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ABSTRAK  

 

 MAN Insan Cendekia Tanah Laut merupakan salah satu madrasah unggulan di Kalimantan Selatan. 

Lingkungan sangat asri, aman, dan damai serta berseri. Madrasah ini kini bersiap menghadapi penilaian nasional 

sebagai Madrasah Adiwiyata. 

 Namun di MAN Insan Cendekia Tanah Laut, penanganan sampah masih bersifat manual dan dapat 

membuat penilaian diwiyata kurang optimal. 

  Berdasarkan penelitian tersebut, dirancanglah Tempat Sampah Otomatis berbasis Internet of Things 

(IoT). Perancangan ini menggunakan mikrokontroler Nodemcu sebagai pengontrol dan dapat dipantau 

menggunakan aplikasi Android secara real time untuk pemantauan kepenuhan sampah. Sehingga dapat 

memudahkan siswa/pegawai madrasah dalam membuang sampah dan petugas sampah untuk menyatukan 

kepenuhan sampah tanpa harus rutin ke tempat sampah.  
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ABSTRACT 

 

 MAN Insan Cendekia Tanah Laut is one of the leading madrasah in South Kalimantan. The 

environment is very beautiful, safe, and peaceful as well as radiant. This madrasa is now preparing to face the 

national assessment as an Adiwiyata Madrasa. 

 However, at MAN Insan Cendekia Tanah Laut, the handling of waste is still manual and can make the 

diwiyata assessment less than optimal. 

 results Based on the research, the Internet of Things (IoT)-based Automatic Trash was designed. This 

design uses a Nodemcu microcontroller as a controller and can be monitored using an Android application in 

real time for monitoring the fullness of waste. So that it can make it easier for students / madrasa employees in 

disposing of garbage and garbage officers to unite the fullness of garbage without having to go to the trash 

regularly 
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PENDAHULUAN  

 MAN Insan Cendekia Tanah Laut adalah lembaga pendidikan unggulan di Kementerian Agama 

Republik Indonesia dibawah Direktorat Pendidikan Islam. Lingkungan di MAN Insan Cendekia Tanah Laut 

sangatlah bersih juga rindang  dan saat ini sedang mempersiapkan penilaian Adiwiyata Nasional. Adapun  

masalah yang terjadi dalam mempersiapkan penilaian Adiwiyata Nasional yaitu  tidak adanya inovasi yang 

dibuat untuk bisa mendapatkan nilai maksimal dalam menunjang lingkungan yang bersih dan aman terutama 

pada area lingkungan  sehat yang bebas dari sampah. 

 Dari  analisa  yang  didapat  MAN  Insan  Cendekia  Tanah  Laut  harus  dapat  mengadakan  atau  

menciptakan  alat  otomatisasi  yang  terhubung  Internet  of  Think  (IoT)  yang  bisa  menjadi  inovasi  dari  

MAN  Insan  Cendekia  Tanah  Laut  dalam  mendukung  proses  penilaian  Adiwiyata  Nasional  di  area  

lingkungan  sehat  yang  bebas  dari  sampah. 

 Menurut [1] untuk  menghasilkan  sebuah  alat  yaitu  sebuah  tempat  sampah  yang  unik  dan  

menarik,  dapat  membuka  dan  menutup  dengan  otomatis  jika  ada  gerakan  yang  dideteksi.  Sehingga  

diharapkan  agar  alat  tersebut  mampu  menarik  perhatian  supaya  orang-orang  dapat  membuang  sampah  

pada  tempatnya.  Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  hasil  analisis  pengumpulan  data,  pengamatan  

secara  langsung  system  cara  kerja  alat,  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dan  mencari  

sumber-sumber  yang  relevan  untuk  mendukung  secara  teoritis.  Sedangkan  menurut  [2]  Merancang  

Bangun  Tempat  Sampah  Pintar  yang  dapat  memisahkan  sampah  berdasarkan  jenisnya.  Alat  ini  dirancang  

agar  mampu  mengatasi  permasalahan  tidak  terorganisirnya  sampah  dengan  baik.  Alat  ini  dirancang  agar  

penutup  pada  tempat  sampah  dapat  membuka  dan  menutup  secara  otomatis  ketika  ada  orang  yang  

membuang  sampah  serta    dapat  membe-dakan  sampah  basah  non  logam,  sampah  kering  non  logam,  dan  

sampah  logam.  Alat  ini    juga  akan  menginformasikan  apabila  tempat  sampah  dari  masing-masing  jenis  

sampah sudah penuh melalui modul  suara.  

