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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan tempat yang subur untuk bercocok tanam namun 

saat ini banyak lahan yang di alih fungsikan menjadi bangunan-bangunan untuk 

pemukiman ataupun industri. Banyak orang saat ini yang sulit untuk bertani 

dilahan sendiri, kadang mereka harus menyewa lahan untuk tanaman mereka, 

apalagi orang-orang perkotaan yang pemukimannya rapat untuk bertanam atau 

menyalurkan hobi tanam lumayan sulit diperkotaan dikarenakan padatnya 

pemukiman. Untuk dapat menanam ditempat yang kurang lahan yaitu dengan 

cara hidroponik yang tidak terlalu menguras lahan. Menanam dengan cara 

hidroponik sekarang telah menjadi solusi untuk orang perkotaan. Namun, 

kadang tempat yang dimiliki lahannya kurang, maka dapat disiasati dengan 

menanam didalam ruangan untuk lahan tambahan. Tetapi orang yang hanya hobi 

dalam hal tumbuhan terkadang lupa untuk memperhatikan tanamannya karena 

padatnya jadwal kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tanaman, 

diantaranya adalah kadar pH nutrisi, suhu dan lampu pengganti fotosintesis 

untuk menanam didalam ruangan yang tak tersentuh sinar matahari yang 

mempengaruhi kualitas hidup tanaman. 

Mulanya sistem hidroponik di kenal dengan metode tanam dengan media 

selain tanah, Sistem hidroponik di kembangkan guna untuk mempermudah 

mengatur parameter untuk menujang perkembngan tanaman antara lain pH air 

nutrisi dan suplai oksigen pada akar pada salah satu metode hidroponik dengan 

wick system (Sistem Sumbu).  

Hidroponik sumbu (wicks) adalah salah satu metode hidroponik yang 

sederhana dengan menggunakan sumbu sebagai penghubung antara nutrisi dan 

bagian perakaran pada media tanam. Salah satu kelemahan hidroponik sistem 

sumbu yaitu larutan nutrisi tidak tersikulasi sehingga rawan ditumbuhi lumut, 

pertumbuhan tanaman sedikit lebih lambat. Hal ini dapat diatasi dengan 

mengkombinasikannya dengan hidroponik sistem sumbu dengan NFT. Karena 

sistem sumbu terdapat kelemahan yang dapat ditumbuhi lumut pada penelitian 
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tersebut peneliti memadukan dengan hidroponik sistem NFT, tetapi pada 

penelitian ini akan sistem sumbu akan diberi srikulasi air nutrisi secara otomatis 

dengan melihat kandungan pH yang ada pada air [1]. 

Sebelumnya sudah dikembangkan metode untuk mengontrol pada 

hidroponik seperti temperatur dan nutrisi yang kemudian dijadikan parameter 

untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pH, suhu dan kelembaban dalam 

tanam dengan metode hidroponik, seperti penelitian yang sudah ada 

menggunakan Potential Hydrogen (pH) dan sensor electrical conductivity (EC), 

yang digunakan untuk mengatur jumlah nutrisi yang di berikan, tetapi penelitian 

ini masih ada kekurangan yaitu hanya mengontrol tentang nutrisi belum tentang 

keaadaan sekitar tanaman seperti temperatur dan pencahayaan [2].  

Mengontrol dan memonitoring suhu dan kelembaban pada budidaya jamur 

menggunakan windonws phone [3],  

Mengontrol dan memonitoring suhu dan kelembaban pada budidaya jamur 

yang membedakan monitoring menggunakan iphone [4], tetapi penelitian belum 

mencakup tentang nutrisi dan monitoring tidak dapat dilakukan di android 

karena  menggunakan fitur yang ada di windows phone dan iphone.  

Mengatur suhu, kelembaban dan nutrisi dengan waktu yang telah 

ditentukan untuk pembuangan air menggunakan level ketinggian [5]. Tetapi 

belum menggunakan sensor pH untuk mengetahui kadar pH dan kapan untuk 

pemberian nutrisi karena masih menggunakan timer. Sehingga dilakukan 

pengembangan lebih lanjut, mengatur suhu, kelembaban dan sirkulasi air nutrisi 

yang sudah menggunakan sensor pH  

pada tanaman anggrek, namun belum menggunakan lampu led untuk 

penanaman didalam ruangan dan belum menggunakan sensor intensitas cahaya 

untuk memonitoring cahaya yang didapat tanaman [6]. 

Bersadarkan perkembangan teknologi yang telah ada sebelumnya pada 

penelititian ini akan mengembangkan sebuah sistem monitoring dan 

pengontrolan pada kualitas sistem hiroponik didalam ruangan yang mencakup 

nutrisi, suhu ruangan dan paparan cahaya lampu  LED, karena parameter tersebut 

perlu untuk di perhatikan secara berkala agar budidaya tanaman hidroponik 



3 

 

 

indoor diharapkan bisa berkembang secara optimal dan memiliki kualitas yang 

baik. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari teknologi penujang hidroponik yang sudah di 

kembangakan sebelumnya maka di jadikan rujukan untuk penelitian teknologi 

hidroponik dengan sitem indoor  : 

1. Bagaimana cara membuat perangkat sistem otomatis  mengatur pH 

nutrisi tanaman, cahaya, suhu, dan monitoring kelembapan ruangan 

agar sesuai dengan metode cocok tanam hidroponik indoor ? 

2. Bagaimana menerapkan lampu LED grow light strip pada miniroom? 

3. Bagaimana merancang hardware mekanisme sistem otomatis pengatur 

intensitas cahaya pada LED? 

4. Bagaimana membandingkan hasil uji tanaman hidroponik indoor?   

 

1.3 Tujuan 

Untuk mengoptimalkan parameter yang di terapakan pada hidroponik 

indoor maka tujuan penelitian untuk tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat  sistem otomatis untuk mengatur tingkat pH nutrisi tanaman, 

intensitas cahaya LED dan suhu ruangan agar pertumbuhan tanaman 

hidroponik stabil. 

2. Menerapakan LED strip growlight pada hidroponik indoor 

3. Merancang hardware sistem otomatis pengatur tingkat kecerahan cahaya 

lampu LED growlight strip. 

4. Membandingkan hasil tanam tumbuhan antara hidroponik indoor dengan 

hidroponik konvensional. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian  yang di kerjakan maka di beri 

batasan masalah pada pengerjaanya antara lain  : 

1. Penggunaan dimensi ruangan kecil (miniroom). 

2. Di fokuskan pada pembuatan alat miniroom hidroponik . 

3. Penggunaan pH meter sebagai acuan ukur tingkat pH air nutrisi. 
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4. Menggunakan lampu LED untuk mengganti cahaya matahari.


