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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Green house secara umum dapat didefinisikan sebagai bangunan yang 

berfungsi untuk menghindari dan memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta 

kondisi lingkungan yang dikendaki dalam pemeliharaan tanaman. Kebanyakan 

green house di buat dari bahan yang tembus cahaya seperti kaca, achrilic, plastik 

dan sejenisnya. Banyak industri pertanian besar memanfaatkan green house 

sebagai sarana peningkatan produksi hasil pertanianya. Karena mereka menyadari 

arti penting green house dalam menciptakan kondisi lingkungan seperti yang di 

kehendaki [1]. 

Dalam green house untuk menghasilkan hasil yang berkualitas pada 

tanaman yang berada didalamnya dibutuhkan bebrapa faktor yang mendukung 

agar kondisi didalam green house tetap maksimal dan stabil beberapa faktor yang 

mempengaruhi kondisi tersebut adalah suhu, kelembaban, dan penyiraman yang 

teratur pada tanaman. Kebanyakan green house pada saat ini masih bergantung 

pada manusia dalam penanganannya mulai dari pendeteksian dan pengendalian 

suhu maupun kelembaban udara serta penyiraman pada tanaman masih dilakukan 

secara manual, yang tentu saja dengan kekurangan manusia dalam mendeteksi 

ataupun melakukan penanganan akan berakibat pada kondisi green house dan 

nantinya juga akan berdampak pada tanaman yang terdapat dalam green house. 

Dengan menggunakan mikrokontroller dan metode fuzzy yang nantinya keduanya 

akan digunakan untuk memanipulasi atau mengontrol kondisi suhu dan 

kelembaban udara di dalam green house. Mikrokontroller yang berfungsi sebagai 

pengontrol rangkaian elektronik dan output yang digunakan untuk memanipulasi 

kondisi suhu dan kelembaban udara yang berada dalam green house. Sedangkan 

metode fuzzy berfungsi untuk menentukan penanganan berdasarkan pada rule 

yang telah dibuat untuk memanipulasi suhu dan kelembaban udara yang berada 

dalam green house. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengendalikan suhu dan kelembaban udara secara otomatis. 

b. Bagaimana mengendalikan penyiraman pada tanaman secara otomatis. 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Batasan Masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan mikrokontroller Arduino uno R3. 

b. Menggunakan tiga variabel yaitu suhu, kelembaban udara, dan kelembaban 

tanah sebagai variabel penentu untuk penyiraman secara berkala. 

c. Pembacaan sensor dan pemrosesan akan dilakukan setiap 30 detik sekali. 

d. Penanganan akan dilakukan selama 2,5 menit. 

e. Menggunakan metode fuzzy sugeno. 

 

1.4. TUJUAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Merancang dan membuat alat yang dapat mendeteksi dan otomatisasi 

pengendalian suhu dan kelembaban udara dalam green house. 

b. Merancang dan membuat alat yang dapat melakukan penyiraman secara 

berkala dengan menyesuaikan kondisi tanah. 

 

1.5. METODOLOGI 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 

 

1.5.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memahami tentang konsep perancangan alat, 

yaitu mengenai Microcontroler yang menggunakan modul Arduino Uno, sensor 

pendeteksi suhu dan kelembaban udara menggunakan sensor DHT11, dan untuk 

mengukur kelembaban tanah akan digunakan soil moisture sensor, sprayer, 
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selenoid valve, relay, metode fuzzy sugeno. Pemahaman dapat diperoleh dari 

jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah. 

 

1.5.2. Analisa dan Desain Sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa terhadap rancangan alat serta 

metode yang digunakan. 

 

1.5.3. Implementasi Rancangan 

Tahapan ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu alat 

dan implementasi penanaman bahasa pemorgraman di dalam modul Arduino Uno 

agar bisa diterima dan mengrimkan perintah-perintah serta menjalankan metode 

dan rule-rule yang sudah dirancang sebelumnya. 

 

1.5.4. Pengujian 

Pada tahap ini menjelaskan apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan 

analisa dan rancangan. Pengujian dilakukan dengan memasang alat tersebut pada 

green house, kemudian mencatat hasil yang dihasilkan ketika alat sudah 

dijalankan. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu Pendahuluan, 

Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi dan Pengujian 

serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Metodologi, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori, definisi, konsep 

dasar, serta komponen-komponen penyusun tugas akhir 
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yang menjadi dasar acuan atas pembahasan masalah yang 

ditulis dalam laporan tugas akhir. 

 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang design dan perancangan perangkat yang 

akan digunakan serta prinsip kerja dari alat keseluruhan, 

termasuk pengujiannya. 

 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat yang 

dibuat berdasarkan analisis dan perancangan dan juga 

penjabaran terhadap hasil dan analisis pengujian alat yang 

dibahas pada bab sebelumnya. 

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan 

kesimpulan mengenai tugas akhir dan saran untuk 

perbaikan alat untuk selanjutnya. 

 


