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ABSTRAK
Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik yang besar sekitar 4,8 juta
ton sampah plastik per tahun yang tidak dikelola dengan baik. Tidak hanya di Indonesia,
kota-kota besar di dunia sendiri menghasilkan plastik hingga 1,3 miliar ton setiap
tahunnya. Keberadaan tempat pembuangan sampah belum mampu mengurangi limbah
sampah botol plastik di Indonesia.
Beberapa negara di dunia, sudah banyak yang menciptakan mesin ATM Sampah.
Sedangkan di Indonesia sendiri, mesin ini masih dalam tahap penelitian. Maka dari itu
kami termotivasi untuk ikut serta dalam pembuatan mesin ATM Sampah, tetapi dengan
versi kami sendiri.
Smart waste application system merupakan perangkat yang mampu menunjang
manajemen sampah botol plastic secara digital. SMART WASTE / ATM sampah ini
berfungsi untuk menukarkan botol plastik menjadi uang elektronik dan menampung
sementara sampah botol plastik. SWAPS juga menghubungkan pengepul sampah,
sehingga ketika penampung SWAPS telah penuh maka akan memberikan notofikasi
kepada pengepul untuk mentransfer nilai uang sesuai dengan volume botol sampah yang
ada dalam tangka penyimpan. Oleh karena itu perangkat ini telah memiliki basis ecommerse.

Kata Kunci : micro controller, e-commerse, client
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik yang besar sekitar 4,8
juta ton sampah plastik per tahun yang tidak dikelola dengan baik. Tidak hanya di
Indonesia, kota-kota besar di dunia sendiri menghasilkan plastik hingga 1,3 miliar
ton setiap tahunnya. Data world Bank memperkirakan bahwa jumlah ini akan terus
bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 mendatang. Salah satunya botol
plastik, menurut data yang dikumpulkan PT Inocycle Technology Grub Tbk(INOV)
total sampah botol plastik di Indonesia sejumlah 11.600 ton pada awal tahun 2021.
Keberadaan tempat pembuangan sampah belum mampu mengurangi limbah
sampah botol plastik di Indonesia. Kebanyakan warga Indonesia masih mencampur
sampah organik dan sampah anorganik. Sedangkan botol plastik sendiri masuk ke
dalam golongan sampah anorganik. Tetapi sebagian warga Indonesia membuang
sampah botol plastik sembarangan sehingga dapat menyebabkan pencemaran
lingkungan yang dapat berakibat fatal.
Beberapa negara di dunia, sudah banyak yang menciptakan mesin ATM
Sampah. Sedangkan di Indonesia sendiri, mesin ini masih dalam tahap penelitian.
Maka dari itu kami termotivasi untuk ikut serta dalam pembuatan mesin ATM
Sampah.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan sejumlah
masalah agar penelitian ini terfokus pada sasaran yang hendak dicapai. Adapun
rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana menyusun bahasa pemrogram atau coding menggunakan Resbery
phi 4 untuk menampilkan volume botol dalam tangki penyimpanan dan nilai
tukar uang yang setara dengan jumlah botol tersebut ?
2. Bagaimana dapat menampilkan notifikasi client yakni pengepul botol ?
3. Bagaimana menginstalasi seluruh perangkat tersebut ?

1.3 Perumusan Masalah
Adapun tujuan penelitian instalasi smart waste application system adalah :
1. Untuk memahami Teknik penyusunan bahasa pemrogram atau coding
menggunakan Resbery phi 4 untuk menampilkan volume botol dalam tangki
penyimpanan dan nilai tukar uang yang setara dengan jumlah botol tersebut ?
2. Untuk mengehatui tampilan notifikasi client yakni pengepul botol ?
3. Untuk mengetahui metode menginstalasi seluruh perangkat tersebut ?

