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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada kehidupan kita sehari-hari, suatu sistem dengan perencanaan yang sangat 

kompleks sangat dibutuhkan guna mempermudah didalam membantu kehidupan 

manusia. Apalagi jika sistem tersebut bergerak dengan suatu kontrol yang terpadu, 

maka hal ini akan membawa dampak kepada manusia untuk bisa memikirkan dan 

membuat suatu bentuk kontrol yang sekiranya akan dapat membantu dengan 

efisien.(Muhammad Firdaus Kamal, Rizka Rizana Faruzha Anjarwati, 2011) 

 Penyiraman tanaman berhubungan erat dengan kebutuhan air. Semua 

tanaman membutuhkan air untuk bertahan hidup, tetapi kadarnya berbeda-beda. Hal 

ini tentu saja akan mempengaruhi frekuensi dan kuantitas penyiramannya. Jika 

ditanam di dalam pot, tanaman yang sama (jenis dan umurnya) akan membutuhkan 

frekuensi penyiraman yang lebih sering dibandingkan bila tumbuh langsung ditanah. 

Namun, kuantitas atau banyaknya air justru lebih sedikit. Waktu penyiraman juga 

harus diperhatikan, karena waktu yang baik untuk melakukan penyiraman adalah 

pada saat pagi hari sebelum pukul 10.00 atau sore hari setelah pukul 17.00. Jadwal 

penyiraman juga perlu diperhatikan apakah satu kali sehari, dua kali sehari, sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing tanaman.(Nasrullah, Trisanto, & Utami, 2011) 

Selama ini, penyiraman tanaman dilakukan secara manual. Akan tetapi, 

terkadang kita tidak punya cukup waktu untuk menyiram tanaman. Oleh karena itu, 

kita membutuhkan suatu alat yang dapat membantu meringankan kegiatan menyiram 

tanaman dalam bentuk sistem yang dapat berkerja secara otomatis. Dengan 

menggunakan alat ini, diharapkan penyiraman tanaman dapat dilakukan pada waktu 

dan saat yang tepat.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka akan dirancang suatu 

sistem penyiraman tanamaan yang bersifat otomatis dan dikontrol jarak jauh 

menggunakan mikrokontroller Atmega 8535 berbasis webserver. Atmega8535 adalah 
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board  yang memiliki peran fungsi untuk menanamkan program agar output sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Bagaimana mengaplikasikan mikrokontroller pada sistem penyiraman 

tanaman otomatis. 

2. Bagaimana merancang alat sistem penyiram tanaman otomatis berbasis 

webserver. 

3. Bagaimana merancang alat agar mendeteksi penyiraman berdasarkan 

tingkat kekeringan 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengaplikasikan mikrokontroller pada sistem penyiraman tanaman 

otomatis. 

2. Merancang alat sistem penyiram tanaman otomatis berbasis webserver. 

3. Mengefesiensikan penggunaan sumber daya air. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mikrokontroler yang digunakan pada penelitian ini adalah Atmega8535. 

2. Mengirim data menggunakan Wifi module ESP8266 

3. Penjadwalan penyiraman menggunakan RTC 3231 (Real Time Clock) 

4. Mendeteksi kelembaban menggunakan Soil Moisture Sensor 

5. Obyek yang di deteksi adalah kelembaban di dalam tanah pada batas area 

tertentu. 
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1.5 Metodologi Pembahasan 

1. Studi literatur 

Studi literatur diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku teks, dan beberapa 

sumber dari internet yang sesuai dengan pembahasan tugas akhir. Pada studi 

literatur dipelajari mengenai gambaran umum dan dasar teori penunjang yang 

dipakai untuk merealisasikan alat. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan pengambilan data secara langsung dengan 

mewawancarai seseorang dari pertanian Universitas Muhammadiyah malang 

untuk pengambilan data. 

3. Merencanakan dan membuat software seperti pembacaan ATcommand, Web 

script, Sensor Moisture dan Input-output 

4. Pengujian dan analisa data 

Pengujian dilakukan secara langsung dengan mengaplikasikan secara langsung 

alat yang telah dibuat dengan software seperti uji kirim terim data via wifi dan 

web, koneksi serial, pengujian sensor dan mengambil analisa sistem secara 

keseluruhan. 

5.  Pengambilan kesimpulan 

Yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi pembahasan, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori yang mendasari dan menunjang dalam 

perencanaan serta pembuatan untuk komunikasi LAN, WIfi module esp8266, 

Moisture Sensor dan lain sebagainya. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas tahap perancangan dan proses pembuatan sistem 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT 

Bab ini akan membahas keseluruhan dari sistem dan dilakukan pengujian serta 

analisa percobaan pada perangkat keras. Mengintegrasikan seluruh sistem dan 

pengujian, kemudian berdasarkan data hasil pengujian dilakukan analisa terhadap 

keseluruhan sistem 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan saran untuk 

pengembangan selanjutnya. 


