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ABSTRAK 

RANCANG BANGUN SMART GREEN BOX SAMPAH BERBASIS 

SENSOR HC-SR04 YANG TERINTEGRASI ARDUINO UNO 

 

 

OLEH 

 

MAHARDIKA SETIAWAN 

 

 

 

Penelitian ini telah merealisasikan rancang bangun smart green box sampah 

berbasis sensor HC-SR04 yang terintegrasi arduino uno. Tujuan penelitian  adalah 

untuk merancang dan membangun sistem instrumentasi digital tempat sampah 

berbasis arduino uno, mengaplikasikan sensor ultrasonik pada sistem green box  

sampah.  Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan tampilan informasi melalui LCD 

dan speaker sehingga dapat mengetahui isi green box sampah.  Pengambilan data 

dengan mendeteksi objek dengan jarak kurang dari  10 cm untuk membuka tempat 

sampah dan mengukur volume pada green box sampah. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sensor ultrasonik pada sistem green box sampah berjalan 

dengan baik dengan mengukur volume dan dapat mendeteksi ketika ada sebuah 

objek mendekat dengan jarak kurang dari 10 cm. Sensor HC-SR04 yang 

terintegrasi arduino uno berfungsi sesuai dengan program yang dibuat, apabila 

didalam green box terdapat sampah sensor HC-SR04 1, maka akan mengukur 

volume sampah, kemudian ditampilkan melalui LCD. Apabila ada sebuah objek 

mendekati sensor HC-SR04 2, maka servo bergerak sehingga  green box sampah 

dapat terbuka. Green box Sampah dapat menunjukan tampilan volume sampah 

dan waktu pada  LCD karakter 16x2 secara real time dengan program yang di 

unggah pada arduino sebagai monitoring.  

 

 

Kata Kunci: Arduino Uno, Sensor HC-SR04, LCD.  
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ABSTRCT 

RANCANG BANGUN SMART GREEN BOX SAMPAH BERBASIS 

SENSOR HC-SR04 YANG TERINTEGRASI ARDUINO UNO 

 

 

By 

 

MAHARDIKA SETIAWAN 

 

 

 

This research has realized the design of a smart green trash box based on the HC-

SR04 sensor which is integrated with arduino uno. The purpose of this research is 

to design and build a digital instrumentation system for the arduino uno-based 

trash bin, applying Ultrasonic Sensors to the green box garbage system. In 

addition, this system is equipped with information display via LCD and speakers 

so that it can find out the contents of the green trash box. Data retrieval by 

detecting objects with a distance of less than 10 cm to open the trash and measure 

the volume in the green trash box. The results showed that the ultrasonic sensor in 

the Green Box garbage system worked well by measuring the volume and was 

able to detect when an object approached with a distance of less than 10 cm. The 

Arduino Uno integrated HC-SR04 sensor functions according to the program 

created, if in the green box there is HC-SR04 1 sensor waste, it will measure the 

volume of waste, then displayed via the LCD. If an object approaches the         

HC-SR04 2 sensor, the servo moves so that the green trash box can open. The 

green garbage box can show the display of waste volume and time on the 16x2 

character LCD in real time with the program uploaded to Arduino as monitoring. 

 

Keyword: Arduino Uno, Sensor HC-SR04, LCD.  
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MOTTO 

 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada ku” 

(Q. s Az-Zariyat : 56) 

 

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” 

(QS Ar-Rahman : 60) 

 

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan 

melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat.  Barang siapa yang 

menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia 

dan di akhirat.  Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan 

menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.  Allah senantiasa menolong hamba Nya 

selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya” 

(HR Muslim) 

 

“Saya berfikir do’a ibu seluas langit.  Kemanapun saya pergi, saya berteduh 

dibawahnya dan saya berfikir doa ayah seluas hamparan dunia.  Dimana saya 

berpijak, saya tetap kuat di atasnya” 

(Mahardika Setiawan) 

 

“Hidup di ibaratkan sebuah kertas putih bertuliskan tinta hitam diatasnya dengan 

matrai dan tanda tangan tentunya” 

(Mahardika Setiawan) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengolahan sampah di indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan 

semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak semakin 

banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penelitan menganalisis 

penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di indonesia. 

Menurut Chaerul (Chaerul dkk., 2007), menganalisis permasalahan yang dihadapi 

dalam pengelolaan sampah yang tidak memadai adalah kurangnya usaha dalam 

melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang 

tepat. Menurut Kardono (Kardono, 2007), menuliskan bahwa pengelolaan sampah 

di Indonesia dilihat dari beberapa indikator, seperti tingginya jumlah sampah 

yanng dihasilkan, kurangnya tingkat pengolahan sampah, dan minimnya tempat 

pembuangan sampah. 

 

Menurut Amurwahaja (Amurwahaja, 2007), dalam rangka menentukan alternatif 

teknologi pengolahan sampah ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu 

aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Pengelolaan sampah yang masih 

rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi 

pengelola sampah dan masalah biaya. Perkembangan di era globalisasi dan 

teknologi dibidang mikrokontroler dan sensor berdampak kepada kehidupan 
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manusia. Sehingga melahirkan berbagai macam teknologi terbarukan, yang 

bertujuan mempermudahkan aktivitas. Berikut beberapa penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan sampah.          

Sayfudin (Sayfudin dkk., 2018), mengelola sampah dengan sistem Wireless 

sensor network (WSN) mengukur volume sampah dan lampu penerangan jalan. 

Kekurangan dari WSN yaitu keluaran atau output hanya memberikan informasi 

kepada petugas kebersihan. Selanjutnya Sukarjadi (Sukarjadi dkk., 2017), 

mengelola sampah dengan sistem smart trash bin mengukur volume sampah. 