1.4 Manfaat
Dengan dilaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat
yang seluas – luasnya, yakni sabagai berikut :
a. Bagi Peneliti
1. Menambah pengetahuan peneliti ilmu yang diberikan di sekolah dan
kemudian menerapkannya di lingkungan.
2. Menambah

pengetahuan

peneliti

dalam

mengembangkan

dasar

pemrograman.
3. Menambah pengetahuan peneliti dalam mengembangkan pembuatan
aplikasi yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga memberikan
manfaat yang nyata untuk masyarakat.
b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah
1. Memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya
upaya mejaga kebersihan lingkungan
2. Memberikan sumbangsih yang nyata pada pengurangan dampak limbah
botol plastic
3. Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Micro controller
Generasi terbaru dari komputer papan tunggal adalah Raspberry Pi 4. Kalau
dilihat sepintas, Raspberry Pi 4 memang punya banyak kemiripan dengan
pendahulunya, akan tetapi jika ditelusuri secara mendalam, ternyata pembaruan
yang dibawanya begitu komprehensif. Yang paling kentara adalah peningkatan dari
segi performa. Berbekal prosesor quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 berkecepatan
1,5 GHz, performa Raspberry Pi 4 sudah cukup pantas dimasukkan ke kategori
komputer desktop, dan peningkatannya pun bisa mencapai tiga kali lipat jika
dibandingkan generasi sebelumnya.
Spesifikasinya semakin dimatangkan oleh pilihan RAM DDR4 berkapasitas 1
GB, 2 GB atau 4 GB, tidak ketinggalan pula chip grafis VideoCore VI yang
mendukung hardware decoding video 4K 60 fps dengan codec HEVC. Sepasang
monitor 4K pun juga dapat dihubungkan via sambungan HDMI. Lanjut ke
konektivitas, Raspberry Pi 4 sudah mengikuti standar terbaru dengan mengemas
Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi AC. Selain sepasang port micro HDMI itu tadi, masih ada
port USB 3.0 dan USB 2.0 yang masing-masing berjumlah sepasang, serta tentu
saja sebuah port Gigabit Ethernet dan port USB-C untuk power.
Semua itu disematkan di atas PCB (printed circuit board) yang dimensinya
kurang lebih sama seperti generasi sebelumnya. Peningkatan performa dan
penyempurnaan konektivitas ini juga sama sekali tidak berpengaruh terhadap kadar
hackability Raspberry Pi 4, dan pengembangnya pun menjamin kompatibilitas yang
sama lengkapnya seperti generasi sebelumnya. Hal ini penting mengingat fungsi
utama Raspberry Pi 4 bukanlah untuk kebutuhan hiburan maupun produktivitas
secara umum, melainkan untuk mengotaki beragam kreasi komunitas maker.
Kebetulan saja generasi keempatnya ini semakin kencang dalam hal performa,
sehingga bisa dipergunakan sebagai pengganti komputer desktop jika memang
diperlukan.

2.2 Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi berbasis web mulai populer seiring dengan jumlah pengguna internet
aktif di seluruh dunia. Selain mudah untuk diakses perangkat website juga tidak
membutuhkan sumber daya yang besar dari sisi perangkat keras atau lunak. Dari
setiap kalanganpun dapat menggunakan sebuah aplikasi website. Karena saat ini,
perangkat desktop sudah mulai tergantikan dengan posisi website yang lebih ramah
pengguna dan lebih dikenal masyarakat luas. Sehingga banyak bermunculan web
programmer dan startup baru di bidang software house untuk pengembangan
website.
Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan
bahasa HTML, PHP, CSS, JS yang membutuhkan web server dan browser untuk
menjalankannya seperti Chrome, Firefox atau Opera. Aplikasi Web dapat berjalan
pada jaringan internet maupun intranet (Jaringan LAN), Data terpusat dan
kemudahan dalam akses adalah ciri utama yang membuat Aplikasi Web lebih
banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang
kehidupan.
Jenis – Jenis Aplikasi Berbasis Web
1. Web Media Sosial
Website juga dapat dimanfaatkan untuk sarana komunikasi dalam bentuk
percakapan online yang dapat dilakukan oleh setiap orang secara cepat dan realtime. Atau, biasa disebut dengan media sosial. Contohnya adalah Facebook,
Twitter, Instagram, dll.
2. Web Berbasis Sistem Informasi
Website juga digunakan untuk sarana membantu aktivitas usaha dan pekerjaan
manusia. Sehingga proses pekerjaan yang dilakukan dapat tersistem, terpusat,
dan termonitoring dengan baik menggunakan aplikasi. Saat ini dikenal dengan
sistem informasi. Sistem informasi sendiri memiliki beberapa jenis, disesuaikan
dengan kebutuhan dari bidang kerja masing – masing. Contohnya adalah sistem
informasi koperasi, SIAKAD (Sistem Informasi Akademik), Fleet Management
System, Hospital Management, dan masih banyak lagi SI yang lain.
3. Web Jual Beli dan Bisnis

