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II. TINJAUAN PUSTAKA

Abstrak- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai
larangan pembungan sampah di sungai yang dapat
menyebabkan tercemarnya air serta penyumbatan aliran air
yang berakibat banjir sehingga membutuhkan tenaga manusia
untuk membersihkan. Diperlukan kapal pemungut sampah
menggunakan arduino berbasis android yang dapat dikontrol
jarak jauh diharapkan dapat menjadi solusi dalam
membersihkan sungai. Kapal ini dilengkapai dengan sebuah
sensor bluetooth hc06 yang dapat dikoneksikan dengan
android sehingga dalam pengoprasiannya pengguna dapat
menggunakan smartphone yang sudah terinstal aplikasi kapal
pemungut sampah. Kapal juga dilengkapi dengan timbangan
digital menggunakan load cell, timbangan ini bekerja untuk
menghitung beban sampah yang sudah diambil, jika sampah
yang sudah diambil melebihi batas yang sudah ditentukan
kapal sudah tidak dapat mengambil sampah dan dilakukan
pengambilan sampah atau pembersihan sampah pada bak
penampung.

Rancang Bangun Boat Navigasi Tanpa Awak yang bisa
melakukan navigasi secara otomatis sesuai arah yang
diinginkan dengan memanfaatkan CMPS03 di mana sensor
ini mampu mendeteksi arah mata angin serta sensor SHARP
GP2Y0A21YK yang dapat mendeteksi adanya objek
berkisar antar 10 cm-80 cm.[2]
Sampah pada saat ini sudah mencapai tingkat yang
sangat tinggi, khususnya sampah yang terdapat pada pintu
Air. Menggunakan sensor ultrasonic untuk mendeteksi
sampah dengan jarak 15 cm, ketika sampah sudah terdetekdi
secara otomatis motor bergerak untuk mengambil
sampah.[3]
Dikendalikian menggunakan wifi dengan jarak maksimal
45m dan beban angkut sebesar <4kg tentunya akan
mempermudah dan mempercepat dalam membersihkan
sampah di sungai.[4]
Kelebihan muatan merupakan suatu hal yang sering
diabaikan oleh para pengemudi bus atau truck. Akibat
kelebihan muatan memberikan dampak negatif bagi
pengemudi, penumpang, dan lingkungan. Dampak negatif
yang ditiimbulkan diantaranya: Peningkatan emisi gas
buang, kerusakan badan jalan, dan kecelakaan lalu lintas
dapat diakibatkan oleh kelebihan muatan kendaraan.[5]
Penggunaaan load cell untuk sistem kontrol pada air
galon memiliki prosentase keberhasilan sebesar 60%, karena
pada saat penghitungan berat galon yang ditimbang bergetar
pada saat proses pengisian air, disebabkan adanya tekanan
air yang keluar dari kran.[6]
Pengukuran massa yang biasanya menggunakan
timbangan manual memiliki kelemahan di antaranya adalah
keakuratanya rendah dan kurang efisien waktu kerja, untuk
menyikapi hal tersebut sekarang telah banyak
dikembangkan menjadi timbangan elektronik berbasis Load
Cell.[7]
Antara mikrokontroler dengan suatu motor. Driver
motor untuk menjalankan motor sebagai mengatur arah
putaran motor maupun kecepatan putaran motor dan
digunakan driver motor karena arus yang keluar dari
mikrokontroler tidak mampu memenuhi kebutuhan motor
DC, serta mengubah tegangan yang dikeluarkan
mikrokontroler agar sesuai dengan tegangan yang
dibutuhkan motor DC.[8]
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa robot
pembersih ini dapat bekerja dengan baik. Bergerak maju
mengunakan motor DC dan mengepel lantai menggunakan
sikat yang dikendalikan oleh motor DC. Sensor Ultrasonik
yang terpasang pada depan robot berfungsi sebagai penentu
jarak. Robot ini dapat mempermudah pekerjaan ibu rumah
tangga.[9]

Kata kunci— Kapal Pemungut Sampah, Arduino, Bluetooth,
Load cell, Android.

