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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk 

memiliki mata pencaharian bertani, hal ini juga didukung dengan kondisi 

geografis dan topografis Indonesia yang sangat cocok untuk pertanian dan 

perikanan. Akan tetapi saat ini lahan pertanian produktif telah banyak beralih 

fungsi untuk pemukiman, termasuk didalamnya lahan untuk pemeliharaan ikan 

dan persawahan atau perkebunan. Hal ini disebabkan karena perkembangan 

penduduk semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan lahan untuk 

pemukiman akan meningkat pula. Sedangkan kebutuhan hasil-hasil pertanian 

semakin meningkat dengan adanya peningkatan penduduk, sehingga dibutuhkan 

suatu teknologi yang memiliki efisien yang tinggi pada lahan sempit. (Ratna Ika . 

Dan Rifa’i, 2012) 

Hidroponik merupakan salah satu metode penanaman tumbuhan yang dapat 

diaplikasikan luas, tidak terbatas untuk produk-produk pertanian, tetapi juga dapat 

digunakan untuk memperbaiki lingkungan , khususnya limbah-limbah yang 

mengandung kandungan phospor dan nitrogen. Sistem hidroponik banyak 

digunakan untuk menanam tumbuhan holtikultur seperti tomat, paprika dan 

melon.  

Pada awalnya sistem hidroponik identik dengan penanaman media tanpa 

media tanah, akan tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi, hidroponik 

digunakan untuk penumbuhan tanaman dengan mengontrol nutrisi tanaman sesuai 

dengan kebutuhannya, salah satu metode yang mulai banyak digunakan adalah 

Nutrient Film Technique (NFT) yang merupakan sistem hidroponik tertutup, yang 

mana nutrisi akan mengalir secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu 

secara teratur. (Suprijadi dkk, 2009) 

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang pengembangan sistem 

pada tanaman hidroponik, misalnya perancangan dan implementasi sistem 
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otomatisasi pemeliharaan tanaman hidroponik (Hadian Satria Utama dkk, 2006), 

sistem kontrol nutrisi hidroponik dengan menggunakan logika fuzzy (Suprijadi 

dkk, 2009), rancang bangun sistem otomatisasi hidroponik NFT ,sistem 

monitoring nutrisi tanaman hidroponik menggunakan arduino mega (susi 

ekawati).  

Dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu sistem kontrol hidroponik dengan 

menggunakan logika fuzzy tersebut diterapkan pada tumbuhan tomat dan masih 

terjadi kesalahan konsentrasi nutrisi yang besar, karena belum optimumnya 

pengendali nutrisi yang  diterapkan. Dari masalah tersebut, maka penulis ingin 

mengembangkan suatu sistem yang dapat pengendali nutrisi pada tanaman ketika 

kadar nutrisi Electrical Conductivity (EC) dan Potential Hydrogen (PH) menurun 

atau melebihi tingkat standarisasi tanaman melalui setpoin yang diinputkan 

melalui keypad. Selain itu, Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan 

pemberian nutrisi tanaman hidroponik adalah dengan cara pengendalian injection 

nutrisi sebagai perintah proses, maka injection nutris ini akan berjalan sesuai 

keinginan. Agar pengendali injection nutrisi ini dapat berfungsi sesuai dengan 

keinginan, maka diperlukan alat bantu yaitu Arduino Mega. Sehingga alat ini bisa 

buat pengendali injection nutrisi untuk melakukan pemberian nutrisi berdasarkan 

nutrisi yang dibutuhkan. Dengan adanya permasalahan tersebut munculah ide 

untuk membuat sistem RANCANG BANGUN PENGENDALI NUTRISI 

TANAMAN HIDROPONIK MENGGUNAKAN MODEL INJECTION 

Penelitian ini akan sangat  bermanfaat bagi seseorang yang mempunyai lahan 

tanaman hidroponik. Pemilik lahan dapat mengetahui tanamannya ketika nutrisi 

tanaman hidroponik ini melebihi batas kadar keasaman yang ditentukan, maka air 

akan langsung dialirkan secara otomatis sampai kadar keasaman memenuhi. 

Sebaliknya, jika nutrisi tersebut berada di bawah derajat keasaman, maka nutrisi 

akan dialirkan sampai batas yang telah ditentukan. Sehingga tanaman akan 

tumbuh dengan baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana cara pencampuran nutrisi tanaman hidroponik? 

2. Bagaimana penggunaan pengendali injection nutrisi hidroponik ? 

3.  Bagaimana merancang rangkaian hadwere ?  

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Cara mencampur nutrisi hidroponik menyemprotkan nutrisi B 

terlebih dahulu dan diikuti penyemprotan nutrisi A dengan dosis 

yang sama. Pompa di hidroonik secara otomatis mencampurkan 

nutrisi. 

2. Mengatur  buka tutup katup klep injection. 

3. Merancangan hadwere menggunakan modul sensor PH dan EC dan 

menggunakan drever injection dan waterpom. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas. Adapun batasan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Tanaman yang digunakan tanaman saledri, kangkung,dan pak choi. 

2. Tidak membahas perhitungan bahan kimia pada nutrisi hidroponik. 

3. Setpoin kadar keasaman (PH) dan tingkat kepekatan (EC) diinputkan 

secara manual menggunakan keypad. 

4. Tampilan menggunakan Liquid Cristal Display (LCD). 
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1.5 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 penyusunan 

tugas akhir. Seperti dasar teori tentang hidroponik, Potential Hydrogen (PH), 

Electrical Conductivity (EC), dan Logika Fuzzy. 

 

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 sitem dan dilakukan pengujian serta 

analisa percobaan pada perangkat keras. Mengintegrasikan seluruh sitem 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. 

 




