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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 “Greenhouse atau rumah kaca adalah sebuah tempat yang digunakan untuk 

mengendalikan dan menjaga keadaan iklim lingkungan di dalam suatu ruangan. 

Sehingga besarnya suhu, tingkat kelembaban, dan kadar asam dalam tanah di dalam 

rumah kaca akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada beberapa 

parameter yang harus diperhatikan didalam rumah kaca, diantaranya adalah suhu 

ruangan, suhu tanah, kelembaban udara, pengairan, intensitas cahaya, dan 

pergerakan sirkulasi udara (ventilasi). Rumah kaca harus ditempatkan dimana 

terdapat cahaya matahari penuh.” ( Sofyan Yahya, 2011)    

Dari faktor iklim, tanah dan tanaman di Indonesia sangat besar pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman. “Iklim merupakan faktor yang 

paling dominan yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman dapat 

direkayasa oleh manusia. Tanaman tidak dapat bertahan dalam iklim yang buruk, 

jika dapat bertahanan dapat diharapkan hasil panen yang optimal.” ( Dwiky F. 

Syahbana, 2014) 

Sistem monitoring suhu dan cahaya ini, digunakan agar setiap petani dapat 

dengan mudah mengetahui berapa besarnya nilai suhu dan intensitas cahaya dalam 

suatu ruangan diperlukan suatu alat ukur yang sesuai. Dengan menggunakan 

perangkat sistem monitoring suhu dan cahaya maka setiap petani dapat dengan 

cepat dan tepat mengetahui berapa besarnya suhu dan intensitas cahaya yang 

terdapat dalam suatu ruangan yaitu dengan secara langsung. 

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sebuah perangkat elektronika 

yang dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang kemudahan bagi manusia. Salah 

satu bentuk perangkat elektronika untuk keperluan tersebut adalah mikrokontroler.  

Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang dapat diprogram sedemikian 

sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Chip ini perkembangan dari 

mikroprosesor yang bersifat kecil, murah dan fleksibel. Pendayagunaan chip ini 

dapat dimanfatkan untuk pengukuran, pengontrolan dan pengendalian sistem, 
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komunikasi data jarak jauh dan lain-lain. Pemanfaatan mikrokontroler akan banyak 

membawa dampak pada kemudahan dan efektivitas kerja.  

Mikrokontroler Arduino Nano memiliki banyak keistimewaan antara lain 

adalah harganya murah, memiliki port yang banyak, dapat dipakai untuk berbagai 

macam penggunaan maupun kebutuhan, selain itu juga handal, memiliki performa 

yang tinggi, berdaya rendah, ukurannya relatif kecil dan juga cocok apabila 

disetting antarmuka dengan komputer. (Alan Sukma Putra, 2010) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mengetahui nilai suhu, kelembaban, dan intensitas 

cahaya dengan menggunakan sensor? 

b. Berapa selisih suhu antara alat ukur temperature, hygrometer, dan 

luxmeter sebenarnya terhadap alat Environment Meter ini? 

 

1.3 Tujuan 

a. Merencanakan dan merealisasikan pembuatan perangkat sensor suhu, 

kelembaban, dan cahaya berbasis mikrokontroler Arduino Nano untuk 

mempermudah memantau data yang ditangkap oleh sensor suhu dan 

sensor cahaya kemudian menghubungkannya dengan komputer 

menggunakan mikrokontroler Arduino Nano. 

b. Memanftaatkan sensor untuk dijadikan Environment Meter sebagai alat 

pengukur suhu, kelembaban, dan cahaya pada Greenhouse. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebegai 

berikut: 

a. Penggunaan alat sensor ini hanyalah untuk mengukur suhu ruangan, 

kelembaban dan sensitivitas cahaya. 

b. Pengembangan dari alat sensor ini berguna untuk menstabilkan suhu 

ruangan Greenhouse 
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1.5 Metodologi  

Dalam menyusun penelitian Tugas Akhir, tentunya penulis membutuhkan 

data-data mengenai kendala-kendala, keuntungan serta  kekurangan yang 

mempengaruhi sistem kerja di lapangan. 

 

a. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada 

berbagai sumber yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas 

akhir baik bersumber dari buku, artikel, atau tutorial dari internet,dan, 

serta observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan tugas akhir. 

 

b. Analisa data. 

  Membuat analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil 

observasi dan menggabungkannya dengan metode yang akan dipakai 

dalam pembuatan program. 

 

c. Perancangan sistem 

Memahami rancangan sistem informasi sesuai data yang ada dan 

mengimplementasikan Model yang diinginkan oleh pemakai menggunakan 

pemodelan sistem berupa Use case Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram dan Class Diagram, serta perancangan database guna 

mempermudah dalam proses-proses selanjutnya. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini impementasi yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Pengukuran temperatur dan kelembaban udara. 

2. Pengukuran intensitas cahaya. 
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3. Monitoring informasi suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya secara 

real time. 

 

 

e. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

dari hasil program. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bagian utama 

sebagai berikut:  

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori – teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan sensor suhu, cahaya, 

dan kelembaban menggunakan Arduino nano. 

 

BAB 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas perancangan alat yang akan dibuat. Perancangan tersebut 

meliputi perancangan data, perancangan arsitektur, dan perancangan antarmuka 

dari sistem. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi sensor alat, coding program, dan pengujian. 

 

BAB 4: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan merupakan implementasi atau pembuatan sensor, sensor yang dibuat 

sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini akan 

dilakukan pengujian dimana sistem sensor Environment Meter sudah berjalan 

sesuai dengan perancangan. 
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BAB 5: PENUTUP 

Bab terakhir akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat 

bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. 