 Berdasarkan  uraian  permasalahan  dari  latar  belakang  diatas  maka  perlu  dibuat  Tempat  Sampah  

Otomatis  berbasis  Mikrokontroler  dengan  Internet  of  Think  (IoT)  Pada  Man  Insan  Cendekia  Tanah  Laut  

dengan  adanya  alat  bisa  menjadikan  inovasi  dari  MAN  Insan  Cendekia  Tanah  Laut  untuk  bisa  

mendapatkan  nilai  yang  maksimal  dalam  penilaian  Adiwiyata  Nasional  di  dalam  area  lingkungan  sehat  

yang  bebas  dari  sampah. 

METODE  

 Sebelum  melakukan  penelitian  terlebih  dahulu  mempelajari  segala  hal  yang  terkait  dengan  topik  

penelitian  melalui 

1.Wawancara  dan  Observasi 

1.1 Proses  Wawancara  dan  Observasi 

      Pada  bulan  Juni  2021,  peneliti  melakukan  wawancara  beserta  observasi  secara  langsung  yakni        

dengan  menemui  Kepala  Madrasah,  petugas  kebersihan,  dan  guru  dalam  memperoleh  data  yang  

lebih  akurat. 

1.2 Hasil  Wawancara  dan  Observasi   

Setelah  peneliti  melaksanakan  observasi  selama  2  minggu  dan  melakukan  wawancara  dengan  yang  

bersangkutan  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  di  masa  pandemi  ini  banyak  guru  yang  enggan  

membuang  sampah  dikarenakan  takutnya  ada  penularan  virus  dan  kesulitan  petugas  sampah  dalam  

memantau  sampah  terus  menerus  dikarenakan  ada  pekerjaan  lain  sehingga  belum  maksimal  dalam  

memantau  kepenuhan  sehingga  sering  terjadi  laporan-laporan  tentang  sampah  belum  dibuang. 

2.  Analisis  kebutuhan  dan  perancangan  alat 

 Merupakaan  pengumpulan  kebutuhan  dengan  fokus  pada  perangkat  lunak  dan  keras  dan  perancangan  

akan  dilakukan  pengecekan  contoh  program  sesuai  standar  yang  dimiliki  Nodemcu. 

3. Merangkai  Alat 

 Penyusunan  dan  penyatuan  beberapa  bagian  komponen  menjadi  suatu  alat  atau  mesin  yang  

mempunyai  fungsi  tertentu 

4. Listing  Program 

 Penterjemah  perancangan  ke  dalam  bentuk  yang  dapat  dimengerti  oleh  mesin,  dengan  menggunakan  

Bahasa  Pemrograman. 

5. Perakitan  Alat  ke  media  yang  digunakan 

 Proses  ini  menyatukan  alat  yang  sudah  dirangkai  lalu  dirakit  ke  media  tempat  sampah  agar  sesuai  

dengan  fungsinya. 



 

6. Pengujian  Alat 

 Tahap  untuk  mengetahui  kinerja  dari  alat  yang  dibuat,  apakah  dapat  beroperasi  sesuai  dengan  

fungsinya  dan  sesuai  dengan  apa  yang  ditargetkan,  serta  hasilnya  dapat  diketahui  kelebihan  dan  

kekurangan  dari  alat  yang  kita  buat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Rancangan Model Sistem 

Perancangan  diagram  blok  merupakan  cara  yang  paling  sederhana  untuk  menjelaskan  cara  kerja  

tempat  sampah  pintar.  Dengan  adanya  diagram  blok  dapat  mempermudah  dalam  menganalisa  cara  

kerja  rangkaian,  fungsi  sensor  dan  fungsi  actuator  yang  digunakan  secara  umum. 

 

 
     Gambar 1. 1 Blog Diagram Sistem 

Keterangan  Gambar: 

a. Siswa/warga  Madrasah  menuju  ketempat  sampah  otomatis  untuk  membuang  sampah. 

b. Tempat  sampah  akan  terbuka  otomatis  oleh  sensor  ultrasonik  ketika  warga  madrasah  

terdeteksi  oleh  sensor. 

c. Tempat  sampah  otomatis  akan  memilah  sampah  logam  atau  non  logam  saat  siswa/wargaa  

madrasah  meletakan  sampah  di  tempat  pemilah 

d. Nodemcu  akan  mengirimkan  data  ke  database  thinkspeak.  Secara  realtime    agar  petugas  

kebersihan  bisa  memantau  kepenuhan  sampah. 