Kemudian, website juga dapat digunakan untuk sarana transaksi jual beli secara
online.

Saat

ini

disebut

dengan e-commerce. Dengan

menggunakan e-

commerce segala kebutuhan anda terkait produk barang atau jasa dapat diproses
hanya dengan menggunakan aplikasi web. Contoh aplikasi yang banyak
digunakan di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan platform ecommerce lainnya. Anda dapat memilih berbagai produk mulai dari yang baru,
bekas, harga murah hingga termahal dapat anda dapatkan melalui aplikasi.
4. Web Pencarian
Web pencarian biasa disebut dengan Search Engine. Tentunya, anda hampir
setiap hari selalu mengakses yang namanya mesin pencari seperti Google,
Yahoo, Youtube, dll. Mesin pencari dapat melakukan berbagai pencarian
informasi secara cepat dan akurat.
5. Web Informasi dan Berita
Dari aplikasi berbasis website juga dapat menampilkan informasi dan berita
teraktual dan terkini dari seluruh dunia. Contoh web berita di Indonesia adalah
Detik.com, Kompas.com, Tribunnews, dll.
6. Aplikasi Web Server
Definisi dari aplikasi web server adalah sebuah perangkat aplikasi, dimana anda
dapat menerima request (permintaan) dan juga bisa mengirim respon atau
tanggapan dalam protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Di dalam
proses implementasinya, tentu saja sudah terprogram dengan bantuan bahasa
pemrograman server-side atau lebih dikenal dengan istilah back end. Untuk jenis
aplikasi

web

server

dikembangkan

oleh user yang

ingin

membangun

sebuah client / server pada sebuah website, khususnya di kalangan IT
development. Contoh dari jenis ini adalah Apache HTTP Web Server, Nginx,
XAMPP, Apache Tomcat, Lighttpd, LAMP, WAMP, MAMP, dan masih banyak
contoh yang lain lagi.
7. Aplikasi Web Browser
Apa itu aplikasi web browser? Jika dilihat dari segi istilah, aplikasi web browser
adalah sebuah perangkat lunak (software) yang dipergunakan untuk membuka
dan menjalankan halaman atau situs website. Contoh dari web browser yang saat
ini banyak digunakan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge,

Safari, Baidu, Opera, Vivaldi, Torch, Maxthon, UC Browser, dan masih banyak
lagi contoh browser yang lainnya.
2.3 E-commerse
E-commerce adalah dimana dalam satu website menyediakan atau dapat
melakukan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan
suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang
memanfaatkan fasitias intenet dimana terdapat website yang dapat menyediakan
layanan “get and deliver”. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing
dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading
(perdagangan)
Pada umumnya pengunjung website dapat melihat barang atau produk yang
dijual secara online (24 jam sehari) serta dapat melakukan correspondence dengan
pihak penjual atau pemilik website yang dilakukan melalui email. Dalam
prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan browser yang
mendukung transaksi elektronik yang aman, seperti Microsoft internet explorer dan
Netscape Navigator. Microsoft dan Netscape,Bekerja sama dengan perusahaan
kartu kredit (Visa dan Mastercard), serta perusahaan-perusahaan internet security
(seperti Verisign), telah membuat standar enkripsi khusus membuat transaksi
melalui

web

menjadi

sangat

aman.

