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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di  bidang elektronika dewasa ini berkembang sangat 

pesat serta berpengaruh dalam pembuatan alat-alat yang canggih, seperti alat yang 

dapat bekerja secara otomatis dan memiliki ketelitian tinggi sehingga pekerjaan 

yang dilakukan oleh manusia tentunya menjadi lebih praktis, ekonomis dan 

efisien.  

Di dalam kehidupan kita sehari-hari, suatu sistem dengan perencanaan 

yang sangat kompleks sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam membantu 

kehidupan manusia. Apalagi jika sistem tersebut bergerak dengan suatu kontrol 

yang terpadu, maka hal ini akan membawa dampak kepada manusia itu untuk bisa 

memikirkan dan membuat suatu bentuk kontrol yang sekiranya akan dapat 

membantunya dengan efektif dan efisien. 

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang pasti membutuhkan 

air untuk perkembangan hidupnya. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi dalam pengembangan tumbuhan tersebut, misalnya faktor suhu, 

kelembaban, kebutuhan akan penyinaran ataupun intensitas cahaya yang 

digunakan, dan lain-lain. Tanah yang subur merupakan salah satu syarat agar 

tanaman dapat tumbuh dengan baik.  

Tingkat kesuburan dapat dipengaruhi dengan intensitas air yang 

dikandungnya. Sehingga kebutuhan air yang cukup adalah salah satu faktor yang 

sangat penting   untuk melakukan proses fotosintesis dalam memperoleh 

kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Jika hal ini tidak diperhatikan 

dengan betul, maka akan berdampak fatal bagi perkembangan tumbuhan itu 

sendiri. Sehingga kita perlu menjaga kelembaban tanah pada kondisi tertentu. 

Namun saat ini para petani masih mengalami kesulitan dalam hal penyiraman 

karena harus dilakukan secara manual dan kurang mengetahui berapa kapasitas air 

yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.  

Oleh karena itu dibuatlah sistem penyiraman air otomatis untuk 

mempermudah pekerjaan petani dalam hal penyiraman yang dapat dimonitoring 
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melalui komputer dalam mengetahui tingkat kelembaban pada tanah yaitu 

Prototype Penyiraman Tanaman dengan Menggunakan Mikrokontroller Arduino 

Uno. 

Prototype Penyiraman Tanaman dengan Menggunakan Mikrokontroller 

Arduino Uno ini merupakan alat atau perangkat keras yang canggih dan 

dikembangkan untuk mempermudah proses penyiraman dengan menggunakan 

aplikasi rangkaian elektronika berbasis Arduino (Permadi, 2016). 

 Dimana pada Prototype Penyiraman Tanaman dengan menggunakan 

Mikrokontroller Arduino Uno tersebut digabungkan dengan sensor kelembaban 

yang nantinya akan terhubung pada sebuah actuator yang akan membantu proses 

penyiraman pada tanaman secara otomatis berdasarkan perintah yang telah 

ditentukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang Prototype Penyiraman Tanaman dengan 

menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno ? 

b. Bagaimana sistem penyiram tanaman otomatis menggunakan 

Mikrokontroller Arduino Uno dengan sensor kelembaban dapat 

mengukur kelembaban tanah ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Prototype ini dikhususkan pada penyiraman tanaman dengan 

memperhatikan kelembapan. 

b. Prototype ini menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno dengan 

bantuan sensor kelembaban. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

a. Untuk merancang sistem penyiram tanaman otomatis menggunakan 

Mikrokontroller Arduino Uno 
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b. Untuk mengetahui sistem penyiram tanaman otomatis menggunakan 

Mikrokontroller Arduino Uno dengan sensor kelembaban dapat 

mengukur kelembaban tanah 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Pada tahap ini berfungsi untuk mempermudah pembahasan dan 

pemahaman sehingga dibuat sistematika pembahasan bagaimana sebenarnya 

prinsip kerja yakni sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab landasan teori ini dijelaskan tentang teori pendukung yang 

digunakan untuk pembahasan serta cara kerja dari rangkaian. Teori pendukung 

tersebut antara lain mengenai sistem Arduino UNO (hardware dan software), 

mikrokontroler, sensor soil moisture, pompa air, Relay dan dasar teori tentang 

kelembaban tanah. 

 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Dan pada bagian ini akan dibahas mengenai perancangan dari alat maupun 

sistem itu sendiri, yaitu diagram blok dari rangkaian, skematik dari masing-

masing rangkaian dan diagram alir dari program yang akan diisikan ke 

Mikrokontroler Arduino Uno dengan menggunakan sensor kelembaban.  

 

 

 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Untuk bab ini berisi implementasi ataupun realisasi dari perancangan yang 

dibuat serta implementasi hasil pengujian yang dapat berupa analisis dari hasil 

pengujian tersebut. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup ini berisikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan berisi 

tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian, untuk itu kesimpulan harus 

dilakukan dengan tajam dan jelas. Sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan 

terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang dikaji seperti apakah 

sistem yang dibuat ini lebih efisien dan dapat dikembangkan perakitannya pada 

suatu metode lain yang mungkin mempunyai sistem kerja yang sama.  

 


