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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi kehidupan 

masyarakat Indonesia. Sektor ini berperan sebagai penunjang ketersediaan pangan 

bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor pertanian juga 

ikut mengalami perkembangan. Salah satu perkembangannya adalah pola cocok 

tanam tanpa media tanah. Pola cocok tanam ini dikenal dengan nama Hidroponik. 

Pola cocok tanam sistem hidroponik merupakan pola cocok tanam yang 

memberdayakan air. Air pada tanaman hidroponik bukannlah air biasa, tetapi air 

yang berisi zat-zat tertentu (nutrisi) yang dapat membantu proses tumbuhnya 

tanaman dan proses fisiologi tanaman. Tumbuhan yang biasa di tanam secara 

hidroponik adalah sayuran dan buah-buahan yang berumur pendek seperti pakcoy, 

selada, bayam, tomat, paprika, mentimun, dan lain-lain [1]. 

  Kusuma Agrowisata yang berlokasi di Kota Batu adalah salah satu sektor 

pertanian yang menggunakan pola cocok tanam hidroponik. Sistem hidroponik 

yang digunakan di Kusuma Agrowisata adalah sistem hidroponik DFT (Deep Flow 

Technique) yaitu menggunakan aliran nutrisi dari tandon menuju bak yang terus 

berputar dengan bantuan pompa [2]. Faktor penting yang mempengaruhi kualitas 

larutan nutrisi adalah Elektrokonduktivitas (EC) yaitu kemampuan untuk 

menghantarkan ion listrik yang ada dalam larutan ke akar tanaman dan Derajat 

Keasaman (PH) yang mempengaruhi daya larut unsur hara yang diserap oleh akar 

tanaman [1]. Pengecekan kualitas nutrisi di Kusuma Agrowisata masih 

menggunakan alat PH-Meter dan EC-Meter. Perubahan PH dan EC yang tidak 

menentu perlu dilakukannya pengecekan secara berkala sehingga tidak efisien 

apabila selalu melakukan pengecekan berulang kali karena harus datang langsung 

ke lokasi Green House. 

  Dengan adanya permasalahan tersebut, munculah ide untuk membuat sistem 

Monitoring Nutrisi Tanaman Hidroponik DFT (Deep Flow Technique) 

menggunakan Arduino Uno berbasis Web Server. Sistem ini bekerja dengan cara 

memonitoring PH dan EC yang tampil pada layar komputer sehingga pengelola 
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tidak perlu melakukan pengecekan berulang kali pada Green House. Selain itu, 

dengan adanya sistem monitoring ini pengelola akan lebih cepat mengambil 

tindakan apabila PH dan EC berada pada batas yang bisa mengganggu proses 

pertumbuhan tanaman hidroponik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana membangun sebuah sistem 

monitoring Derajat Keasamaan (PH) dan Elektrokonduktivitas (EC) pada nutrisi 

tanaman hidroponik DFT (Deep Flow Technique) mengunakan Ardunio Uno 

berbasis Web Server. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini perlu diberikan beberapa batasan permasalahan 

dengan tujuan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan. Adapun 

batasan permasalahan dari alat yang dirancang pada Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Tanaman Hidroponik yang diuji hanya tanaman hidroponik yang menggunakan 

sistem DFT (Deep Flow Technique). 

2. Variabel yang akan dimonitoring yaitu tingkat kadar Derajat Keasaman (PH) 

dan Elektrokonduktivitas (EC). 

3. Implementasi sistem monitoring hanya pada satu Green House. 

4. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah HTML, PHP, AJAX, JavaScript 

untuk Web Server dan bahasa C untuk perangkat kerasnya. 

5. Database yang digunakan adalah MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu membangun 

sebuah sistem monitoring nutrisi tanaman hidroponik DFT (Deep Flow Technique) 

menggunakan Arduino Uno berbasis Web Server.  
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1.5 Metodologi 

Berikut merupakan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini: 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah: 

1. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan mengenai berbagai 

peralatan yang diperlukan dalam pembuatan alat yang akan dibuat. 

2. Penelitian 

Yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap 

berbagai hasil pengujian alat yang hampir serupa oleh penguji lain yang masih 

berkaitan erat dengan rancangan alat yang akan dibuat baik dari video tutorial 

maupun melalui sumber jurnal-jurnal tertentu. 

 

1.5.2 Pembuatan Desain dan Perancangan Sistem 

Berikut merupakan pembuatan desain dan perancangan sistem yang akan 

digunakan: 

1. Perancangan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengontrol utama sistem 

yang akan digunakan. 

2. Perancangan alat sensor untuk pengukuran nilai Derajat Keasaman (PH) dan 

Elektrokonduktivitas (EC). 

3. Perancangan untuk memonitor nilai Derajat Keasaman (PH) dan 

Elektrokonduktivitas (EC) dengan menggunakan Web Server. 

 

1.5.3 Implementasi 

Mengimplementasikan semua device sesuai dengan fungsi dalam desain 

sistem yang telah dirancang menjadi alat yang utuh dan berfungsi sebagaimana 

yang diinginkan. Kemudian melakukan pengujian pada rancangan desain sistem 

peralatan yang akan dibuat.  
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1.5.4 Pengujian 

Yaitu menguji hasil dari perancangan alat, apakah sesuai dengan tujuan 

yang disebutkan diatas. 

 

1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan penyusunan laporan Tugas Akhir untuk dokumentasi 

mengenai segala kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir dari 

awal sampai akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan yang terdapat pada 

Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang pendahuluan Tugas Akhir. Pada pendahuluan 

Tugas Akhir ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi serta sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang berbagai macam teori serta penjelasan yang dipakai 

sebagai dasar dalam perancangan Tugas Akhir. 

BAB III: Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisi tentang analisis permasalahan yang mendasari pembuatan alat 

serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan alat. 

BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisi tentang implementasi alat yang dibuat sesuai dengan desain 

sistem dan berisi petunjuk pemakaian serta pengujian alat. 

BAB V: Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 