Kekurangan dari penelitian ini yaitu keluaran output berupa Led dan Buzzer. 

 

Volume tempat sampah merupakan ruang yang terdapat di dalam tempat 

sampah, ketika sampah telah memenuhi ruang pada tempat sampah maka tempat 

sampah dikatakan penuh, hal ini masih banyak kelemahan karena masyarakat 

masih banyak membuang sampah kedalam tempat sampah meski ruang pada 

tempat sampah sudah penuh, sehingga tempat sampah tidak dapat tahan jangka 

panjang dan tidak terlihat rapih. Maka dibuatlah pengukuran volume sampah agar 

tempat sampah bisa digunakan jangka panjang dan memperindah lingkungan. 

 

Penelitian ini dilakukan sebuah inofasi baru pada desain tempat sampah 

peduli lingkungan (green box sampah). Desain alat dibuat berbasis arduino yang 

terintegrasi sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian sampah dalam box, 

dengan keluaran atau output menggunakan LCD dan Speaker.  
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem instrumentasi digital tempat 

sampah berbasis Arduino Uno? 

2. Bagaimana mengaplikasikan Sensor Ultrasonik pada sistem green box 

sampah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Merancang dan membangun sistem instrumentasi digital tempat sampah 

berbasis Arduino Uno. 

2. Mengaplikasikan Sensor Ultrasonik pada sistem green box sampah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian adalah sebaga berikut. 

1. Menghasilkan instrumentasi digital tempat sampah berbasis Arduino Uno. 

2. Memahami cara kerja alat yang digunakan pada sistem green box sampah. 

3. Menambahkan referensi tentang perancangan sistem pengolahan sampah 

menggunaan Arduino Uno yang diintegrasikan dengan sensor Ultrasonik. 

4. Menghasilkan tempat sampah pintar/smart peduli lingkungan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah pada penelitian sebagai berikut. 

1. Alat green box sampah menggunakan sistem Arduino Uno yang diintegrasi 

dengan sensor ultrasonik. 

2. Output pada green box sampah melalui Tampilan LCD dalam bentuk 

persentase volume dan Sepeaker sebagai informasi. 
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3. Jenis sampah yang digunakan pada green box sampah berupa sampah botol dan 

plastik. 

4. Letak green box sampah di fokuskan pada tempat pendidikan, supermarket, 

dan kantin perkantoran. 

5. Volume sampah dinyatakan penuh apabila sampah telah mencapai 99 %. 

 



 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. PenelitianTerkait 

Penelitian terkait tentang kotak sampah pintar yang dilakukan oleh     

Sayfudin (Sayfudin dkk., 2018), dengan judul Wireless Sensor Network (WSN) 

merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari beberapa node sensor yang bersifat 

individu, WSN diletakan pada tempat strategis untuk memonitor keadaan yang 

bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Xbee merupakan komponen dari 

wireless sensor network, terdiri dari receiver dan transmiter yang dirancang suatu 

sistem pemantauan volume tempat sampah dan lampu penerangan jalan dengan 

menggunakan sensor ultrasonik pada tempat sampah dan photodioda pada lampu 

penerangan jalan, sehingga saat kondisi volume tempat sampah dan lampu 

penerangan jalan mengalami perubahan maka Xbee akan mengirimkan informasi 

ke ruang petugas. 

 

Selanjutnya kotak sampah pintar yang dilakukan oleh Sukarjadi               

(Sukarjadi dkk., 2017), dengan judul Smart Trash Bin berbasis Arduino Uno, 

menggunakan sensor HC-SR04, motor servo, rangkaian adaptor, buzzer dan LED. 

Dalam Smart Trash Bin menggunakan sensor HC-SR04 berbasis Arduino sebagai 

pendeteksi jarak, sedangkan motor servo digunakan sebagai penggerak buka dan 

tutup tempat sampah, buzzer beserta LED sebagai notifikasi bahwa sampah sudah 
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penuh. Perancangan modul yang dilakukan dalam tiga tahap : (1) perancangan 

software mulai dari pendeskripsian kerja dari sistem Arduino Uno, bahasa c++ 

sebagai bahasa perancangan program, pembuatan flowchart, selanjutnya masuk 

kedalam pembuatan program pada komputer; (2) perencanaan hardware yang 

dilakukan pada pembuatan rangkaian modul sensor jarak, Led dan Buzzer; dan (3) 

pembandingan antara hardware dan software. 

 

Pratama (Pratama dkk., 2012), merancang sistem akusisi data kinerja sensor 

ultrasonik berbasis sistem komunikasi serial menggunakan mikrokontroler 

ATMega 32. Perangkat sistem 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 

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. 

 

Kemudian Indrayana ( Indrayana dkk., 2017), penelitian ini menguji akusisi data 

sensor ultrasonik HC-SR04 menggunakan mikrokontroler ATMega 8535. Data 

jarak antara dua dinding penghalang menjadi objek pengukuran dalam penelitian 
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ini. Jarak yang terukur oleh sensor ultrasonik dibandingkan denganjarak hasil 

pengukuran menggunakan mistar untuk total panjang pengukuran yaitu 60 cm 

denganbeda skala (step size) 0,5 cm. Bahasa pemrograman dirancang 

menggunakan software Basic Compiler AVR dan disimulasikan menggunakan 

software Proteus 8.0. Nilai sensitivitas sensor terhitung sebesar 117,35 μs/cm dan 

skala off-set nol-nya adalah 68,11 μs. Sensor HC-SR04 yang digunakan memiliki 

akurasi pengukuran sebesar 99,94 %. Nilai repeatibilitas pengukuran oleh sensor 

sebesar 98,44 %. Sensor ultrasonik HC-SR04 memiliki tingkat ketelitian yang 

tinggi, yaitu 99,76 % - 99,99 % untuk sepuluh kali pengulangan pengukuran jarak 

sepanjang 20 cm. Error hasil pengukuran terbesar diamati untuk jarak permukaan 

dinding penghalang sepanjang 1 cm yaitu 177,67 %. Hal tersebut diakibatkan oleh 

limit minimum pengukuran yang dimiliki sensor HCSR04 adalah 2 cm. 

