6, DC Current per-I/O pin 40 

mA. 

d. Arus DC 3,3 volt dengan kecepatan bootloader 

mencapai 32 KB. 

e. SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB, Clock Speed 16  
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2.5 Modul ESP8266 

ESP8266 adalah sebuah komponen chip terintegrasi 

yang didesain untuk keperluan dunia masa kini yang 

serba tersambung. Chip ini menawarkan solusi 

networking wifi yang lengkap dan menyatu, yang 

dapat digunakan sebagai penyedia aplikasi atau untuk 

memisahkan semua fungsi networking wifi ke 

pemproses aplikasi lainnya. ESP8266 memiliki 

kemampuan on-board prosesing dan storage yang 

memungkinkan chip tersebut untuk diintegrasikan 

dengan sensor-sensor atau dengan aplikasi alat 

tertentu melalui pin input output hanya dengan 

pemrograman singkat. Dengan level yang tinggi 

berupa on-chip yang terintegrasi memungkinkan 

external sirkuit yang ramping dan semua solusi, 

termasuk modul sisi depan, didesain untuk 

menempati area PCB yang sempit. Perlu diperhatikan 

bahwa modul ESP8266 bekerja dengan tegangan 

maksimal 3,6V. Hubungkan VCC modul WiFi ke pin 

3.3V pada Arduino. (Jangan yang ke 5V). Jika sudah 

mendapat tegangan, modul WiFi akan menyala 

merah, dan sekali-kali akan berkedip warna biru, 

seperti pada Gambar 2.2 [2]. 

 
Gambar 2.2: Modul ESP8266 

 

Fitur dan kelebihan yang terdapat pada ESP8266 

yaitu : 

a. Dalam fitur ESP8266 terdapat protocol 802.11 

yang dapat melindungi jika terjadi sesuatu. 

b. Terintegrasi PLL regulator dan unit manajemen 

daya. 

c. WiFi 2.4 GHz, support WPA/WPA2. 

d. Mendukung koneksi antena. 

e. Daya yang diperlukan <1.0mW (DTIM3). 

f. Kecepatan proses pengiriman paket <2ms. 

g. Memiliki power bawah kebocoran arus dari 

<10uA. 

h. Terintegrasi daya rendah 32-bit MCU yang dapat 

digunakan sebagai prosesor aplikasi. 

i. Terpadu TCP / IP protocol stack, output daya 

19.5dBm dalam mode protocol 802.11. 

 

2.6 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang 

berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) 

menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja 

sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu 

gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk 

menafsirkan jarak suatu benda dengan frekuensi 

tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena 

sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik, 

gambaran alat seperti pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2: Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Secara umum, prinsip kerja alat ini akan 

menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu 

area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh 

permukaan target, maka target akan memantulkan 

kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan 

dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian 

sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman 

gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. 

Seperti pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3: Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah 

sebagai berikut: 

a. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik 

dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi 

waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi 
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diatas 20kHz. Untuk mengukur jarak benda, 

frekuensi yang umum digunakan adalah 40kHz. 

b. Alat ini mampu mengukur jarak kurang lebih 2 

cm hingga sampai  4 meter. 

c. Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai 

gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 344 

m/s. Ketika menumbuk suatu benda maka sinyal 

tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. 

d. Setelah gelombang pantulan sampai di alat 

penerima, maka sinyal tersebut akan diproses 

untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak 

benda dihitung dengan rumus S = 344.t/2 dimana 

S merupakan jarak antara sensor ultrasonik 

dengan benda dan t adalah selisih antara waktu 

pemancaran gelombang oleh transmiter dan 

waktu ketika gelombang pantul diterima 

receiver. 

 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 
3.1 Analisis Sistem  

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu 

sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri 

dari analisis yang sedang berjalan dan analisis sistem 

yang akan diusulkan. 

 

3.2 Analisis Sistem yang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan di kota Mamuju saat ini 

untuk melakukan penanganan masalah pengangkutan 

sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.1: Diagram Flow Sistem yang Berjalan 

 

Penjelasan Gambar 3.1, jika mempunyai keluhan 

mengenai penanganan sampah maka masyarakat akan 

menghubungi petugas sampah. Keluhan tersebut 

dapat dilakukan secara langsung melalui telepon. 

Setelah petugas yang dihubungi menerima keluhan 

dari masyarakat maka petugas mencatat lokasi 

terjadinya keluhan dan kemudian menyampaikan 

keluhan tersebut kepada petugas sampah di lapangan 

untuk mengankut sampah tersebut. 