 

2. Rancangan Model Alat 

 

Gambar 1. 2 Rancangan Tempat Sampah Otomatis 

Komponen-Komponen  alat  yang  terdapat  pada  gambar  3.5  yaitu: 

1. Tempat  Sampah 

Sebagai  Objek  yang  akan  di  pasang  dengan  alat  elektronika 

2. Papan  Breadboard 

Sebagai  media  penyambung  kabel-kabel  jumper. 

3. Ultrasonik 

Sebagai  media  pengukur  jarak  objek. 

 



 

4. Motoservo 

Sebagai  media  penggerak  untuk  pemilah  ataupun  membuka  tutup  tempat  sampah. 

5. LCD 

Sebagai  layar  informasi  bagi  orang  yang  membuang  sampah. 

6. Nodemcu 

Sebagai  papan  sirkuit  untuk  menghubungkan  beberapa  komponen  lainnya,  berfungsi  juga  

sebagai  media  penyimpanan  kode. 

7. Sensor  Proximity  Induktif  dan  Kapasitif 
        Sebagai  sensor  yang  akan  memilah  sampah  logam  dan  non  logam 

3. Perancangan Software Aplikasi Android 

 Dalam  perancangan  software  aplikasi  android  ini  menggunakan  tools  kodular  sebagai  

builder  aplikasi.  Kodular  adalah  situs  web  yang  menyediakan  tools  yang  menyerupai  MIT  App  

Inventor  untuk  membuat  aplikasi  Android  dengan  menggunakan  block  programming.  Dengan  

kata  lain,  anda  tidak  perlu  mengetik  kode  program  secara  manual  untuk  membuat  aplikasi  

Android.  Kodular  inilah  merupakan  menyediakan  kelebihan  fitur  yakni  Kodular  Store  dan  

Kodular  Extension  IDE  (sekarang  menjadi  AppyBuilder  Code  Editor)  yang  bisa  memudahkan  

developer  melakukan  unggah  (upload)  aplikasi  Android  ke  dalam  Kodular  Store,  melakukan  

dalam  pembuatan  blok  program  extension  IDE  sesuai  dengan  keinginan  developer. 
 

 

 

Gambar 1. 3 Rancangan Aplikasi Android 

 

4. Flowchart 

 

Gambar 1. 4 Flowchart Tempat Sampah Otomatis 



 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil  analisis,  perancangan,  dan  implementasi  yang  telah  dilakukan,  serta  

berdasarkan  rumusan  masalah  yang  ada,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  diantaranya  

sebagai  berikut: 

a. Dalam  mewujudkan  lingkungan  sehat  yang  bebas  dari  sampah  dan  juga  mendapatkan  nilai  

yang  maksimal  dalam  penilaian  adiwiyata,  maka  dengan  adanya  alat  ini  bisa  menjadikan  

suatu  inovasi  dalam  mewujudkan  penilaian  adiwiyata  nasional  tersebut; 

b. Selama  ini  petugas  kebersihan  selalu  memantau  secara  berkala  ke  tempat  sampah  dalam  

melihat  kepenuhan  sampah,  setelah  adanya  alat  ini  petugas  sampah  hanya  memonitoring  

dengan  aplikasi  android  dan  juga  akan  mendapatkan  notifikasi  kepenuhan  sampah  jika  

tempat  sampah  sudah  penuh. 

2. Saran 

 Dari  hasil  penelitian  sistem  ini  tidak  lepas  dari  kekurangan  dan  kelemahan.  Oleh  

karena  itu,  penulis  memberi  sarin  yang  dapat  digunak  sebagai  acuan   dalam  penelitian  atau  

pengembangan  selanjutnya,  yaitu  sebagai  berikut: 

a. Dengan  beberapa  pengembangan  dan  penyempurnaan  sistem  dari  alat  ini  akan  dapat  lebih  

sempurna  lagi  hasilnya  dengan  menambahkan  fitur  GPS; 

b. Aplikasi  Android  masih  bisa  dikembangkan  dan  disempurnakan  lagi  dengan  cara  

menambahkan  fitur  kendali    tempat  sampah  dari  aplikasi  android. 
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