 

2.2.  Perbedaan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini akan melakukan pengukuran volume pada sampah dengan 

tujuan mendeteksi tingkat maksimal volume pada tempat sampah. Pengukuran ini 

melakukan real time dengan memperlihatkan persentase volume secara langsung. 

Pengukuran volume menggunakan sensor HC-SR04 01, dari sensor HC-SR04 01 

akan mengirim data menuju arduino kemudian arduino mengirim data kembali 

menuju LCD dan DFPlayer. LCD menampilkan persentasi secara real time dan 

Speaker memberitahu “persentase” pada green box setiap 10 menit. Sistem buka 

otomatis green box menggunakan sensor HC-SR04 02 dengan metode mengukur 

jarak. Kotak sampah ini juga memiliki tempat pembuangan air apabila terdapat air 

pada botol atau plastik, dimana pada pembuangan air tersebut terdapat beberapa 
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lapisan agar ketika air melewati lapisan tersbut PH air tidak terlalu tinggi atau 

rendah. Sehingga air yang mengalir baik untuk tumbuh tumbuhan. 

 

2.3.  Arduino Uno R3 

Arduino Uno merupkan pengembangan dari mikrikontroler ATMega 328, 

yang memiliki 14 pin digital pin input dan output. Arduino memiliki software 

tersen diri yang dapat memudahkan penggunanya dalam pembuatan program 

input ataupun output pada arduino. Arduino terdiri dari beberapa macam jenis 

seperti, Arduino Uno, arduino serial, arduino mega, arduino fio dan arduino 

lilypad. Arduino Uno memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah 

kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau 

menggunakan baterai untuk memulainya. ATMega328 pada Arduino Uno hadir 

dengan sebuah bootloader yang memungkinkan kita untuk mengupload kode baru 

ke ATMega328 tanpa menggunakan pemrogram hardware eksternal   

(Muhammad dkk., 2013).  

 

Arduino adalah sebuah platform komputasi fisik open source berbasiskan 

Rangkain input / output sederhana (I/O) dan lingkungan pengembangan yang 

mengimplementasikan bahasa Processing. Arduino dapat digunakan untuk 

mengembangkan objek interaktif mandiri atau dapat dihubungkan ke perangkat 

lunak pada komputer anda (seperti Flash, Pengolahan, atau Max / MSP).  

(Sokop dkk., 2016). 

 

Arduino sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open 

source.Arduino sebagai  Platform karena, Arduino tidak hanya sekedar sebuah 
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alat pengembangan, tetapi merupakana suatu kombinasi dari hardware, bahasa 

pemrograman dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. 

Berikut adalah bentuk dari Arduino Uno terlihat pada Gambar 2.1. 

   

Gambar 2.1 Arduino Uno R3  

Arduino Uno R3 memiliki spesifikasi sebagai berikut. (Saghoa dkk., 2018). 

 

a. Mikrokontroler ATmega328.  

b. Beroperasi pada tegangan 5V.  

c. Tegangan yang didukung 7-12 V.  

d. Batas tegangan 6-20 V.  

e. Digital I/O 14 pin.  

f. Analog input 6 pin.  

g. Flash memori 32 KB (ATmega 328).  

h. SRAM 2 KB (ATmega 328)  

i. EEPROM 1 KB (ATmega 328).  

j. Clock speed 16 MHz,  

 

 

Arduino Uno bagian-bagian yang digunakan dalam penelitian yakni pin 2, pin -3, 

pin -9, pin A5, pin A4, pin GND dan pin 5V. pin pin ini  terhubung ke setiap 

sensor dan alat yang digunakan untuk melakukan penelitian. 
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2.4. Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan 

gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek 

tertentu didepannya. Sensor ultrasonik memiliki 2 tipe yaitu sensor ultrasonik 

Ping dan sensor ultrasonik HC-SR04. Frekuensi kerja sensor ultrasonik ping pada 

daerah diatas gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz dan frekuensi kerja 

sensor ultrasonik HC-SR04 gelombang suara lebih dari 20 kHz . Sensor ultrasonik 

merupakan sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20 

kHz sampai 2 MHz. Sensor ultrasonik terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik 

yang disebut transmiter dan rangkaian penerima ultrasonik yang disebut receiver. 

Sinyal ultrasonik yang dibangkitkan akan dipancarkan dari transmiter ultrasonik 

(Sukmawati dkk., 2020). 

 

Gelombang ultrasonik atau disebut gelombang longtudinal yang mana frekuensi 

gelombang tinggi sehingga sulit didengar oleh manusia. Gelombang ultrasonik 

sebagai gelombang harmonik yang dapat dinyatakan dalam sinus dan cosinus. 

Untuk sebuah gelombang harmonik yang merambat dalam arah x (m) dengan 

kecepatan c (m/s)
 

, pada saat waktu t (s), kelebihan tekanan gelombang p 

dinyatakan dengan persamaan (1). 

     
                                                                                                                        (1) 

Dengan P sebagai tekanan gelombang (F/a), c sebagai kecepatan cahaya (m/s), x 

sebagai arah dalam satuan (m),  ν sebagai frekuensi (dalam Hz), t sebagai periode 

gelombang (s). 
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besaran  disebut amplitudo gelombang (Pa), yaitu nilai tekanan 

maksimumsepanjang perambatan gelombang. Besaran ν adalah frekuensi ( Hz), 

yaitu banyaknya siklus yang terjadi dalam satu detik, untuk setiap titik, kelebihan 

tekanan berulang dalam waktu 1/v, yang disebut periode gelombang T ( s). 