 

3.3 Analisis Sistem yang Diusulkan 

Adapun sistem merupakan penguraian dari suatu 

sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri 

dari analisis masalah dan analisis kebutuhan. Berikut 

gambaran sistem yang diusulkan : 

 

 
Gambar 3.2: Diagram Flow Sistem yang Diusulkan 

 

Dari flowmap Gambar 3.2 dijelaskan bahwa saat 

sistem ini dijalankan maka hal yang pertama 

dijalankan adalah mendeteksi nilai ketinggian sampah 

yang didapat dari sensor ultrasonik kemudian hasil 

pendeteksian tersebut dikirim melalui via internet 

untuk ditampilkan pada aplikasi sehingga 

mempermudah petugas sampah untuk memonitoring 

ketinggian sampah yang telah disimpan ke dalam 

database aplikasi sehingga petugas juga bisa melihat 

log pendeteksian. Berbeda halnya dengan sistem yang 

sedang berjalan dimana masyarakat harus 

menghubungi pihak petugas sampah ketika sampah 

sudah menumpuk.  

 

3.3.1 Analisis Masalah 

Sistem pendeteksi ketinggian sampah ini merupakan 

sistem yang dapat membantu petugas kebersihan kota 

dengan memberikan informasi penuh tidaknya tempat 

sampah serta menampilkan lokasi tempat sampah 

tersebut. Jadi, dengan sistem ini membuat kinerja 

petugas kebersihan semakin baik karena dapat segera 
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menangani sampah yang ada sehingga tidak 

menumpuk dan menjadi penyebab pencemaran 

lingkungan. Ditambah lagi dengan pemanfaatan 

sensor pada mikrokontroler untuk memastikan 

keakuratan data. Aplikasi pada sistem ini memberikan 

informasi berupa lokasi tempat sampah yang telah 

penuh. Informasi tersebut didapatkan dari sensor pada 

mikrokontroler yang terpasang pada tempat sampah. 

Data dari sensor dikirim ke database pada web 

server, kemudian akan mengambil dan menampilkan 

data tersebut.  

 

3.3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Antarmuka  

Kebutuhan antarmuka untuk pembangunan 

sistem ini yaitu sistem yang dibangun akan 

mempunyai keluaran berupa aplikasi berbasis 

Website. Aplikasi tersebut memberikan informasi 

status penuh atau tidaknya tempat sampah serta 

lokasi tempat sampah yang dimaksud. 

b. Kebutuhan Data  

Data yang diolah oleh sistem ini yaitu data yang 

diperoleh dari sensor berupa informasi 

ketinggian sampah dalam tempat sampah. 

c. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan 

proses fungsi yang berupa penjelasan terinci 

fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Memonitoring ketinggian sampah 

pada tempat sampah.  

b. Menampilkan lokasi tempat sampah 

menggunakan Google Maps. 

d. Analisis Kelemahan 

Analisis kelemahan digunakan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan yang akan terjadi pada 

sistem ini, dan juga mencerminkan batasan-

batasan yang ada pada sistem ini. Adapun 

kelemahan yang terdapat pada sistem ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Sistem ini menggunakan sensor untuk 

mengukur tinggi sampah pada tempat 

sampah, dengan berbagai macam bentuk 

sampah yang dimasukkan kedalam tempat 

sampah maka dapat mengganggu tingkat 

keakuratan sensor yang digunakan.  

b. Mikrokontroler yang digunakan 

membutuhkan daya listrik untuk 

mengaktifkan sistem serta membutuhkan 

biaya yang cukup mahal untuk sebuah 

tempat sampah.  

c. Sistem ini menggunakan jaringan internet 

sebagai media penghubung antara website 

dan mikrokontroler, dengan demikian 

lokasi jalan pemasangan sistem harus 

memiliki sinyal yang memadai. 

