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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bunga seruni (chrysanthemum) atau biasa di sebut bunga krisan, 

sejenis tumbuhan berbunga yang sering ditanam dipekarangan atau bunga 

petik. Bunga seruni adalah bagian  dari tumbuhan suku kenikir-kenikiran atau 

Asteraceae yang mencakup bermacam-macam jenis Chrysanthemum. Bunga 

nasional Jepang ini dalam bahasa Jepang disebut sebagai キク (kiku) [6]. 

Faktor yang mempengaruhi tanaman bunga seruni adalah faktor lingkungan. 

Lingkungan untuk budidaya bunga seruni sangat rentan pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan bunga seruni tersebut karena tanaman seruni memiliki sifat yang 

mudah terserang penyakit, serta pada fase pembungaan sering terjadi 

ketidakseragaman, sehingga hal tersebut dapat merusak atau menganggu 

jadwal panen. 

Tanaman ini memerlukan kelembaban diperlukan 90-95% pada saat 

pembibitan. Sedangkan ketika telah menjadi tanaman muda kelembaban yang 

diperlukan hanya sekitar 70-80% dengan sirkulasi udara yang memadai [16]. 

Tanaman seruni setelah tumbuh, sebaiknya siram tanaman dua kali dalam 

sehari. Yaitu pada waktu pagi dan sore. Suhu terbaik untuk daerah tropis 

seperti Indonesia adalah antara 20oC-26oC dengan toleransi suhu udara untuk 

tetap tumbuh adalah 17oC-30oC [16]. Syarat pertumbuhan bunga seruni 

dengan PH media tanam atau tanah antar 5.5-7.0 [16]. Lahan yang ideal untuk 

budidaya bunga seruni adalah wilayah yang memiliki ketinggian wilayah yang 

baik untuk pertumbuhan bunga ini adalah 700-1200 MDPL [16]. 

Cahaya merupakan faktor lingkungan yang diperlukan untuk 

mengendalikan pertumbuhan dan pengembangan pada tumbuhan. Cahaya 

yang diperlukan dalam proses Fotosintesis. Pengendalian pengembangan oleh 

cahaya disebut Fotomorfogensis. Seruni merupakan tanaman hari pendek 

yaitu tanaman yang berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam, 

maka perlu dilakukan penambahan cahaya pada tanaman untuk mendapat 

kualitas bunga yang diharapkan. Penambahan cahaya bertujuan untuk 
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memenuhi kebutuhan tanaman akan cahaya, untuk memacu pertumbuhan 

organ vegetatif dan menunda fase generatif dalam artian agar tanaman tumbuh 

besar dan berbatang kuat sebelum berbunga. Setelah masa vegetatif bunga 

selesai, penambahan cahaya agar dapat segera dihentikan. Menurut jurnal [4] 

Manipulasi panjang hari dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya dari 

sumber lampu pijar maupun lampu tabung [14]. Periode penambahan cahaya 

dilakukan sampai fase vegetatif (2-8 minggu) untuk mendorong pembentukan 

bunga. Metode pengaturan yang umum digunakan pada penambahan 

penyinaran di malam hari. Oleh karena itu perlu dibuat suatu sistem kendali 

intensitas cahaya yang otomatis untuk menjaga agar intensitas cahaya tetap 

konstan supaya sesuai dengan kebutuhan tanaman bunga seruni. 

 Tugas akhir adalah membuat suatu prototype rumah kaca khusus 

untuk tanaman seruni dengan harapan memberikan inovasi baru dalam bidang 

pertanian budidaya bunga seruni. Fungsi-fungsi yang terdapat pada protoype 

rumah kaca yang akan dibuat ini adalah untuk membuat sistem pengontrol 

penambahan cahaya secara otomatis pada tanaman bunga seruni pada malam 

hari dan pada saat intensitas cahaya kurang dari 70 lux, sistem pengontrol 

suhu secara otomatis yang stabil dinilai 20oC-26oC, sistem pengotrol 

kelembaban udara secara otomatis didalam ruangan prototype rumah kaca, 

kelembaban akan  stabil dinilai 70%-80% . Sistem akan terhubung dengan 

labVIEW untuk menampilkan data nilai suhu dan kelembaban udara secara 

realtime sesuai dengan kondisi didalam ruangan rumah kaca. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalah sebagai berikut : 

• Bagaimana merancang sistem pengontrol penambahan lampu pada malam 

hari secara otomatis ? 

• Bagaimana mengatur suhu udara dalam ruangan rumah kaca secara 

otomatis dan stabil dinilai 20oC-26oC ? 

• Bagaimana mengatur kelembaban udara dalam ruangan rumah kaca secara 

otomatis dan stabil dinilai 70%-80% ? 
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• Bagaimana menampilkan nilai suhu dan kelembaban udara di dalam 

ruangan rumah kaca secara realtime pada PC ? 

1.3 Tujuan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk :  

• Mengimlementasikan sistem penambahan cahaya secara otomatis pada 

malam hari di dalam rumah kaca. 

• mengimplementasikan prototype rumah kaca untuk pengontrol suhu udara 

secara otomatis di dalam  rumah kaca agar stabil di nilai 20oC-26oC. 

• mengimplementasikan prototype rumah kaca yang dapat mengontrol 

kelembaban udara secara otomatis di dalam rumah kaca agar stabil di nilai 

70%-80%. 

• Membuat program LabVIEW untuk kemudian diaplikasikan sebagai 

media untuk menampilkan nilai-nilai suhu dan kelembaban udara pada 

ruangan prototype rumah kaca pada PC. 

1.4 Batasan Masalah 

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

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

• Dimensi ruangan yang digunakan 38 cm x 120 cm x 95 cm. 

• Sensor suhu yang digunakan di tugas akhir ini yaitu DHT 22. 

• Bahasa pemprogramanan yang digunakan untuk monitoring pada PC 

menggunakan program LabVIEW 2016. 

• Prototype ini menggunakan sumber listrik PLN. 

• Alat ini khusus untuk karakteristik bunga seruni.  

1.5 Sistematik Penulisan Tugas Akhir  

Sistematika pembahasan pada penyusunan skripsiini perinciannya adalah 

sebagai berikut : 
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• BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan pada alat 

yang akan dirancang. 

• BAB II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan dan pembuatan prototype sistem pengendali suhu, 

kelembaban, dan otomasi lampu pada rumah kaca untuk bunga seruni 

menggunakan ni myrio-1900. 

• BAB III Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang perancangan hardware dan software pada 

pembuatan prototype sistem pengendali suhu, kelembaban, dan otomasi 

lampu pada rumah kaca untuk bunga seruni menggunakan Ni MyRIO-

1900. 

• BAB IV Pengujian Alat 

Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut per blok system. 

• BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap skripsi untuk 

pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 