(Gunawan

Iwan2014,

Http//unidrax1eione.wordpress.com)
Jenis-Jenis E-commerce :
1. Model B2C (Business to Costumer)
Jenis bisnis ini sebenarnya adalah online shop atau toko online yang memiliki
alamat website sendiri, lalu menjual produknya sendiri secara langsung kepada
konsumen. Model bisnis ini memiliki fokus utama yakni untuk mendapat profit
dari penjualan produknya.Berbeda dengan jenis B2C yang memiliki alamat
website sendiri, model bisnis ini memanfaatkan media sosial seperti facebook,
twitter, dan instagram untuk memasarkan produk.
2. Model C2C (Costumer to costumer)
Model bisnis C2C ini disebut dengan marketplace, marketplace sebagai
fasilitator untuk penjual dan pembeli melakukan transaksi (rekening bersama).
Selain itu biasanya marketplace juga menyediakan layanan khusus untuk penjual

mempromosikan barang atau produknya. Komponen E-Commerce Pada ecommerce terdapat mekanisme-mekanisme tertentu yang unik dan berbeda
dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme yang terdapat pada traditional ecommerce.
Dalam mekanisme pasar e-commmerce, terdapat beberapa komponen yang
terlibat yakni
1. Costumer
Costumer merupakan para pengguna internet yang dapat dijadikan sebagai pasar
yang potensial untuk diberikan penawaran berupa produk, jasa, atau informasi
oleh penjual
2. Penjual
Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk , jasa, atau informasi kepada
costumer baik individu maupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan
secara langsung melalui website yang dimiliki oleh penjual tersebut melalui
marketplace.
3. Produk
Salah satu perbedaan antara e-commerce dengan traditional commerce terletak
pada produk yang dijual. Pada dunia maya, penjual dapat menjual produk digital
yang dapa dikirimkan secara langsung melalui Internet.
4. Infrasruktur
Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi perangkat
keras, perangkat lunak, dan juga sistem jaringan. Konsep Dasar Sistem Menurut
Tata Sutabri.(2004:2), Konsep dasar sistem ada dua kelompok pendefinisian
sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedur dan kelompok yang
menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan yang menekankan
pada prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama
untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran
tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen
atau komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua kelompok
definisi ini adalah benar dan tidak bertentangan. Yang berbeda adalah cara
pendekatannya

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Hipotesis
Manajemen pengelolaan limbah botol plastic dapat dioperasionalkan secara
digitalisasi menggunakan micro controller resbery phi 4 sehingga mampu
memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

3.2 Subyek Penelitian
Telah cukup banyak penelitian yang memanfaatkan sistem otomatisasi
pengolahan limbah botol plastic rumah tangga sehingga diharapkan terciptanya
lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu perlu adanya inovasi
perangkat yang melibatkan banyak disiplin untuk menghasilkan produk sebuah
perangkat digital manajemen sampah yang disebut smart waste application
system.

3.3

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium IPA dan Komputer Jaringan SMK Al
– Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri dan lingkungan asrama, dengan jadwal
penelitian sebagai berikut :

No

Kegiatan

1.

Penyusuan
Proposal
Penelitian
Persiapan
alat
hidroponik
Persiapan
saluran
asrama
Pembuatan
program
perangkat
pengujian
Instalasi
perangkat uji
Pengujian
kualitas air
Pengujian
pertumbuhan
tanaman
Evaluasi
hasil kreja
lapangan
Penyusunan
Laporan
Tindak
Lanjut hasil
penelitan

Januari 2021
1

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

2

3

4

Februari
2021
1 2 3 4

Maret 2021
1

2

3

4

Mei 2021

April 2021
1

2

3

4

1

2

3

Juni 2021
4

1

2

3

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif kuantitatif, dengan harapan
dapat diperoleh data yang bersifat representatif atau mewakili. Untuk mendukung
agar data yang diperoleh bersifat representatif maka dalam pengambilan data
dilakukan dengan cara sebagai berikut: Observasi, Survey, Studi Pustaka,
Eksperimen. Langkah–langkah dalam pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Sumber Bahan Baku
Berupa limbah botol plastic