3.4 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah perancangan yang 

mengatur alur kerja sistem agar sesuai yang 

diinginkan. Program diawali dengan mendeklarasikan 

terlebih dahulu sensor ultrasonik yang digunakan 

kemudian kita proses dengan memasukkan rumus 

untuk menentukan jarak ketinggian sampah dengan 

skala centimeter kemudian setelah kita proses maka 

kita lakukan perulangan ketika ketinggian sampah 

yang didapatkan lebih dari sama dengan 20 cm maka 

LED hijau akan menyala jika tidak maka kondisi 

dilanjutkan, jika jarak ketinggian kurang dari sama 

dengan 19 cm maka LED kuning menyala, jika 

kondisi tidak maka akan dilanjutkan dengan kondisi 

jika jarak ketinggian kurang dari sama dengan 10 cm 

maka LED merah menyala dan jika masih belum 

benar maka akan diulang dari memasukan rumus, 

ketika sudah benar maka akan mengeluarkan data 

jarak yang di baca sensor ultrasonik kemudian akan 

dikirim melaui via internet hingga ditampilkan ke 

website. Berikut gambaran flowchart seperti pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3: Flowchart Perancangan Sistem 

3.4.1 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah diagram yang menunjukkan 

fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana 

sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar dan 

menjelaskan sistem secara fungsional yang terlihat 

pengguna. Dari identifikasi aktor yang terlibat di atas 

maka Use Case Diagram dapat dilihat pada Gambar 

3.4. 

 
Gambar 3.4: Use Case Diagram 

 

3.4.2 Activity Diagram 

Activity diagram memodelkan aliran kerja atau 

workflow dari urutan aktifitas dalam suatu proses 

yang mengacu pada Use case diagram yang ada. 

 

a. Activity Diagram Login 

Activity diagram login dapat dilihat dari Gambar 

3.5. 

 
Gambar 3.5: Diagram Activity Login 

 
 

 

 

 

b. Activity Diagram Tambah Kotak Sampah 

Activity diagram Tambah Kotak Sampah dapat 

dilihat dari Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6: Diagram Activity Tambah Kotak Sampah 

 

c. Activity Diagram Status Sampah 

Activity diagram Status Sampah dapat dilihat dari 

Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7: Diagram Activity Status Sampah 

 

d. Activity Diagram Mengecek Lokasi 

Activity diagram Mengecek Lokasi dapat 

dilihat dari Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8: Diagram Activity Mengecek Lokasi 

 

3.4.3 Struktur Tabel 

Perancangan struktur tabel basis data yang digunakan 

untuk penyimpanan data dari. Berikut adalah tabel-

tabel yang dibuat : 

a. Tabel Admin 

 Tabel admin dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9: Tabel Admin 

 

a. Tabel Data Sampah 

Tabel data sampah dapat dilihat pada Gambar 

3.10. 

 
Gambar 3.10: Tabel Data Sampah 

 

3.4.4 Perancangan Perangkat Keras 

Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan 

perancangan perangkat keras dengan 

mengintegrasikan seluruh perangkat yang sudah di 

siapkan yaitu sensor yang dibutuhkan, modul, dan 

Arduino Uno itu sendiri. Berikut adalah blok diagram 

dan skema dari rangkaian perangkat keras : 

 

a. Perancangan Rangkaian Arduino Uno dan 

Sensor HC-SR04 
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Alat ini memiliki 4 pin, pin VCC, GND, TRIG, 

dan ECHO. Pin VCC untuk listrik positif 5v dan 

GND untuk listrik negatif. Pin TRIG pada pin D2 

berfungsi untuk mebangkitkan sinyal ultrasonik 

dan pin ECHO pada pin D3 untuk mendeteksi 

sinyal pantulan ultrasonik. Seperti pada Gambar 

3.11. 

 
Gambar 3.1: Rangkaian Arduino dan Sensor HC-SR04 

 

b. Perancangan Rangkaian Arduino dan Modul 

ESP8266 

Alat ini memiliki 8 pin, pin VCC, GND, TX, RX, 

GPIO0, GPIO2, RST, dan CH_PD. Pin VCC dan 

CH_PD  akan terhubung ke listrik positif dengan 

daya 3.3v serta GND untuk listrik negatif. Pin 

TX ke pin UTXD dan pin RX ke pin URXD. 

Seperti pada Gambar 3.12. 

 
Gambar 3.12: Rangkaian Arduino dan Modul ESP8266 

 

c. Perancangan Keseluruhan 

Pada skema keseluruhan terdapat semua alat 

yang digunaka yaitu sensor ultrasonik dan modul 

wifi yang telah terintegrasi dengan arduino uno 

dan untuk meminimalkan kabel yang digunakan 

maka dihubungkan melalui breadboard , seperti 

pada Gambar 4.13. 

 
Gambar 3.13: Rangkaian Keseluruhan 

Keterangan : 

a. Input dari skema sistem yaitu pada sensor 

ultrasonik yang terpasang di tempat sampah. 

Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi 

jarak ketinggian sampah yang didalam tempat 

sampah dengan cara memantulkan gelombang 

bunyi pada benda, setelah sampai ke benda 

gelombang akan dipantulkan kembali dan 

kemudian diproses. 

b. Proses dari skema berada pada mikrokontroler 

arduino uno, setiap aktifitas yang ada didalam 

sistem akan dikontrol baik dari pembacaan 

sensor, input output, dan komunikasi data antar 

arduino dengan perangkat lain. 

c. Output dari skema sistem akan ditampilkan ke 

website melalui via internet ke modul wifi yang 

juga terhubung ke internet. Modul wifi akan 

berfungsi sebagai perangkat tambahan pada 

mikrokontroller arduino uno agar dapat 

terhubung dengan internet dan membuat TCP/IP. 

 

 

4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 

4.1 Implementasi 

Pada bagian implementasi berikut terdiri dari 

beberapa tahap pengerjaan yang harus dilakukan, 

yaitu tahap penjelasan perangkat keras serta 

perangkat lunak yang akan digunakan dan telah 

direncanakan pada bab sebelumnya, kemudian akan 

dilakukan pengujian sistem antara perangkat keras 

dan perangkat lunak yang telah dirancang 

sebelumnya. 
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4.2 Hasil Implementasi Website 

Berikut implementasi website yang akan terintegrasi 

dengan perangkat keras melalui internet : 

a. Halaman Login 

Pada halaman login admin  hanya admin yang 

mempunyai hak akses untuk masuk dengan 

memasukkan username dan password. Username 

dan password disesuaikan dari basis data admin. 

Setelah sesuai maka admin akan masuk ke 

halaman awal khusus admin, dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1: Halaman Login 

 

b. Halaman Data Sampah 

Data sampah akan menampilkan data 

keseluruhan tempat sampah dalam bentuk tabel, 

data tersebut akan diupdate secara otomatis oleh 

mikrokontroler melalui internet dan data yang 

ditampilkan yaitu no, id_sampah, ketinggian 

antara sampah dan sensor, tgl_waktu, status 

sampah, serta lokasi yang telah disesuaikan 

dengan penempatan permanen tempat sampah 

tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2: Halaman Data Sampah 

 
c. Halaman Tambah Sampah 

Pada halaman tambah sampah merupakan proses 

penambahan data sampah ketika dilakukan 

penambahan alat atau kotak sampah, pengisian 

nomor serial kotak sampah akan disesuaikan 

dengan nomor yang telah diberikan pada alat dan 

kotak sampah, dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3: Halaman Tambah Sampah 

 
d. Halaman Monitoring 

Memonitoring ketinggian sampah sesuai dengan 

status yang digunakan, jika status sampah 

ditempat sampah kosong maka isi dari gambar 

tempat sampah tersebut berwarna hijau, jika 

status setengah penuh maka berwarna kuning dan 

jika berwarna merah status tempat sampah sudah 

penuh, dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4: Halaman Monitoring 

 

4. 3 Hasil Implementasi Perangkat Keras 

Hasil Implementasi perangkat keras dari rancangan 

sistem pendeteksi ketinggian sampah menggunakan 

mikrokontroler arduino uno yang terintegrasi dengan 

website melalui internet, dapat dilihat pada Gambar 

4.5. 

 

 
Gambar 4.5: Implementasi Perangkat Keras 

 

4.4 Pengujian Sistem 

Tahap pengujian sistem setelah semua komponen 

dirangkai dan sistem siap beroperasi. Pengujian 

sistem dilakukan dengan tujuan agar mengetahui 

apakah sistem bekerja sesuai dengan keinginan atau 

tidak.  
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4.4.1 Pengujian Status Kosong 

Pengujian status kosong pada sistem didapatkan 

ketika isi dari tempat sampah kosong dan akan 

ditandai dengan menyalanya LED hijau pada tempat 

sampah. Kotak sampah dalam kondisi kosong dan 

sensor ultrasonik telah terpasang dengan baik dan 

benar pada bagian tutup kotak sampah, dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6: Kotak Sampah Keadaan Kosong 

 
Led yang terpasang pada perangkat keras akan 

mengaktifkan led yang berwarna hijau ketika kotak 

sampah dalam keadaan kosong, dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7: Led Hijau Aktif 

 

Hasil pengujian status kosong, dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

 

 

 

Tabel 4.1: Hasil Pengujian Status Kosong 

No 

Ketinggian antara sensor dan 

sampah >= 20 cm 
Keterangan 

Jarak 

Sensor 

Led 

Aktif 
Status 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

26 cm 

24 cm 

23 cm 
22 cm 

21 cm 

20 cm 

Hijau 

Hijau 

Hijau 
Hijau 

Hijau 

Hijau 

Kosong 

Kosong 

Kosong 
Kosong 

Kosong 

Kosong 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 
Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