Besaran lainyang berperan penting adalah panjang gelombang λ (m)        

(Kasmawan, 2016). 

 

Sensor ultrasonik terdiri dari dua bagian, yaitu rangkaian pemancar gelombang 

ultrasonik (transmiter) dan rangkaian penerima gelombang ultrasonik (receiver). 

Sensor ultrasonik mentransmisi gelombang ultrasonik dengan kecepatan diatas 

jangkauan pendengaran manusia dan mengeluarkan pulsa yang sesuai dengan 

waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke sensor (Wiharto dkk., 2018). 

Berikuta dalah betuk dari sensor HC-SR04 terlihat pada Gambar 2.2. 

   

 

 

 

   Gambar 2.2. Ultrasonik HC-SR04 

 

Prinsip Kerja HC-SR04 adalah pengukuran jarak permukaan suatu objek 

penghalang terlihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Prinsip kerja Ultrasonik (Hadijaya dkk., 2012) 

Transmiter rmengirimkan 8 signal (denyut) berfrekuensi masing-masing 40 KHz 

ketika di trigger dan memulai timer. Pulsa ultrasonik merambat keluar menuju 

permukaan objek penghalang dan menumbuk objek atau dinding. Permukaan 

dinding penghalang menyebabkan pulsa terpantul kembali menuju receiver. 

Receiver akan mendeteksi pulsa ini dan sekaligus menghentikan timer. Kecepatan 

rata-rata denyut pulsa ultrasonik adalah 340 m/s diudara. Berdasarkan jumlah 

hitungan yang dilakukan menggunakan timer, jarak sensor ke permukaan dinding 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. 

                                              d = c × tT              (2) 

dengan d sebagai  jarak (cm), c sebagai cepat rambat di udara (m/s), tT sebagai 

waktu (s) (Indrayana dkk., 2017). 

 

Sensor ultrasonik dalam penelitian ini menggunakan dua sensor, pertama 

digunakan sebagai pengukuran volume green box dan kedua digunakan sebagai 

pendeteksi gerakan pada sistem otomatis buka tutup green box. 
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2.5.     Liquid Crystal Display 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan 

diberbagai bidang misalnya alal–alat elektronik seperti televisi, kalkulator, atau 

pun layar komputer.LCD adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai tampilan data, baik karakter, huruf ataupun grafik (Sinaulan dkk., 2015). 

 

Gambar 2.4. Liquid Cristal Display (LCD) 

LCD Matrix dengan konfigurasi 16 karakter dan 2 baris dengan setiap karakternya 

dibentuk oleh 8 baris pixel dan 5 kolom pixel (1 baris pixel terakhir adalah 

kursor). 

Fungsi masing-masing kaki LCD 16x2 adalah sebagai berikut. 

1. Kaki 1 (GND) : Kaki ini berhubungan dengan tegangan 0 volt (Ground) dari 

LCD. 

2. Kaki 2 (VCC) : Kaki ini berhubungan dengan tegangan +5 volt yang 

merupakan tegangan untuk sumber daya dari HD44780. 

3. Kaki 3 (VEE/VLCD) : Tegangan pengatur kontras LCD, kaki ini terhubung 

pada V5. Kontras mencapai nilai maksimum pada saat kondisi kaki ini pada 

tegangan 0 volt. 
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4. Kaki 4 (RS) : Register Select, kaki pemilih register yang akan diakses. Untuk 

akses ke Register Data, logika dari kaki ini adalah 1dan untuk akses ke 

Register Perintah, logika dari kaki ini adalah 0. 

5. Kaki 5 (R/W) : Logika 1 pada kaki ini menunjukkan bahwa modul LCD sedang 

pada mode pembacaan dan logika 0 menunjukkan bahwa modul LCD 

sedangkan pada mode penulisan. Untuk aplikasi yang tidak memerlukan 

pembacaan data padaModul LCD, kaki ini dapat dihubungkan langsung ke 

ground 

6. Kaki 6 (E) : Enable Clock LCD, kaki mengaktifkan clock LCD. Logika 1 pada 

kaki ini diberikan pada saat penulisan atau pembacaan data. 

7. Kaki 7-14 (D0-D7) : Data Bus, ke delapan kakiModul LCD ini adalah dengan 

aliran data sebanyak 4 bit ataupun 8 bit mengalir saat proses penulisan maupun 

pembacaan data. 

8. Kaki 15 (Anoda) : Berfungsi untuk tegangan positif data Backlight modul LCD 

sekitar 4,5volt. 

9. Kaki 16 (Katoda) : Tegangan negatif backlight modul LCD sebesar 0 volt 

(Supriyono dkk., 2011). 

 

LCD dalam penelitan ini digunakan sebagai penampil real time volume hasil dari 

sensor HC-SR04 ditampilkan dalam bentuk persentase. 

 

2.6. Servo 

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang 

dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga 

dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari 
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poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor 

DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear 

yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan 

meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan 

resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran 

poros motor servo (Rusmida, 2015). 

Secara umum terdapat 2 jenis motor servo. yaitu motor servo standard dan 

motorservo motor continius. Servo motor tipe standar hanya mampu berputar 180 

derajat. Motorservo standard sering dipakai pada sistim robotika misalnya untuk 

membuat “RobotArm” (Robot Lengan). Sedangkan Servo motor continuous dapat 

berputar sebesar 360 derajat. motor servo continous sering dipakai untuk Mobile 

Robot. Badan servo tertulis tipe servo yang bersangkutan. Pengendalian gerakan 

batang motor servo dapat dilakukan dengan menggunakan metode Pulse Width 

Modulation (PWM) (Sujarwarta, 2013). 

