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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Dalam kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan yang ingin dikerjakan 

manusia,terlebih-lebih dalam hal perkebunan. Dimana waktu musim kemarau 

banyak petani yang kewalahan dalam penyiraman tanamannya, dan waktu mereka 

terbuang untuk hal itu karena harus menyiramnya lagi. Selain di dataran rendah 

suhu udara lebih tinggi dari dataran tinggi yang menyebabkan kelembaban tanah 

menjadi kurang. 

Selain itu dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang menghiasi 

rumah mereka dengan membangun tanam kecil,yang berisikan tanaman hias yang 

berbeda seperti : adenium,anggrek,mawar,bahkan sayuran Sering kali kewalahan 

dalam penyiraman,yang kemudian mereka asal menyiram tanaman. Padahal setiap 

tanaman hias itu tidak sama semuanya sama dalam memerlukan air. Namun saat 

ini telah banyak diberitakan himbauan tentang konservasi air atau penghematan 

air.agar. Untuk itu saya mempunyai suatu ide dan merancang suatu alat untuk 

mengontrol penyiraman yang bertujuan agar penyiramannya terkontrol secara 

otomatis, sehingga dapat menghemat pemakaian air untuk generasi masa depan, 

serta dapat menggunakan waktu secara efisien dan menjaga kelembaban tanah. 

Selain itu juga menjaga mutu dan kualitas tanaman tersebut. Alat pengontrol 

penyiraman ini mempunyai prinsip kerja menggunakan sensor kelembaban tanah 

dan diteruskan kerangkaian penguat. Apabila tanah basah maka akan terjadi aliran 

arus dan kemudian sinyal listrik tersebut diperkuat oleh Op-Amp dan setelah itu 

dikirim ke mikrokontroler. Karena menggunakan Op-Amp maka kadar kebasahan 

air bisa kita tentukan dengan memvariasikan penguatan. Sinyal analog dari Op-

Amp akan dikirim ke ADC (Analog To Digital Converter) sehingga data sinyal 

analog yang diterima ADC akan diubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital yang 

dihasilkan ADC(Analog To Digital Converter) kemudian dikirim ke 

mikrokontroler. 
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Dengan mengunakan Mikrokontroler ATMega8535 sinyal digital akan 

diterima, mikrokontroler ATMega8535 akan mengaktifkan Motor DC. Motor DC 

ini digunakan untuk memompa air. Mikrontroler ATMega8535 juga akan 

mengaktifkan Selenoid Valve,jika solenoid valve aktif maka katup akan membuka 

dan air akan mengalir pada selang-selang yang menuju ke tanaman yang 

membutuhkan air. pada dapat membantu kita untuk mempermudah penyiraman 

pada tanah. Penyiraman akan dilakukan secara otomatis akan mempermudahkan 

kita untuk merawat tanah dan tanaman kesayangan kita. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah dapat ditekankan pada : 

1. Bagaimana merancang sebuah alat yang dapat menyiram tanaman secara 

otomatis 

2. Bagaimana merancang sensor kelembaban tanah untuk menentukan kadar 

air pada tanah dengan op amp sebagai penguat. 

3. Bagaimana merancang sebuah mikrokontroller berbasis ATMEGA8535 

agar dapat  mengatur jumlah volume air yang keluar untuk menjaga kadar 

air tanah. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan perancangan dan pembuatan alat ini adalah mempermudahkan 

penyiraman tanaman tanpa harus menyiram satu persatu tanaman jadi waktu yang 

digunakan lebih efisien. Dan bertujuan untuk menjaga kadar air tanah pada musim 

kemarau dan pada dataran rendah yang mempunyai suhu udara lebih panas yang 

dapat menyebabkan kadar air tanah cepat hilang. Selain itu tujuan perancangan 

alat ini adalah mengatur kadar air pada dua media tanam yang berbeda karena 

tanaman tidak semua memakai media tanam berupa. Juga alat ini bertujuan untuk 

menekan pemakaian air agar lebih hemat. 
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1.4 Batasan Masalah 

 Dalam menyusun tugas akhir ini diperlukan suatu batasan masalah agar 

tidak menyimpang dari ruang lingkup yang akan dibahas. Adapun batasan 

masalahnya : 

1. Perancangan system minimum ATMEGA8535 

2. Software menggunakan Arduino 

3. Alat ini dirancang untuk mengoptimalkan sensor kelembaban tanah 

mengidentifikasi kadar air pada dua tananam yang berbeda media tanamnya 

yang berupa tanah dan sekam kering. 

1.5. Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1.  Mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan perancangandan 

pembuatan alat, dengan jalan memperbanyak membaca buku-buku 

referensi dan melihat skematik diagram rangkaian yang berkaitan dengan 

alat yang akan dibuat. 

2.  Perencanaan alat untuk menentukan rangkaian komponen – komponen 

yang diperlukan berdasarkan data yang diperoleh. 

3. Pengujian alat serta analisa pengujian. 

4. Membuat kesimpulan dari hasil analisa 

1.6 Metode Pemecahan Masalah  

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study Literatur, untuk mendapatkan data primer dan skunder yang 

diperlukan sesuai dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang 

menyangkut prisip kerja dan landasan teoritis, dimana data-data 

tersebut diperoleh dari buku-buku referensi yang bersangkutan. 

b. Survey Lapangan, Untuk pengamatan dan pengumpulan data-data 

yang akan digunakan untuk databasenya. 
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c. Perencanaan Sistem Perencanaan Tiap Blok, Berhubungan dengan 

kerja alat yang diinginkan dan komponen yang digunakan, selanjutnya 

dilakukan penggabungan masing-masing blok sedemikian rupa 

sehingga terbentuk suatu sistem kerja yang sesuai dengan alat yang 

direncanakan.  

d. Pengujian dan Analisa, dengan menggunakan alat bantu yang sesuai 

untuk mengetahui apakah kerja alat telah sesuai dengan perencanaan. 

Dilakukan per blok dan keseluruhan sistem peralatan, termasuk 

parameter-parameter masukan dan keluaran. 

e. Penyusunan Skripsi, dari hasil perencanaan dan pengujian sistem 

aplikasi tersebut kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan 

yang akhirnya disusunlah buku naskah Tugas Akhir ini mencakup 

semua langkah dalam perencanaan. 

1.7  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Mengulas tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan 

dengan pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-

komponen yang dipakai. 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan 

blok diagram perancanganya. 
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BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT 

Berisi tentang pengujian rangkaian alat yang telah dibuat, baik 

trouble shootingnya maupun pengujian perblok, untuk melihat 

kinerja dari masing-masing blok atau komponen apakah optimal 

atau tidak beserta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan 

dan saran atas kerja alat yang  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


