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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan membuat Prototype perancangan sistem pembuangan tempat sampah pintar berbasis 

arduino menggunakan sms gateway dalam memberikan informasi dan memonitoring tempat sampah secara 

langsung dengan memanfaatkan Pemprograman Website sebagai intefacenya. Metode sistem tempat pembuangan 

sampah pintar menggunakan interface Website, pada saat tempat sampah pintar penuh atau hilang maka secara 

otomatis akan mengirimkan informasi berupa data kedalam website yang nanti akan dibuat menjadi sebuah 

laporan, fungsi ini dihubungkan oleh alat Modul Wifi ESP8266. Sistem tempat pembuangan sampah pintar juga 

memiliki fitur SMS Gateway yang berfungsi menghubungkan alat kepada petugas yang bertugas, SMS akan 

dikirim oleh pada saat tempat sampah penuh atau hilang , fungsi ini dihubungkan oleh alat Modul SMS. Dari hasil 

pengujian terhadap sistem tempat pembuangan sampah pintar ini mampu memberikan informasi secara real time 

melalui SMS Gateway, serta dapat memberikan informasi monitoring yang dapat dibuat laporan pada halaman 

web. Disarankan untuk mengembangkan penggunaan metode GPS agar mengetahui tata letak tempat sampah 

pintar yang telah dipasang pada tempat tertentu. 

 

Kata Kunci: Prototype;  Arduino Uno; Website; Module Esp8266; SMS Gateway. 

 

 

ABSTRACT  

 

This study aims to create a prototype for the design of arduino-based smart trash disposal systems using sms 

gateways in providing information and monitoring the trash directly by utilizing Website Programming as the 

interface. The smart garbage disposal system method uses the Website interface, when the smart trash can is full 

or lost it will automatically send information in the form of data to the website which will later be made into a 

report, this function is connected by the ESP8266 Wifi Module tool. The smart landfill system also has an SMS 

Gateway feature which functions to connect the tool to the officer on duty, the SMS will be sent when the trash is 

full or lost, this function is connected by the SMS Module tool. From the test results of this smart landfill system, 

it is able to provide real time information via an SMS gateway, and can provide monitoring information that can 

be made a report on a web page. It is recommended to develop the use of the GPS method in order to find out the 

layout of the smart bins that have been installed in a certain place. 
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PENDAHULUAN  

 Pada era modern seperti sekarang ini banyak temuan baru oleh para ahli dan ilmuan, yang bertujuan 

untuk membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi 

dari pemanfaatan teknologi modern cakupannya sangat luas, hampir seluruh sektor bidang seperti bidang 

kesehatan, industri, perkantoran, rumah tangga, pelayanan masyarakat dan tidak terkecuali dalam bidang 

kebersihan lingkungan .  

 Tempat sampah sekarang banyak yang masih menggunakan cara lama atau langsung bersentuhan apabila 

hendak membuang sampah . Jika pengguna bersentuhan langsung dengan tempat sampah maka banyak bakteri 

atau kotoran yang akan menempel pada tangan dan akan mengakibatkan masalah kesetahan. Belum lagi jika 

tempat sampah penuh lambat ditangani karena tidak adanya pemberitahuan kepada petugas secara real time bahwa 

tempat sampah telah penuh yang dimana akan berakibat tempat sampah menumpuk dan berbau, jika hal demikian 

terjadi maka orang akan enggan membuang ditempat sampah maka terjadilah pembuangan sampah sembarangan 

dan akan membuat kebersihan lingkungan menjadi kotor  .  

 Dari permasalahan tersebut dapat diusulkan sebuah sistem yang mampu membuka dan menutup tempat 

sampah secara otomatis agar pengguna tidak bersentuhan langsung dengan tempat sampah. Sistem yang akan 

diusulkan juga dapat memberikan informasi secara langsung kepada petugas melalui SMS dan juga memberikan 

informasi berupa data yang akan dikirim kedalam website yang nanti data tersebut dapat dibuat sebuah laporan. 

Dengan terhubungnya tempat sampah ke website akan berfungsi sebagai alat monitoring secara langsung. Sistem 

yang akan diusulkan juga memiliki keamanan agar terhindar dari hilangnya alat.  

 Penelitian terkait yang berhubungan dengan permasalahan tersebut  yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh 

(Wuryanto, et al., 2019) “Perancangan Sistem Tempat Sampah Pintar Dengan Sensor HCRSF04 Berbasis Arduino 

UNO R3” sistem ini dapat mendeteksi pergerakan dengan jarak 10 cm setelah itu secara otomatis servo akan 

membuka tutup tempat sampah, tempat sampah pintar dengan sensor HC-SRF04 berbasis arduino uno R3 ini 

dapat mendeteksi volume sampah jika kondisi tempat sampah penuh maka akan mengeluarkan suara sirine. 

 Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka diangkat judul skripsi yaitu “Perancangan Sistem Tempat 

Pembuangan Sampah Pintar Berbasis Arduino Uno Menggunakan SMS Gateway” yang dapat digunakan dalam 

membuang sampah tanpa bersentuhan langsung dan dapat memberikan informasi secara realtime kepada petugas 

pada saat tempat sampah penuh atau hilang. Dengan adanya tempat sampah otomatis berbasis mikrokontroler 

diharapkan mampu membangun ketertarikan masyarakat dalam membuang sampah yang benar sehingga 

terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. 

 

METODE 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1.Metode Prototyping : Dengan metode ini penelitian terdiri dari beberapa tahapan seperti mengumpulkan 

kebutuhan, membangun prototype, evaluasi prototype, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem 

pelanggan, dan menggunakan sistem perangkat lunak.  

2.Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi : ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai 

literature-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, 

dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topic penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu sistem tempat pembuangan sampah pintar berbasis arduino uno 

menggunakan sms gateway dan terhubung dengan website. 

 

1. Flowchart yang berjalan 

 Alur cara kerja flowchart sebelum ada sistem usulan : 

a. Pengguna membuang sampah 

b. Membuka tutup tempat sampah 

c. Kondisi tempat sampah apakah kosong atau tidak, jika kosong maka YA proses dilanjutkan 

membuang sampah dan proses selesai 

 

 



 

 
 

Gambar 1. Flowchart yang berjalan 

2. Flowchart yang diusulkan 

Pada pembuatan sistem yang diusulkan, berikut adalah flowchart rancangan sistem tempat pembuangan 

sampah pintar : 

 

 
 

           Gambar 1. 2 Flowchart yang diusulkan 

Alur cara kerja tempat sampah pintar berbasis arduino uno menggunakan SMS gateway : 

1.   Pengguna membuang sampah 

2.   Sensor ultrasonik, infrared dan MC38 membaca kondisi, 

3. Sensor Ultrasonik membaca dan memproses ke arduino jika tempat sampah kosong maka Ya 

servo akan membuka dan proses selesai, jika Tidak kembali ke awal. 

4. Sensor Infrared membaca dan memproses ke arduino jika Ya tempat sampah penuh maka LCD 

memberikan informasi penuh dan Buzzer berbunyi ketika ingin digunakan, selanjutnya 



 

ESP8266 akan mengirim data ke Website dan Modul GSM mengirim informasi berupa SMS 

proses selesai, jika Tidak maka kembali ke awal. 

5. Sensor MC38 membaca dan memproses ke arduino jika Ya tempat sampah hilang maka Buzzer 

akan berbunyi setelah itu sistem akan mengirim informasi kedalam Website berupa data melalui 

ESP82266 dan mengirim informasi berupa SMS kepada petugas melalui Modul SMS, jika Tidak 

proses kembali keawal. 

 

3. Analisis Kebutuhan Alat 

Perancangan sistem tempat pembuangan tempat sampah pintar berbasis arduino menggunakan SMS 

gateway dapat membantu mempermudah dalam proses membuang sampah baik untuk pengguna maupun 

petugas. Pada saat tempat sampah penuh maka secara otomatis akan mengirimkan informasi kepada 

petugas melalui sms dan juga dapat mengirimkan informasi kedalam website yang telah tersedia untuk 

keperluan data report atau analisis untuk kesiagaan petugas. Untuk memudahkan perancangan maka 

dibuatlah diagram blok sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1.3  Diagram Balok 

Seluruh komponen alat seperti Servo, LCD, Buzzer, ESP6288, GSM Module, Sensor Ultrasonik, Sensor 

Infrared, dan Sensor MC38 dihubungkan ke Arduino Uno. Fungsi-fungsi dari komponen untuk 

perancangan sistem ini yaitu : 

1. Arduino Uno adalah papan sirkuit untuk menghubungkan sensor dan beberapa rangkaian lainnya. 

2. Sensor Ultrasonik sebagai alat pendeteksi benda datar yang dibaca didepannya. 

3. Sensor Infrared sebagai alat pendeteksi benda yang datar atau pun melengkung dan juga dapat  

melihat dalam kegelapan. 