I. PENDAHULUAN
Lingkungan hidup kian waktu mengalami ancaman dan
kerusakan setiap saat. Kerusakan yang disebabkan oleh pola
hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia merupakan
penyebab yang diyakini turut andil menyebabkan terjadinya
kerusakan lingkungan hidup. Sebagai akibatnya,
keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Meskipun
begitu, belum cukup untuk menjadikan kerusakan
lingkungan sebagai pelajaran yang dapat menumbuhkan
kepedulian terhadap lingkungan. Kita sebagai warga
masyarakat dirasa perlu memecahkan permasalahan
lingkungan hidup terutama dari segi kebersihan sungai.[1]
Banyaknya inovasi robot yang dapat digunakan untuk
membersihkan sampah, salah satunya robot yang bisa
membersihkan sampah pada medan berair contoh: kolam,
sungai, danau dan sebagainya. Robot kapal merupakan salah
satu inovasi baru yang mulai dikembangkan di Indonesia.
Dengan menggunakan sistem robot tanpa awak yang dapat
dikendalikan jarak jauh menggunakan teknologi nirkabel
(Bluetooth, WIFI, Radio) yang dapat dikontrol dengan
remote control atau semartphone.
Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai larangan
pembuangan sampah di sungai yang dapat menyebabkan
tercemar_nya air serta penyumbatan aliran air yang
berakibat banjir menjadi alasan utama dalam penelitian ini.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dirancang sebuah robot yang
bisa dikendalikan jarak jauh menggunakan Bluetooth dan
memiliki kemampuan untuk bernavigasi atau beroperasi di
atas permukaan air untuk mengambil sampah.
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Menggunakan App Inventor untuk pembuatan aplikasi
pada smarthphone. App inventor adalah aplikasi web
sumber terbuka yang awalnya dikembangkan oleh Google,
dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of
Technology (MIT).[10]
III. METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian
Penelitian ini betempat di Menayu Kulon, Tirtonirmolo,
Kasihan, Bantul. Agar penelitian ini sesuai dengan yang
diharapkan maka penulis membatasi rung lingkup penelitian,
adapun di lokasi tersebut penulis berkepentingan dengan
masalah “Kapal Pemungut Sampah Menggunakan Arduino
Berbasis Android”.

Gambar. 2. Rangkaian hardware

Aplikasi kapal pemungut sampah dibuat menggunakan
mit inventor. Pada aplikasi terdapat beberapa tombol yang
digunakan untuk perintah - perintah pada kapal diantaranya:
maju, mundur, kanan, kiri dan ambil serta notifikasi beban
sampah yang sudah diambil. Desain Aplikasi dapat dilihat
pada gambar 3

B. Metode Pengumpulan Data
Dalam Metode Pengumpulan data terdapat 2 cara yang
dilakukan, yaitu : Studi Literatur Pencarian dan
pengumpulan literatur-literatur dan kajian yang sudah
dilakukan terlebih dahulu serta berkaitan dengan masalahmasalah yang ada pada penelitian imi, baik berupa artikel,
buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain yang
berkaitan.
Observasi
merupakan
sebuah
metode
pengumpulan data dan perancangan alat yang digunakan
dalam pembuatan kapal serta penghitungan beban kapal.
C. Perancangan Sistem
Robot yang akan dibuat merupakan sebuah kapal yang
berukuran 40cm yang memiliki box untuk penyimpanan
komponen, bak penampungan sampah serta serok
pengambil sampah. Pada robot ini terpasang sebuah sensor
load cell yang digunakan untuk menghitung berat beban
sampah yang sudah diambil jika sampah penuh sensor akan
mnegirimkan
notifikasi
pada
smartphone
untuk
membersihkan bak penampung sampah. Desain kapal dapat
dilihat pada gambar 1.

Gambar. 3. Desain Aplikasi

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
A. Hasil Pengujian Sistem
Pengujian black box dilakukan oleh pembimbing.
Pembimbing melakukan pengecekan dengan dengan analisa
kelebihan dan kekurangan pada alat. Pengujian dilaksanakan
untuk mengevaluasi benarkah sistem yang dihasilkan dapat
berfungsi secara baik dan sesuai atau tidak. Dari pengujian
sistem oleh dosen pembimbing dapat disimpulkan bahwa
sistem yang dibangun berjalan normal dan sesuai dengan
yang diharapkan terlihat seperti pada tabel I.