4

2. Persiapan Alat dan Bahan:
1. Layar touch screen
2. Printer thermal
3. Resbery phi 4
4. Bottle input
5. Sensor ultrasonik
6. Body dan rangka dari plat besi
7. Dimensi : tinggi 150 cm, panjang 60 cm, lebar 60 cm

3.5 Cara Kerja
1. Penyusunan bahasa pemrograman pada resbery phi 4
2. Melakukan assembling pada papan PCB
3. Dilanjutkan simulasi hasil instalasi
4. Dilakukan perakitan rangka body SWAPS
5. Dilakukan koneksi terhadap client dan server
6. Dilakukan fitting perangkat ke dalam rangka SWAPS
7. Finalisasi quality control di lokasi penempatan SWAPS di koperasi

3.6 Uji Kualitas
1. Uji keberhasilan bahasa pemrograman
2. Uji koneksivitas
3. Uji desain

Mulai

Masukkan
Botol Plastik

SWAPS Menghitung
Jumlah Botol Plastik
dan Mengubahnya
Menjadi Voucher
(Rp)

Jumlah Botol
dan Voucher
ditampilkan
di LCD

Jumlah Botol
dan Voucher
ditampilkan
di situs
divriset.com

Botol Masuk
dalam
Penampungan
Tidak

Jumlah Botol dan
Voucher
Disimpan dalam
Database

Tidak
Pengguna Menekan
Tombol Cetak
Volume Penuh

Ya

Ya

Sistem
memberi
notifikasi WA
kepada
Pengepul

SWAPS
Mencetak
Voucher
dalam
QRCode

Selesai

Format desain pemrograman

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan serangkaian pengerjaan perograman dan instalasi smart waste
application system di SMKS Al – Mahrusiyah, proyek penelitian ini melibatkan
berbagai disiplin ilmu, yakni ilmu kimia, bahasa pemrograman, desain konstruksi dan
pengelasan. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti adalah
project based learning.
Berikut adalah desian dari mekanisme kerja SWAPS :

Cara Pemakaian :
1. Nasabah memasukkan botol plastik ke dalam lubang bottle input.
2. Sampah akan turun melewati sensor yang ada di dalam ATM sampah.
3. Berat sampah dan nominal rupiah akan muncul di layar touch screen.
4. Setelah itu, akan keluar QR code di layar touch screen.
5. QR code ini dapat di pindai langsung menggunakan aplikasi, namun jika tidak
membawa handphone bisa mengambil bukti QR code dari print thermal dan
membawanya ke mitra koperasi.

6. Nasabah akan menunjukkan bukti QR code kepada mitra koperasi dan
menukarkan nya dengan uang elektronik.

SMART WASTE / ATM sampah ini berfungsi untuk menukarkan botol plastik
menjadi uang elektronik dan menampung sementara sampah botol plastik. Selain itu,
dengan adanya ATM sampah ini dapat menjadi penghasilan sampingan dan juga dapat
menambah nilai perekonomian nasabah.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
1. Coding menggunakan Resbery phi 4 dapat digunakan untuk menampilkan
volume botol dalam tangki penyimpanan dan nilai tukar uang yang setara
dengan jumlah botol tersebut atau melalui system QR Code.
2. Notifikasi yang ditampilkan berupa notifikasi kepada pengepul botol melalui
pesan elektronik / email atau melalui aplikasi whastap
3. Instalasi pada kotak / box dapat dilakukan dengan bentuk desain yang menarik.
4. Aplikasi berbasis web dirancang bangun sesuai dengan desain yang diinginkan.

5.2. Saran
1. Perlunya perangkat tambahan yang mampu memindai jenis bahan plastic atau
bukan.
2. Perlunya perluasan atau penambahan operator sehingga setiap perangkat dapat
terhubung satu sama lain agar fungsi e-commerse dapat berjalan.
3. Modifikasi desain dan ukuran tangka penampung botol agar volume botol yang
dapat dimuat lebih banyak.
4. Modifikasi gerigi pengiris botol agar dengan volume wadah / tangka
penampung yang tidak besar tetapi mampu memiliki kapasitas bobot plastic
yang lebih banyak lagi.
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