    

   Gambar 2.5. Motor Servo MG 996R 

Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk 

mengontrol gerakan dan posisi akhir dari poros motor servo. Posisi poros output 

akan disensor untuk mengetahui posisi poros sudah tepat seperti yang diinginkan 
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atau belum, dan jika belum maka kontrol input akan mengirim sinyal kendali 

untuk membuat posisi poros tersebut tepat pada posisi yang diinginkan. Spesifik 

motor servo MG 996 R sebagai berikut. 

a. Modulasi : digital  

b. Torsi : 4,8V; 130,54 oz-in (9,40 kg/cm) 6,0 V; 152,76 oz-in (11,00 kg/cm)  

c. Speed: 4,8 V; 0,19 detik ; 6.0 V: 0.15 detik 

d. Weight : 1,94 oz (55,0 g)  

e. Dimensions : length = 1,60 in (40,7 mm); width = 0,78 in (19,7 mm); height = 

1,69 in (42,9 mm)  

f. Pulse cycle : 1 ms ( Latifa dan Saputro, 2018). 

Servo dalam penelitian ini digunakan sebagai penggerak buka tutup otomatis pada 

green box. 

 

2.7.    DFPlayer 

Modul DFPlayer Mini adalah sebuah modul MP3 serial yang diintegrasi 

kepada MP3, windows media video (WMV) hardware decoding. Sedangkan 

softwarenya mendukung driver trans Flash (TF) card, mendukung sistem file 

FAT16, FAT32. Melalui perintah-perintah serial sederhana untuk menentukan 

memutar musik, serta bagaimana cara memutar musik dan fungsi lainnya, tidak 

melalui operasi yang rumit, mudah digunakan, stabil dan dapat diandalkan adalah 

fitur-fitur yang paling penting dari modul ini. Modul ini dapat digunakan sebagai 

modul yang berdiri sendiri dengan menggunakan baterai (Ratna Silvia, 2019). 

Berikut adalah bentuk dari DFPlayer terlihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. DFPlayer 

DFPlayer memiliki output yang sederhana, dimana DFPlayer dapat langsung 

diaplikasikan pada pengeras suara speaker. DFPlayer mini dapat digunakan 

dengan cara berdiri tunggal menggunakan baterai, speaker, dan push button, juga 

dapat digunakan pada Arduino Uno ataupun dengan perangkat lain yang memiliki 

kemampuan receiver/transmiter. DFPlayer Mini mampu menghubungkan modul 

decoding yang begitu rumit dengn baik, dengan memiliki format audio mp3, wav, 

wma, dan juga dapat support TF card dengan sistem file FAT16, FAT32. Melalui 

port serial sederhana, user bisa memutarkan suara audio yang dipilih tanpa 

melakukan perintah-perintah yang rumit untuk menjalankannya               

(Maulana, luthfan dan Dodo Yendri, 2018). 

DFPlayer dalam penelitian digunakan sebagai penyimpan file mp3, dimana 

file tersebut terisi sebuah informasi persentase (%) volume green box . 

 

2.8.   Filter Air 

Air memiliki peran penting dalam kehidupan semua makhluk hidup (manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan) dan banyak masyarakat yang mengeluh karena air 

yang dimiliki seprti didalam sumur keruh. Filter air adalah sebuah penyaringan air 

yang terdiri dari beberapa lapis bahan yang digunakan seperti arangaktif, pasir, 

lumpur, dan kerikil, kain dll. Filter air biasanya digunakan untuk menyaring air 

yang keruh pada sumur, air kali, air comberan. Penyaringan air merupakan 
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peruses pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. Media yang digunakan 

untuk pembuatan filter memiliki syarat yaitu pori-pori yang berukuran sesuai 

dengan ukuran padatan yang akan disaring dantahan lapuk. Bahan tersebut 

diantaranya adalah pasir ijuk, arang, kerikil dan batu. Arang batok berfungsi 

sebagai penghilang warrna dan bau akibat pencemaran dari bahan kimia karen 

arang disebut juga karbonaktif. Ijuk menyaring padatan yang berukuran kecil, 

sedaangkan kerikil dan batu digunakan sebagai padatan berukuran sedang dan 

besar (Ernawati dkk., 2013). Filter air seperti pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Filter Air 

Air merupakan zat kehidupan, tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang 

tidak membutuhkan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65 - 75% dari berat 

manusia terdiri dari air. Menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air 

minum sebanyak 2,5 - 3 liter setiap hari termasuk air yang berada dalam makanan. 

Manusia bisa bertahan hidup 2 - 3 minggu tanpa makan, tetapi hanya 2 - 3 hari 

tanpa minum (Syaputra dkk., 2015). 

 

Filter air ini digunakan sebagai penyaring air ketika masyarakat ingin 

membuang sampah. Ketika sampah botol atau plastic terdapat air dapat di buang 
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di filter air ini sehingga air di filter kembali, kemudian di tamping dan bisa 

dimanfaatkan untuk tanaman atau tumbuh-tumbuhan. 

 

2.9. RTC 

Real Time Aclock (RTC) merupakan sebuah chip IC dengan memiliki fungsi 

sebagai menghitungwaktu dimulai dari detik, menit, jam, hari, tangga, bulan, 

hingga tahun dengan akurat. RTC memiliki 6 pin, terdiri dari pin GND, pinVCC, 

pin SDA, pin SCL, pin SQW dan pin 32K (muhammad juhan dan Tri, 2019). 