 

Jika grafik monitoring menampilkan isi dengan 

berwarna hijau berarti kotak sampah dalam keadaan 

kosong, untuk memonitoring keadaan kotak sampah 

secara grafik, dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8: Monitoring Kosong 

 
4.4.2 Pengujian Status Setengah Penuh 

Pengujian untuk menampilkan status setengah penuh 

pada sistem didapatkan ketika isi dari tempat sampah 

sedang atau dalam keadaan tidak terlalu penuh, 

ditandai dengan aktifnya LED kuning pada kotak 

sampah. Status akan berubah menjadi setengah penuh 

jika jarak antara sensor dan isi sampah kurang dari 19 

centimeter dan secara otomatis LED juga akan 

berubah menjadi warna kuning, dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9: Kotak Sampah Keadaan Setengah Penuh 
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Led yang terpasang pada perangkat akan 

mengaktifkan led yang berwarna kuning ketika kotak 

sampah dalam keadaan tidak terlalu penuh atau 

sedang. Gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10: Led Kuning Aktif 

 

Hasil pengujian status setengan penuh, dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2: Hasil Pengujian Status Kosong  

N

o 

Ketinggian antara sensor dan 

sampah <= 19 cm 
Keteran

gan 
Jarak 

Senso

r 

Led 

Aktif 
Status 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

19 cm 

18 cm 

17 cm 

16 cm 

15 cm 

14 cm 

Kuning 

Kuning 

Kuning 

Kuning 

Kuning 

Kuning 

Setengah Penuh 

Setengah Penuh 

Setengah Penuh 

Setengah Penuh 

Setengah Penuh 

Setengah Penuh 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

 

Jika grafik monitoring menampilkan isi dengan 

berwarna kuning berarti kotak sampah dalam keadaan 

setengah penuh, untuk memonitoring keadaan kotak 

sampah secara grafik, dapat dilihat pada Gambar 

4.11. 

 
Gambar 4.11: Monitoring Hampir Penuh 

4.4.3 Pengujian Status Penuh 

Pengujian untuk menampilkan status penuh pada 

sistem didapatkan ketika isi dari tempat sampah 

dalam keadaan penuh, ditandai dengan aktifnya LED 

merah pada kotak sampah. Kotak sampah dalam 

kondisi penuh dan sensor ultrasonik telah terpasang 

dengan baik dan benar pada bagian tutup kotak 

sampah, dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 
Gambar 4.12: Kotak Sampah Keadaan Penuh 

 

Led yang terpasang pada perangkat akan 

mengaktifkan led yang berwarna hijau ketika kotak 

sampah dalam keadaan kosong, dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 

 
Gambar 4.13: Led Merah Aktif 

 

Hasil pengujian status setengan penuh, dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3: Hasil Pengujian Status Kosong  

No 

Ketinggian antara sensor dan 

sampah < 10 cm 
Keterangan 

Jarak 

Sensor 

Led 

Aktif 
Status 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 cm 

9 cm 

7 cm 

5 cm 

4 cm 

3 cm 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 

Merah 

Penuh 

Penuh 

Penuh 

Penuh 

Penuh 

Penuh 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

Sesuai 

 

Jika grafik monitoring menampilkan isi berwarna 

merah berarti kotak sampah dalam keadaan penuh, 

untuk memonitoring keadaan kotak sampah secara 

grafik, dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14: Monitoring Penuh 

 
5.PENUTUP 

 
5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem 

yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan, yaitu 

sistem pendeteksi ketinggian sampah dengan 

menggunakan mikrokontroler arduino uno telah 

selesai dibangun. Sistem yang telah bangun mampu 

menampilkan data ketinggian sampah, memberikan 

informasi berupa lokasi tempat sampah secara online 

serta dapat menentukan status sampah kosong hingga 

penuh. Sistem juga mampu memonitoring secara 

online sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana 

saja. 

 

5.2 Saran 

Sistem pendeteksi ketinggian sampah menggunakan 

mikrokontroler arduino uno ini diharapkan akan terus 

dikembangkan. Adapun saran untuk mengembangkan 

sistem adalah : 

a. Penambahan fitur notifikasi melalui SMS 

Gateway jika sampah terdeteksi penuh. 

b. Pengembangan dengan menggunakan basis 

android untuk petugas lapangan. 

c. Menambahkan fitur deteksi asap. 
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