Gambar. 1. Desain Kapal

Pembuatan rangkaian arduino terlebih dahulu tancapkan
pin gnd, 5v, r dan tx bluetooth pada arduino, kemudian pada
load cell pasang pin gnd, 5v, clk dan dt load cell pada
arduino. Kemudian untuk daya arduino didapatkan dari
baterai begitu juga dengan motor driver untuk baling-baling
kapal dan motor driver untuk serok pengambil sampah
menjadi satu dengan baterai pada arduino. Untuk serok
pengambil sampah hanya menggunakan dua pin di arduino
dikarenakan pada motor driver output pada motor dc yang
dikeluarkan menjadi satu satu yaitu output 1 dan 2. Pada
sistem ini pin yang digunakan yaitu rx dan tx digunakan
untuk bluetooth, pin 11,12 digunakan untuk load cell, pin
4,5,6,8, digunakan untuk motor driver baling baling, dan pin
9,10 digunakan untuk motor driver serok pengambil
sampah. Rangkaian sistem dapat dilihat pada gambar 2.

TABEL I. Tabel Pengujian
No.
1
2
3
4
5
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Poin yang diuji
Uji Bluetooth
Uji Serok Pengambil
Sampah
Uji Load Cell
Uji Manuver Kapal
Uji Aplikasi

Ket.
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

SEMINAR NASIONAL Dinamika Informatika 2021 Universitas PGRI Yogyakarta
Pelaksanaan Pengujian alpha dilakukan oleh 46 orang
(empat puluh enam) orang responden. Kemudian responden
mengisi kuesioner mengenai Kapal Pemungut Sampah
Menggunakan Arduino Berbasis Android sebagai penilaian
terhadap kinerja alat yang dibangun. Hasil pengujian dari
tampilan sistem, kemudahan sistem, kinerja system dan
manfaat system.

Bagaimana Kinerja Sistem
4%

Hasil kuesioner tentang manfaat sistem sebagai berikut.
Dari 46 orang yang mengisi kuesioner mengenai manfaat
sistem 60,9% repsonden menyataka sangat bermanfaat, 37%
responden menyatakan bermanfaat, sisanya 2,2% reponden
menyatakan kurang bermanfaat. Hasil manfaat sistem dapat
dilihat pada gambar 4.

37%

Baik

Gambar. 6. Diagram Kinerja Sistem

Hasil kuesioner tentang desain tampilan sistem sebagai
berikut. Dari 46 orang yang mengisi kuesioner mengenai
desain tampilan sistem 71,7% repsonden menyataka
menarik, 28,3% responden menyatakan sangat menarik.
Hasil desain tampilan sistem dapat dilihat pada gambar 7.

Sangat
Bermanfaat

37%

Bermanfaat

61%

Bagaimana Desain Tampilan
Sistem

Kurang
Bermanfat

0%

Gambar. 4. Diagram manfaaat Sistem

72%

Sangat Menarik
Kurang Menarik

Gambar. 7. Diagram desain tampilan sistem

B. Pembahasan
Penggunaan kapal terlebih dahulu tekan tombol daya
pada kapal untuk menghidupkan semua komponen pada
alat, kemudian koneksikan bluetooth pada smrthphone
dengan bluetooth pada kapal setelah trekoneksi maka kapal
siap dijalankan. Kapal akan bergerak mengikuti instruksi
yang diberikan oleh user. Pada tombol manuver user dapat
memberikan instruksi manuver atau perintah ambil sampah
pada aplikasi. Manuver diperlukan yaitu untuk proses
pencarian sampah, karena kapal tidak bisa melakukan
pencarian sampah secara otomatis. Ketika kapal
menemukan sampah maka user dapat menekan tombol naik
untuk menaikan serok pengambil sampah, dan tombol turun
untuk menurunkan serok pengambil sampah.

Bagaimana Kemudahan Penggunan Sistem

2%
Sangat Mudah

46%

28%

Menarik

Hasil kuesioner tentang kemudahan penggunaan sistem
sebagai berikut. Dari 46 orang yang mengisi kuesioner
mengenai kemudahan penggunaan sistem 52,2% reponden
menyataka mudah, 45,7% responden menyatakan sangat
mudah, sisanya 2,2% reponden menyatakan sulit. Hasil
kemudahan sistem dapat dilihat pada gambar 5.

