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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern saat ini masih banyak permsalahan yang dihadapi dalam sektor budidaya 

tanaman. Negara – negara maju mulai bersaing dalam hal teknologi rumah kaca, di karenakan 

rumah kaca mempunyai beberapa keuntugan yaitu tanaman relatif terlindungi dari hama dan 

penyakit. Rumah kaca merupakan bangunan untuk budidaya tanaman yang dapat  mengatur 

beberapa variabel di dalamnya agar kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan tanaman yang 

sedang dibudidayakan. Tanaman yang sering dibudidayakan pada rumah kaca adalah tanaman 

hias, salah satunya adalah bunga krisan. Selain karena keindahannya, bunga krisan sering 

dibudidayakan karena memiliki daya jual yang tinggi. 

 Dalam realitanya, proses membudidayakan bunga krisan mengalami banyak kesulitan 

karena perbedaan kondisi lingkungan. Dalam pembudidayaan bunga krisan temperatur, 

kelembaban tanah, dan intensitas cahaya adalah variabel yang harus diperhatikan untuk 

mendapatkan bunga dengan kualitas yang tinggi. Apabila variabel - variabel tersebut buruk, 

maka kualitas bunga krisan akan turun atau bahkan mati. 

Pengendalian sistem pada rumah kaca mengalami kemajuan, pada awalnya pengendalian 

variabel – variabel lingkungan seperti temperatur, kelembaban, dan cahaya pada rumah kaca 

umumnya dilakukan secara manual oleh pekerja. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Djunaiddin, dkk (2014), masih menggunakan Atmega 8535 sebagai pengontrol sistem 

rumah kaca yang  menggunakan sensor SEN0114 dan soil moisture tester sebagai alat ukur 

kelembaban tanah. Puspita Eru dkk (2015) mengembangkan Sistem Rumah kacanya dengan 

menambahkan sistem monitoring kelembaban tanah. Mikrokontrler yang dipakai masih tetap 

sama dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan mikrokontroller Atmega 168. Di sini 

juga menahbahkan tampilan output ke situs jejaring sosial twitter. 

Dengan perkembangan teknologi elektronika, dan komunikasi jaringan yang pesat, 

memungkinkan penulis untuk melakukan pengendalian temperatur, kelembaban tanah, dan 

intensitas cahaya secara otomatis dan terus menerus hanya dengan menggunakan  android. Hal 

ini dapat terealisasi karena adanya metode baru yang disebut IoT. Internet of things digunakan 

untuk mengoptimasi smart object yang memungkinkan manusia mudah berinteraksi dengan 

perlatan yang terhubung dengan internet. (Junaidi Apri, 2015) 

Dengan adanya kekurangan pada jurnal - jurnal diatas, maka penulis menerapkan sistem 

IoT tersebut  pada rumah kaca. Sehingga rumah kaca dapat dikontrol dan dimonitor dari jarak 
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jauh dengan menggunakan access point yang berbeda, tidak hanya menggunakan satu access 

point. Oleh karena itu rumah kaca ini diharapkan dapat mempermudah para pembudidaya 

tanaman untuk mengontrol dan memantau keadaan di dalam rumah kaca sehingga dapat 

meningkatkan hasil budidaya bunga krisan dengan tinggi yang lebih panjang dibandingkan 

dengan bunga krisan yang berada di luar rumah kaca. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem pengaturan intensitas cahaya pada rumah kaca 

dengan sistem elektriknya menggunakan raspberry pi ? 

2. Bagaimana merancang sistem pengaturan kelembaban tanah pada rumah kaca 

dengan sistem elektriknya menggunakan raspberry pi ? 

3. Bagaimana monitoring sistem rumah kaca  menggunakan android? 

4. Bagaimana cara menerapkan metode IoT pada rumah kaca? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan sistem pengaturan intensitas cahaya pada rumah kaca. 

2. Menghasilkan sistem pengaturan kelembaban tanah pada rumah kaca. 

3. Menghasilkan aplikasi android untuk memonitoring sistem rumah kaca. 

4. Merancang sistem rumah kaca menggunakan metode IoT. 

5. Mendapatkan tumbuhan dengan kualitas lebih baik. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menekankan pada objek pembahasan yang ada, maka pada penelitian ini diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Perangkat keras hanya digunakan untuk mengatur intensitas cahaya dan 

kelembaban tanah yang nilainya dipertahankan sesuai dengan set point.. 

2. Penambahan cahaya  berasal dari lampu berada di atas miniatur rumah kaca. 

3. Menggunakan TSL2561 Luminosity Sensor untuk mengukur intensitas cahaya. 

4. Menggunakan sensor SEN0114 untuk mengukur kelembaban tanah 

5. Analisa dititik beratkan pada respon yang dihasilkan dari proses pengolahan 

mirokontroller dan kualitas dari tumbuhan. 



3 
 

6. Pembuatan aplikasi menggunakan eclipse kemudian di convert menjadi sebuah 

apk. 

7. Aplikasi ini dapat digunakan untuk semua perangkat android mulai dari android 

4.4 sampai android 6.0. 

8. Bahasa pemrograman raspberry pi menggunakan Phyton. 

9. Dimensi rumah kaca berukuran panjang = 40 cm, lebar = 25 cm, dan tinggi =  40 

cm. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah: 

a. BAB I PENDAHULUAN  

Memuaat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan sistematika 

penulisan.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan terkait teori-teori yang berhubungan 

dan mendukung pembuatan hardware dan software. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi langkah-langkah yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai tujuan, analisa 

permasalahan yang mendasari pembuatan hardware dan software. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Memuat hasil pengujian hardware dan software serta analisis pengujian hardware dan 

software.  

e. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Memuat kesimpulan dan saran yang didapatkan selama proses perancangan sistem 

untuk pengembangan di masa yang akan datang.  

DAFTAR PUSTAKA 

 