4. Sensor MC38 sebagai alat pendeteksi keamanan ketika tempat sampah hilang. 

5. LCD 16x2 berfungsi untuk menampilkan data pada layar pada saat aktifitas dilakukan. 

6. Servo berfungsi untuk membuka dan menutup tempat sampah pada saat sensor ultrasonik atau 

infrared membaca benda. 

7.  Buzzer berfungsi untuk mengeluarkan bunyi pada saat input atau ouput. 

8.  ESP6288 sebagai alat wifi yang juga untuk mengirim kan informasi ke website. 

9.  GSM Module sebagai alat notifikasi berupa sms jika tempat sampah telah penuh. 

 

4. Rancangan Model Alat 

Pada gambar dibawah adalah sebuah rancangan model alat yang akan dibuat, terdiri dari servo yang 

berguna untuk sebagai penggerak tutup tempat sampah, sensor infrared yang digunakan untuk mendeteksi 

benda atau objek yang dapat dipakai setelah sensor ultrasonik mendeteksi objek atau benda didepannya, 

sensor infrared dapat menangkap objek berjarak 15 sentimeter dan sensor ultrasonik berjarak 60 sentimeter, 

setelah itu kotak rangkaian berisi alat arduino uno beserta rangkaian lainnya yang diperlukan. Pada gambar 

dibawah masih berupa rancangan yang sewaktu-waktu masih dapat berubah. 



 

 
Gambar 1.4 Model Rancangan Alat 

5. Use Case Diagram 

Use Case Diagram Perancangan Sistem Tempat Pembuangan Sampah Pintar Berbasis Arduino 

Menggunakan SMS Gateway adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1.5 Use Case Diagram 

6. Tampilan Sistem Tempat Pembuangan Sampah Pintar 

Perancangan Sistem Tempat Pembuangan Sampah Pintar Berbasis Arduino UNO menggunakan SMS 

Gateway dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 



 

 
 

Gambar 1. 6 Tampilan Sistem Tempat Pembungan Sampah Pintar 

7. Tampilan Hasil Aplikasi Website 

a. Hasil Tampilan Form Login 

 
Gambar 1.7 Form Login 

Pada gambar 1.7 adalah hasil tampilan form login website yang berfungsi untuk menentukan pengguna 

masuk kedalam aplikasi dengan cara menginputkan username dan password yang telah dimiliki. 

 

 

 

 

 

 



 

b. Hasil Tampilan Form Menu Utama 

 
Gambar 1.8 Form Menu Utama 

Pada gambar diatas adalah gambar hasil tampilan form menu utama yang berisikan bagian-bagian menu 

seperti status bak sampah, status kondisi sampah dan report. 

 

c. Hasil Tampilan Data Log Riwayat Tempat Sampah 

 
Gambar 1.9 Data Log Riwayat Tempat Sampah 

Pada gambar diatas adalah hasil tampilan data log riwayat tempat sampah yang berfungsi untuk 

mengetahui kondisi dari bak sampah yang telah penuh, pada bagian ini dapat melihat tanggal dan waktu 

kapan tempat sampah telah penuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d. Hasil Tampilan Kondisi Tempat Sampah 

 
Gambar 1.10 Tampilan Kondisi Tempat Sampah 

Pada gambar diatas adalah gambar hasil tampilan kondisi tempat sampah yang berfungsi untuk melihat 

kondisi tempat sampah secara langsung yang terintegrasi dengan internet. 

 

e. Hasil Tampilan Report 

 
Gambar 1.11 Tampilan Report 

Pada gambar diatas adalah gambar hasil tampilan report yang berfungsi untuk mengetahui hasil dari 

riwayat tempat sampah selama seminggu atau perbulan. 

 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil perancangan dan pengujian terhadap Sistem Tempat Pembuangan Sampah Pintar 

Berbasis Arduino Uno Menggunakan SMS Gateway maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sistem tempat pembuangan sampah ini Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno. 



 

 

 

 

b. Menggunakan website sebagai interface yang berguna untuk monitoring dan menampung data untuk 

membuat laporan. 

c. Menggunakan SMS Gateway sebagai pemberi informasi secara langsung kepada petugas. 

d. Menggunakan keamanan sensor MC 38 yang berfungsi ketika sensor terlepas dari tempat sampah. 

 

2. Saran 

Disarankan untuk pengembangan perancangan sistem tempat pembuangan sampah pintar berbasis Arduino 

Uno menggunakan SMS gateway ini adalah : 

a. Mengembangkan interface website dengan menambahkan fitur GPS yang akan berguna untuk 

mengetahui tata letak tempat sampah pintar ini. 

b. Mengembangkan alat dengan menambahkan fitur suara agar lebih menarik. 
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