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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

SMS atau Short Message Service merupakan salah satu komunikasi dengan 

teks melalui perangkat bergerak (mobile divice). SMS merupakan salah satu 

media yang paling banyak digunakan sekarang ini, arena selain murah, prosesnya 

sangat cepat dan langsung pada tujuan. Perkembangan telekomunikasi yang 

begitu pesat seiring dengan berkembangan teknologi informasi memungkinkan 

pengaksesan data lebih praktis, lebih cepat dan efesien. Alat komunikasi yang 

paling populer adalah perangkat mobile seperti smartphone. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi sms gateway dan kebutuhan akan informasi 

menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang dapat diolah, bahwa 

dengan perkembangan teknologi maka SMS tidak hanya digunakan untuk 

mengirimkan atau bertukar informasi antara dua orang yang saling mengenal atau 

membutuhkan[1]. 

Melalui jaringan GSM, layanan SMS mendukung jangkauan atau jelajah 

nasional dan internasional dengan wakttu keterlambatan yang sangat kecil, 

memungkinkan layanan SMS cocok untuk dikembangkan sebagai aplikasi-

aplikasi seperti e-mail. Serta layanan pesan banyak pemakai (multiple user). 

Namun, pengembangan aplikasi tersebut masih bergantung pada tingkat layanan 

yang disediakan oleh operator jaringan[2]. 

Perkembangan mikrokontoler yang semakin pesat membuat beberapa 

pengembang membuat suatu proyek Arduino sebagai rancangan sistem minimum 

mikrokontoler yang dibuka secara bebas dengan modul yang digunakan, 

bedasarkan perkembangan alat terdapat suatu sistem mikrokontoler Arduino IDE 

yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol data dan mengatur pesan atau sms 

masuk ke modul sim 800. Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin 

input analog dan 14 pin digital input/output. Untuk pin analog sendiri bisa juga 

difungsikan sebagai output digital tambahan selain 14 pin yang sudah tersedia. 

Untuk mengubah pin analog menjadi digital cukup mengubah konfigurasi pin 

pada program. 
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Kebersihan merupakan salah satu dari sekian banyak bagian pada 

kehidupan manusia yang dapat dipantau dengan mudah. Kebersihan ini 

memiliki banyak cakupan, seperti kebersihan seseorang maupun kebersihan 

pada suatu lingkungan sebagai tempat menjalani aktifitas kehidupan sehari 

hari. Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, orang membuang sampah tidak 

pada tempatnya seperti makanan atau minuman dalam kemasan, kantong 

plastik yang berisi sampah ataupun tempat sampah yang tersedia tersebut tidak 

mampu menampung banyaknya sampah sehingga menyebabkan 

sampah-sampah tersebut menjadi berserakan di sekitarnya, khususnya pada 

tempat pembuangan sampah yang terletak di depan masing-masing rumah 

dalam suatu komploek perumahan dalam saluran air sehingga menyebabkan 

saluran air tersebut menjadi terhambat, sehingga akan dapat menyebabkan 

penyumbatan.  

Akibat lain dari masalah sampah-sampah tersebut akan dapat 

menimbulkan kuman-kuman penyakit yang dapat berpengaruh terhadap 

kesehatan. Masalah kebersihan seperti yang terjadi diatas terkadang sering 

dijumpai pada tempat sampah yang terletak di depan rumah dalam suatu 

kompleks perumahan. Hal tersebut umumnya dikarenakan petugas kebersihan 

sampah dalam mengambil sampah pada suatu kompleks perumahan tersebut 

bertugas melakukan pengambilan sampah sekali dalam dua hari walaupun 

ada juga yang sekali dalam satu hari. Hal lain yang pernah ditemui adalah 

petugas sampah terkadang tidak melakukan pengambilan jika sampah 

pada rumah bersangkutan masih terlampau sedikit.  

Hal lain yang melatarbelakangi sistem ini adalah hasil survei mengenai 

kebersihan sampah pada suatu kompleks perumahan yakni adanya keluhan dari 

pemilik rumah yang merasa keberatan membayar uang iuran/retribusi sampah 

karena pemilik rumah tersebut merupakan keluarga kecil, sehingga sampah yang 

dibuang tergolong sedikit tetapi harus membayar uang iuran/retribusi yang 

sama dengan pemilik rumah yang merupakan keluarga besar, adanya 

keluhan mengenai sampah yang terkadang jarang diambil petugas kebersihan 

karena sampahnya masih sedikit kemudian adanya keluhan mengenai sampah 
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yang menumpuk dikarenakan petugas sampah tidak bertugas untuk 

mengambil sampah-sampah tersebut[11]. 