RTC memiliki sumber batrai tersendiri sehingga apabila terjadi pemadaman 

listrik waktu ataupun tanggal yang telah di atur tidak akan berubah. Pin yang 

digunakann pada rel time aclock yaitu pin serial aclock (SCL), pin serial I/O data 

(SDA), pin VCC dan Pin GND (Rizky dkk. 2020). Terlihat pada gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7Real Time Aclock 

DS3231 adalah serial RTC yang digerakkan oleh temperature-compensated 

osilator kristal 32kHz. TCXO menyediakan referensi clock yang stabil dan akurat, 

dan mempertahankan keakurasian waktu RTC sampai ± 2 menit per tahun dari 

sampai Output frekuensi TCXO tersedia pada pin 32 KHz. RTC 

adalah jam atau kalender berdaya rendah dengan dua alarm waktu terprogram dan 
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output gelombang persegi yang dapat diprogram. INT / SQW menyediakan sinyal 

interupsi pada kondisi alarm atau output gelombang persegi. Jam atau kalender 

menyediakan informasi detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal 

pada akhir bulan disesuaikan secara otomatis, termasuk koreksi untuk tahun 

kabisat. Jam beroperasi dalam format 24 jam atau 12 jam dengan indikator AM 

atau PM. Register internal dapat diakses meskipun antar muka bus I2C.         

(Yogi Widyawati dan Putri, 2020). 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu danTempat 

Penelitian ini terdiri dari perancangan hardware dan software, hingga 

pengujian alat yang dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar Jurusan 

Fisika fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

Waktu penelitian untuk perancangan alata  dilakukan mulai dari bulan Mei sampai 

dengan selesai. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terlihat pada tabel 3.2 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Peralatan yang digunakan Pada PembuatanTempatSampah 

No Nama Fungsi 

1 Laptop (PC) Membuat program dan 

mengendalikan sistem. 

2 Multimeter Mengukur tegangan arus. 

3 Solder Menyolder rangkaian pada 

papan PCB. 
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Tabel 3.2. Bahan yang digunakan Pada Pembuatan Tempat Sampah 

No. Bahan Fungsi 

1 LCD 16x2 Sebagai Penampil Oprasi Perangkat. 

2 Uktrasonik HC-SR04 Sebagai Pendeteksi ketinggian suatu objek 

dalam tempat sampah. 

3 Kabel Penghubung Menghubungkan  rangkaian-rangkaian  elektronik. 

4 Power supply 12V Sebagai penyuplay sumber tegangan kompon 

enelektronika 

5 Kabel USB Serial Melakukan komunikasi serial antara arduino 

daengan PC 

6 Servo Sebagai open/closed  pada tempat sampah. 

7 I2C Sebagai penghubung antara arduino ke LCD 

8 Arangaktif Sebagai Penghilang bau dan warna pada air 

9 Krikil Sebagai penyerapan kandungan lumpur atau 

penyaring kotoran halus. 

10 Pasir ijuk Untuk menghilangkan kekeruhan pada air. 

11 Batu Sebagai penyerapan kandungan lumpur atau 

penyaring kotoran besar. 

12 Arduino Sebagai Induk dalam pengolahan alat. 

13 DFPlayer Sebagai penyimpan file suara. 

14 Timah Sebagai penyatuan antara kaki atau kabel. 

15 Kabel jumper Sebagai penghubung antar kabel. 

16 Box Sebagai tempat sampah. 

 

 

3.3. Pelaksanaan Penelitian 

Secara garis besar, pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

pembuatan perancangan perangkat lunak (software), pembuatan perancangaan 

perangka tkeras (hardware), dan penguujian alat. Pembuatan perancangan 

perangkat lunak diawali dengan membuat program masukan dan kluaran pada 

software IDE dengan komponen yang sudah di siapkan. Kemudian perancangan 

perangkat keras yaitu membuat alat dengan merakit komponen-komponen yang 

digunakan dalam pembuatan alat. Selanjutnya pengujian alat yang dimana alat 

yang dibuat sesuai dengan masukan dan keluaran yang dibuat pada perangkat 
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lunak sehingga alat dapat beroprasi atau bekerja. Langkah-langkah kerja pada 

penelitian inidi tunjukan pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir 

1. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak ini menggunakan Arduino IDE yang berisikan 

perintah untuk menjalankan fungsi dari rangkaian pengendali Berikut adalah 

diagram blok pada green box sampah. 
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Gambar 3.2. Diagram Blok Green Box 

Terlihat pada gambar 3.2. dibagi menjadi 3 bagian yaitu; input, proses dan output. 

Input terdiri dari sensor HC-SR04 01 sebagai pengukur volume green box, HC-

SR04 02 digunakan sebagai pengukur jarak objek untuk membuka tempat sampah 

Power supply sebagai daya untuk setiap alat yang digunakan seperti senor HC-

SR04, Arduino Uno, Speaker, LCD, dan Servo. Berikytnya arduino sebagai 

pengolah data yang diberikan dari inputan dan sebagai pengirim hasil olah data ke 

output. Hasil dari olah pada peroses output melalui Speaker yaitu menyampaikan 

informasi volume sampah dalam green box, LCD menampilkan volume sampah 

dan waktu dan Servo menggerakkan tempat buka tutup sampah. 
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Gambar 3.3. Software IDE 

Arduino memiliki software sendiri dimana kita dapat memasukan perintah 

pada software sehingga dapat menjalakan alat yang dibuat.Software IDE pada 

penelitian ini digunakan sebagai pemberi perintah input dan output sehingga alat 

green box sampah dapat dipergunakan. 
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Gambar 3.4. Diagram alir software IDE 

 

 

Rancangan pemograman pengendali menggunakan Arduino Uno. Beberapa 

komponen yang terhubung dengan Arduino Uno sebagai berikut. 