52%

Kurang Baik

59%

Bagaimana Manfat Sistem

2%

Sangat Baik

Mudah

Sulit

Kelebihan system sebagai berikut: Kapal sudah dapat
dikendalikan menggunakan smartphone, pada aplikasi dapat
mengetahui beban yang sudah diambil kapal, dilengkapai
dengan sensor load cell yang dapat difungsikan untuk
menghitung beban yang sudah diambil dan dapat
mengurangi kecelakaan pada kapal akibat kelebihan muatan.

Gambar. 5. Diagram Kemudahan Sistem

Hasil kuesioner tentang kinerja sistem sebagai berikut.
Dari 46 orang yang mengisi kuesioner mengenai kinerja
sistem 60,9% responden menyataka baik, 34,8% responden
menyatakan sangat baik, sisanya 4,3% reponden
menyatakan kurang bailk. Hasil kinerja sistem dapat dilihat
pada gambar 6.

Kekurangan system sebagai berikut: Waktu penggunaan
kapal yang singkat yaiti 30menit, kapal tidak dapat berjalan
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DAFTAR PUSTAKA

otomatis untuk pencarian sampah dan pengambilan smpah,
untuk digunakan sekala industri ukuran kapal harus lebih
besar

[1]
[2]

V. PENUTUP

[3]

Kapal dapat melakukan manuver dengan baik mengikuti
instruk yang diberikan oleh user mlalui aplikasi yang ada di
smartphone, aplikassi harus terkoneksi dengan Bluetooth
agar dapat menjalankan kapal, berdasarkan pengujian,
sensor load cell dapat memebedakana berat sampah secara
akurat, sehingga beban yang diambil kapal tidak over yang
berakibat tenggelamnya kapal.

[4]
[5]
[6]

UCAPAN TERIMA KASIH

[7]

Terimakasih kepada Prgram Studi Informatika, Fakultas
Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta yang
telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan
pengujian ini.

[8]

[9]
[10]

207

D. A. P. Sugara, M. A. Rahman, and M. Arsyadi, “Prototipe Kapal
Pengambil Sampah Dengan Sistem Pneumatik Kendali Jarak Jauh
Berbasis Arduino Mega 2560,” vol. 11, no. 2, p. 9, 2019.
R. L. Singgeta, “Rancang Bangun Robot Boat Navigasi Tanpa
Awak,” p. 13, 2013.
N. Aini, “Rancang Bangun Prototype Alat Pemugut Sampah
Otomatis Pada Pintu Air Waduk Lhokseumawe Berbasis
Mikrokontroler,” p. 6, 2019.
A. N. Amir, “PROTOTYPE KAPAL PENGUTIP SAMPAH VIA
VOICE BERBASIS ANDROID,” p. 64.
R. Kurnia, R. Firdaus, L. Lufti, and M. H. Anshor, “Otomatisasi
Sensor Load Cell Untuk Mengatasi Overload Kendaraan,” JNTE,
vol. 8, no. 2, p. 81, Aug. 2019, doi: 10.25077/jnte.v8n2.666.2019.
W. S. Pambudi and I. Suhendra, “Perbaikan Respon Output
Menggunakan Implementasi Kalman Filter Pada Simulasi
Pembacaan Sensor Beban Load Cell,” p. 10, 2015.
B. Irwanto, M. Kabib, and R. Winarso, “Rancang Bangun Sistem
Kontrol Penimbangan Tembakau Dengan Mikrokontroller Arduino
Uno,” Crankshaft, vol. 2, no. 2, Oct. 2019, doi:
10.24176/crankshaft.v2i2.3837.
G. Bobby, E. Susanto, and F. Y. Suratman, “Implementasi Robot
Keseimbangan
Beroda
Dua
Berbasis
Mikrokontroler,”
ELKOMIKA, vol. 3, no. 2, p. 142, Jul. 2015, doi:
10.26760/elkomika.v3i2.142.
Yuliza Yuliza and Umi Nur Kholifah, “Robot Pembersih Lantai
Berbasis Arduino Uno Dengan Sensor Ultrasonik,” Jurnal
Teknologi Elektro, vol. 6, no. 3, 2015, doi: 10.22441/jte.v6i3.800.
A. Fakhrana, “Pembuatan Prototype Robot Kapal Pemungut
Sampah Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno Dengan
Aplikasi Pengendali Berbasis Android,” vol. 21, p. 11, 2016.