Masalah dalam hal ini adalah tidak efektifnya pengambilan sampah oleh 

petugas karena bedasarkan hari. Fungsi atau kegunaan dari alat ini sendiri adalah 

sebagai salah satu media elektronik yang berguna untuk menyampaikan pesan dan 

informasi, teknologi tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan 

dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sistem pembuangan sampah otomatis 

dalam membantu petugas kebersihan dalam mengambil sampah. 

Dengan latar belakang tersebut penulis mencoba membuat “Perancangan 

Pembuangan Sampah Berbasis SMS Gateway Dengan Menggunakan Sensor 

Ultrasonik”. Dalam sistem ini, SMS Gateway akan diolah oleh system Arduino, 

dengan adanya sistem tersebut, juga memudahkan dalam penyampaian informasi 

digunakan untuk membantu petugas kebersihan. Cukup dengan mengirim sms 

maka petugas kebersihan akan mengambil sampah tersebut tanpa ada jadwal yg 

telah ditetapkan. Jadi, dengan sistem ini dapat menghemat waktu dan tenaga. 

Dengan aplikasi beberapa perangkat seperti sensor ultrasonik sebagai mendeteksi 

level ketika overload dan sms gateway akan mengirimkan perintah berupa pesan 

atau sms ke perangkat seluler. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dipaparkan pada latar 

belakang diatas, dapat didefinisikan permasalahan yaitu bagaimana rancang 

bangun pembuangan sampah berbasis sms gateway dengan menggunakan sensor 

ultrasonik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah : Merancang dan membangun 

Pembuangan Sampah Berbasis SMS Gateway Dengan Menggunakan Sensor 

Ultrasonik . 
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1.4 Batasan Masalah 

Diperlukan batasan masalah dalam Perancangan Prototype Pembuangan 

Sampah Berbasis SMS Gateway Dengan Menggunakan Sensor Ultrasonik ini 

sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pembuatan serta 

membatasi masalah yang akan dibahas, adapun pembatasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Modul yang digunakan untuk menerima data adalah SIM800L V.2 

Wireless GSM GPRS Module 

2. Menggunakan software multiplatfrom IDE arduino yang open source 

untuk memprogram mikrokontoler Atmega8535. 

3. Jaringan yang digunakan adalah jaringan Indosat 

4. Jumlah batas maksimal karakter yang akan dikirim dari suatu telepon 

seluler yaitu 150 karakter (untuk setiap 1 pesan). 

5. Menerima dan menampilkan sms hanya dari nomor yang sudah ditetapkan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Bidang Akademis: 

a. Mampu mengaplikasikan salah satu bidang ilmu pengetahuan yaitu 

Sistem Kontrol, Elektronika Komunikasi dan Gelombang Mikro dan 

Jaringan Telekomunikasi yang sudah di dapat diperkuliahan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik 

mengenai rancang bangun sistem monitor dalam pembuangan sampah. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Dapat meningkatkan fungsi dari teknologi SMS Gateway, dan sensor 

Ultrasonik yang diaplikasikan pada pembuangan sampah. 

b. Dapat menangulangi tingkat overload pada bak sampah. 

1.6 Posisi Penelitian ( State of The Art) 

State of The Art adalah pencapaian paling tinggi dari sebuah proses 

pengembangan (bisa berupa device, prosedur, proses, teknik atau sains) state of 
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the art juga penyatan yang menunjukan bahwa penyelesaian masalah yang 

diajukan merupakan hal yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

pihak lain. Adapun State of The Art penelitian dijabarkan pada bagan berikut ini : 

 

Judul Peneliti Konsep Model 

“Sistem Pendeteksi 

Kapasitas Sampah Secara 

Otomatis Pada Kompleks 

Perumahan” 

 

Idnra Sujati, F.X. Sigit 

Wijono, Suherman. 

Jurnal Teknik Elektro 

Universitas Trisakti 

Jakarta 11440 2008 

 

Sistem pendeteksi 

melalui pc dengan 

menggunakan 

mikrokontoler dengan 

teknik modulasi FSK. 