1. Ultrasonik 

Sensor ultrasonik ini berguna sebagai pendeteksi ketinggian benda, dimana 

sensor ini yang terdiridari 4 pin dengan tegangan 5v. Pin-pin yang terhubung 

dengan arduino terdapat pada tabel 3.3 dan skema rangkaian sensor ultrasonik 

terhubung ke arduino terdapat pada Gambar 3.5. 
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Gambar. 3.5. Rangkaian Ultrasonik terhubung ke arduino 

Tabel 3.3. Data sambungan pin Ultrasonik 1 ke Arduino 

Ultrasonik Arduino Uno 

VCC 

TRIG 

ECHO 

GND 

5V 

Pin Digital 2 

Pin Digital 3 

GND 

 

 

Tabel 3.4. Data sambungan pin Ultrasonik 2 ke Arduino 

Ultrasonik Arduino Uno 

VCC 

TRIG 

ECHO 

GND 

5V 

Pin Digital 11 

Pin Digital 12 

GND 

2. Servo 

 

Servo digunakan sebagai penggerak buka tempat sampah ketika sebuah objek 

didekatkan ke sensor ultrasonik, servo terdiri dari 3 pin dengan tegangan 5V. Pin-

Pin yang terhubung dengan  arduino terdapat pada tabel 3.5 dan skema rangkaian 

servo terhubung ke arduino pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. Rangkaian Servo terhubung ke Arduino 

Tabel 3.5. Data sambungan pin Servo ke Arduino 

Servo Arduino Uno 

VCC 

SIG 

GND 

5V 

Pin Digital 8 

GND 

 

 

 

3. Light Dependent Resistor (LCD) 

 

Light Dependent Resistor (LCD) digunakan sebagai tampilan informasi 

kapasitas pada kotak sampah apakah sudah penuh atau belum. LCD terdiri dari 16 

pin dengan tegangan 5V. Pin-Pin yang terhubung dengan arduino terdapat pada 

Tabel 3.6. dan LCD terhubung ke arduino pada gambar 3.7. 
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Gambar 3.7. LCD terhubung ke arduino 

 

Tabel 3.6. Data sambungan pin LCD ke Arduino 

(LCD) Light Dependent Resistor with I2C Arduino Uno 

SCL  

SDA 

VCC 

GND 

A5 

A4 

5v 

GND 

 

4. DFPlayer 

DFPlayer digunakan untuk menyimpan rekaman suara pada SD card yang 

kemudian di kelaurkan melalui speaker, berikut skema rangkaian DFPlayer 

yang terhubung ke arduino pada gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8.DFPlayer 
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Tabel 3.7. Arduino terhubung ke DFPlayer 

DFPlayer Arduino Uno 

Vcc 

GND 

Rx 

TX 

5 V 

GND 

Tx 

Rx 

 

5. Rangkaian Alat 

 

Dari semua sensor dan alat yang terhubung ke arduino berikut adalah 

skema rangkaian keseluruhan yang terhubung kearduino pada gambar 3.10 

sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Rangkaian keseluruhan 

 

Terlihat pada gambar 3.10 menujukan arduino uno difungsikan sebagai otak 

atau sumber untuk menjalankan setiap rangkaian yang digunakan, kemudian 

sensor ultrasonik1 yang difungsikan sebagai pengukur volume pada green box, 

sensor ultrasonik2 digunakan sebagai pendeteksi gerakan pada jarka tertentu 

untuk menggerakan servo, speaker di fungsikan sebagai pemberi informasi 
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volume sampe, DFPlayer difungsikan sebagai penyimpan mp3 berupa kapasitas 

sampah dan, servo difungsikan penggerak membuka dan menutup green box, 

LCD difungsikan sebagai penampil persentase pada green box. 

 

2. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perancangan perangkat keras terdiridari sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai 

sensor pendeteksi ketinggian pada ruangan didalam kotak sampah yang 

dihubungkan dengan Arduino Uno. Model perangkat keras di ilustrasikan seperti 

gambar 3.11. 

        

                                                                                 2 

 

 

                                

 

 

Gambar 3.11. Desain green box sampah 

 

Terlihat pada gambar 3.11 tata letak alat yang digunakan pada tempat sampah 

yaitu sensor ultrasonik 1, sensor ultrasonik 2, arduino uno, lcd, berada di atas pada 

green box, servo berda pada bagian depan tepat di tempat memasukan sampah, 

servo selanjutnya berada di sisikiri green box dan filter air berada pada sisikanan 

green box sampah. 

 

 

1 
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3. Pengambilan Data Green Box 

Sebelum melakukan pengambilan data, dilakukan kalibrasi sensor terlebih 

dahulu, terlihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Kalibrasi Sensor 1 Ultrasonik HC-Sr04 

NO 

Jarak Sensor 1 (cm)   
Rata-

rata 

Uji 

Nilai 

eror 

Sensor 

2 

nilai 

eror  

% 

Jarak 

asli 

(cm) 

Uji1 Uji2 Uji3 Uji4 Uji5 

1 

       

 

 2 

       

 

 3 

       

 

 4 

       

 

 5 

       

 

 6 

       

 

 7 

       

 

 8 

       

 

 9 

       

 

 10 

       

 

 11 

       

 

 12 

       

 

 13 

       

 

 14 

       

 

 Total eror  

Rata Rata Eror  

Akurasi  

 

 

Kalibrasi sensor 1 dilakukan sebanyak 5 kali dengan jarak asli menggunakan 

penggaris sepanjang 1 (m) dan diberi penahan menggunakan buku. Pengukuran 

dilakukan pada jarak 5 (cm)-70 (cm), dengan jarak 5 (cm), 10 (cm), 15 (cm), 20 

(cm),....., 70 (cm).  
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Tabel 3.9. Kalibrasi Sensor 2 Ultrasonik HC-Sr04 

NO 

 

Jarak Sensor 1 (cm)   
Rata-

rata 

Uji 

Nilai 

eror 

Sensor 

2 

nilai 

eror  

% 

Jarak 

asli 

(cm) Uji1 Uji2 Uji3 Uji4 Uji5 

1 

       

 

 2 

       

 

 3 

       

 

 4 

       

 

 5 

       

 

 6 

       

 

 7 

       

 

 8 

       

 

 9 

       

 

 10 

       

 

 11 

       

 

 12 

       

 

 13 

       

 

 14 

       

 

 Total eror  

Rata Rata Eror  

Akurasi  

 

 

Kalibrasi sensor 1 dilakukan sebanyak 5 kali dengan jarak asli menggunakan 

penggaris sepanjanjang 1 m dan diberi penahan menggunakan buku sebagai 

penahan atau dinding sensor. Pengukuran dilakukan pada jarak 5 (cm)-70 (cm), 

dengan jarak 5 (cm), 10 (cm), 15 (cm), 20 (cm),....., 70 (cm).  

Rumus yang digunakan rata rata uji menggunakan persamaan. 

 

           (3) 

 
Rumus yang digunakan mencari rata rata eror menggunakan persamaan. 

                                                    (4) 

 
Rumu yang digunakan mencari akurasi menggunakan persamaan. 

                                    (5) 
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Tabel 3.10. Waktu Tempuh Sensor 1 Untuk Menempuh Jarak 5-70 cm 

NO 

 

Waktu tempuht sensor (µs) Rata rata 

t (µs) 
Uji1 Uji2 Uji3 Uji4 Uji5 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

Total waktu tempuh sensor t  

Rata-rata waktu tempuh sensor t  

 

Tabel diatas merupakan cara menghitung waktu tempuh sensor ultrasonik HC-

SR04 dari jarak 5 (cm) hingga 70 (cm) dengan jarak asli menggunakan penggaris 

sepanjang 100 (cm), dan buku sebagai penghalang, pengujian dilakukan pengujian 

sebanyak 5 kali.  Pengukuran dilakukan pada jarak 5 (cm)-70 (cm), dengan jarak 5 

(cm), 10 (cm), 15 (cm), 20 (cm),....., 70 (cm).  
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Tabel 3.11. Waktu Tempuh Sensor 2 Untuk Menempuh Jarak 5-70 cm 

NO 

 

Waktu tempuht sensor (µs) Rata rata 

t (µs) 
Uji1 Uji2 Uji3 Uji4 Uji5 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

Total waktu tempuh sensor t  

Rata-rata waktu tempuh sensor t  

 

Untuk mencari t sensor yang dibutuhkan menggunakan persamaan 

             (6) 

Dengan  t sebagai waktu tempuh sensor (µs), s sebagai jarak sensor (cm), v 

sebagai kecepatan (m/s). 
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Setelah melakukan pengujian sensor dilakukan pengambilan data pada ala 

tgreen box sampah. Berikut adalah table pengambilan data pada perancangan alat 

green box sampah. 

 

Tabel 3.12. Uji Green Box 

NO 

Uji green box 

Tampilan 

LCD 

Sensor 1 Sensor 2 
DFPlayer  RTC Servo 

1       

2       

3  

  

     

4       

5       

Diketahui bahwa kecepatan suaraa dalah v = 340 (m/s) karena mengukur 

jaraknya dalam bentuk satuan cm maka v=0,034 (cm/µs). Untuk menghitung jarak 

menggunakan persamaan s = v x t dimana v = 0,034 (cm/µs). Maka s = 0,034 x t 

.waktu tempuh gelombang suara memiliki dua kali yaitu saat pertama dikeluarkan 

dan setelah memantul dari benda kembali ke sensor sehingga persamaan menjadi 

                       (7) 

 

Dengan  v sebagai kecepatan suara 340 (m/s) atau 0,034( cm/µs), s sebagai 

jarak (cm) dan t sebagai waktu yang ditempuh sensor. 

Rumus volume yang digunakan pada program IDE sebagai berikut. 
                                   

          

Dengan V sebagai kecepatan (cm/s),  h sebagai tinggi, SR04 mengirim dan 

menerima gelombang. 



V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Pembuatan Sistem instrumentasi digital tempat sampah berbasis arduino 

uno berhasil dibuat dengan perangkat yang digunakan yaitu, arduino uno, 

sensor HC-SR04, servo, LCD, DFPlayer. 

2. Sensor ultrasonik pada sistem Green Box sampah berjalan dengan baik 

dengan mengukur volume dan dapat mendeteksi ketika ada sebuah objek 

mendekat dengan jarak kurang dari 10 cm. 

3. Perakitan  green box menggunakan sensor HC-SR04 yang terintegrasi 

Arduino Uno berfungsi sesuai dengan program yang dibuat, apabila 

didalam green box terdapat sampah sensor HC-SR04 1, maka akan 

mengukur volume sampah kemudian ditampilkan melalui LCD dan 

apabila ada sebuah objek mendekati sensor HC-SR04 2, maka servo 

bergerak sehingga  green box sampah dapat terbuka. 

4. Green box Sampah dapat menunjukan tampilan volume sampah dan waktu 

pada  LCD karakter 16x2 secara real time dengan program yang di unggah 

pada arduino sebagai monitoring. 

 



5.2. Saran 

Saran dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan inovasi terbaru 

dengan melakukan penambahan sensor atau komponen  memilah  sampah organik 

dan non organik, kemudian komponen pengirim informasi kepada petugas 

kebersihan sehingga ketika sampah penuh dapat segera diatasi. 
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