“Proyek Akhir Tempat 

Sampah Pintar 

Menggunakan 

Mikrokontoler 

Atmega8535” 

Paulus Edi Nurcahyono 

(NIM. 07506131009) 

2011 

Mikrokontoler Atnega 

8535 Hadware yang 

digunakan terdiri dari 

sensor Ultrasonik SRF05 

Implementasi Sensor 

Ultrasonik Untuk 

Mengukur Panjang 

Gelombang Suara 

Berbasis Mikrokontroler 

 

Zuly Budiarso dan Agung 

Prihandono, Jurnal 

Teknologi Informasi 

DINAMIK, Universitas 

Stikubank Semarang 

2015 

 

-Menentukan jarak 

dengan sensor ultrasonik 

parallax 

-Mengggunakan 

mikrokontoler Arduino 

untuk mengubah sinyal 

analog menjadi digital 

“Rancang Bangun Alat 

Monitoring Arus dan 

Tegangan Berbasis 

Mikrokontroler dengan 

SMS Gateway” 

 

Afrizal Fitriandi1, Endah 

Komalasari2, Herri 

Gusmed, Jurnal Rekayasa 

dan Teknologi Elektro, 

Universitas Lampung, 

Bandar Lampung 2016 

  

-Merancang alat 

monitoring arus dan 

tegangan berbasis 

mikrokontoler 

-Menggunakan SMS 

Gateway 

“Perancangan Prototype 

Pembungan Sampah 

Berbasis SMS Gateway 

Dengan Menggunakan 

Sensor Ultrasonik” 

 

Abdul Haris 

1127070001, 

 Teknik Elektro Fakultas 

Sains dan Teknologi 

Tahun 2016 

 

Menggunakan SMS 

Gateway sebagai  

pengirim data memakai 

Arduino IDE sebagai 

system, dan modul SMS 

SIM800L sebagai 

penerima data. 

Pengendalian atau 

pengaturan data pada 

SMS Gateway. 

 

Gambar 1.1 Posisi Penelitian 
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1.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang 

disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telah kepustakaan. Oleh karena itu 

kerangka pemikiran memenuhi teori atau konsep-konsep yang akan dijalankan 

dasar penelitian. Kerangka yang akan dilaksakan sebuah pemikiran untuk proses 

penyusunan kajian dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir 

 

 

MASALAH

Tidak efektifnya pengambilan sampah oleh 

petugas karena bedasarkan hari

PELUANG

Sistem Kerja SMS Gateway dapat diaplikasikan 

ke perangkat seluler dalam membantu petugas 

kebersihan untuk mengambil sampah yang 

sudah terisi penuh 

PENDEKATAN 

Aplikasi Arduino IDE

Perancangan

System Operasi SMS Gateway 

menggunakan Sim 800L

Bagaimana Perancangan SMS Gateway Dengan Menggunakan Sensor Ultrasonik

1. Pemograman pada Arduino dengan seluruh modul yang ada

2. Pembuatan rancangan simulasi kerja dengan menggunakan blok diagram

3. Menggunakan SMS Gateway untuk mengirim data lebih cepat

4. Menggunakan sistem aplikasi arduino untuk mengendalikan seluruh modul

PENYELESAIAN

Perancangan Prototype Pembuangan 

Sampah Berbasis SMS Gateway Dengan 

Menggunakan Sensor Ultrasonik

HASIL

Aktifasi dan sistem akan memonitor dalam pengambilan 

sampah oleh petugas



12 
 

1.8 Sistematika Penulisan 

Pembahasan penelitian ini secara garis besar akan dibagi menjadi tiga bab 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, posisi penelitian (The State of 

The Art), kerangka pemikiran dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang hardware dan software atau alat yang 

digunakan untuk membuat Rancangan. Perancangan prototype Pembuangan 

Sampah Berbasis SMS Gateway Dengan Menggunakan Sensor Ultrasonik 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, 

dan pengujian serta analisis dan perbaikan. 

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

    Bab ini berisi tentang rancangan seluruh sistem meliputi hardware dan software 

BAB V PENGUJIAN  

Bab ini membahas hasil pengujian dan analisis terhadap simulasi terhadap   

simulasi yang telah dibuat. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan bedasarkan hasil pengujian dan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya 

 

 

 


