
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Didalam bidang pengetahuan dan teknologi belakangan ini berkembang 

dengan pesat dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

menghasilkan inovasi baru yang menuju ke arah yang lebih baik, hal ini dapat 

dilihat dari industri – industri yang besar, perlengkapan otomotif sampai pada 

peralatan listrik rumah tangga. 

Dalam era gelobalisasi saat ini kita tidak lepas dari perkembangan dan 

teknologi Oleh karena itu kita harus mampu menguasai teknologi. Dan besaing 

dengan negara lain. Saat ini kemudahan dan efisiensi waktu serta tenaga menjadi 

pertimbangan utama manusia dalam melakukan aktifitas. Dari waktu ke waktu 

kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga 

membuat pekerjaan manusia semakin mudah. Oleh karena itu penulis berusaha 

untuk membuat sistem penyiram tanaman secara otomatis. Dimana pada alat ini 

penulis mengunakan sebuah sensor soil moisture / kelembaban tanah dan arduino 

uno sebagai kendali dan kontrol utama dalam alat tersebut. 

Penyiraman tanaman merupakan suatu kegiatan yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan pemeliharaan tanaman, dikarenakan tanaman memerlukan 

asupan air yang cukup, sebab Tingkat kesuburan dapat dipengaruhi dengan 

intensitas air yang dikandungnya. Salah satu faktor penyebab kurangnya 

produktifitas pertanian di Indonesia adalah mayoritas petani di Indonesia masih 

menggantungkan pada perubahan iklim dalam pengolahan lahan pertanian. 

Alat ini dibuat berfungsi untuk menyiram tanaman cabai secara otomatis 

mengunakan sensor kelambaban tanah dan arduino uno. berdasarkan PH tanah 

yang sudah di set sesuai kebutuhan tanaman cabai, alat ini juga dilengkapi LCD 

(Linquid Cristal Display) yang dapat menampilkan kondisi tanah apakah lembab 

atau kering sesuai dengan pembacaan dari sensor kelembaban tanah dalam bentuk 

nilai pada LCD. Alat ini juga dilengkapi dengan pompa Air guna penyiraman 

cabai, alat ini sangat bermanfaat bagi manusia sekarang ini, karena dengan alat ini 
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manusia tidak perlu lagi menyiram tanaman cabai secara manual setiap harinya, 

untuk itu alat ini bisa diaplikasikan pada manusia yang suka menanam cabai di 

dalam ruangan atau menanam cabai di kebun kecil di depan teras rumah dan di 

tempat lain nya yang besifat tertutup. Dengan latar belakang ini maka akan 

dirancangkan sebuah alat penyiram tanaman Cabai otomatis mengunakan sensor 

kelembaban tanah kemudian diproses oleh arduino uno dan di Instruksikan kepada 

LCD untuk menampilkan nilai kelembaban tanah sesuai dengan PH tanah. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dari Latar Belakang Yang Telah Diuraikan Maka Rumusan Masalah Yang 

Dapat Di Ambil Dari Judul rancang bangun penyiram tanaman cabai otomatis 

berbasis arduino uno dan sensor kelembapan tanah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem Penyiraman Tanaman cabei secara Otomatis 

berbasis arduino uno dan sensor kelembapan tanah. 

2. Bagaimana prinsip kerja sensor kelembaban ini mendeteksi kelembaban 

pada peralatan Prototype ini. 

3. Bagaimana menganalisa akurasi akurasi dari sistem penyiraman tanaman 

otomatis berbasis sensor kelembaban tanah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan bisa teratur dan terarah dengan baik, perlu dibuat 

batasan masalah supaya pembahasan bisa berjalan sesuai yang direncanakan. 

Batasan masalah dari rancang bangun penyiram tanaman cabai otomatis berbasis 

ardio uno dan sensor kelembapan tanah adalah: 

1. Perancangan dan pembuatan alat ini berbasis mikrokontroller arduino. 

2. Alat ini bekerja dengan mengukur kelembaban tanah berdasarkan 

resistansi tanah. 

3. Menggunakan arduino mega 328, sensor soil moisture dan input tegangan 

menggunakan power supply. 
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1.4  Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan perancangan alat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelembaban 

menggunakan sensor kelembaban tanah dan kinerjanya dalam mengukur 

kandungan air pada tanah dan agar mendapatkan kualitas hasil tanaman yang lebih 

baik dengan memanfaatkan alat penyiram tanaman otomatis ini. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah Meningkatkan 

pendapatan para petani cabai karena dengan alat ini petani dalam bercocok tanam 

tidak bergantung lagi dengan musim hujan, Sehingga produksi akan stabil baik di 

musim hujan maupun musim kemarau dan Meningkatkan perekonomian rakyat 

dan sebagai dampak sosial ekonomi akan menjaga kestabilan harga bahan pokok 

dari sektor pertanian karena meningkatnya jumlah produksi hasil pertanian. 

 

1.5  Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penyelesaian masalah sebagai berikut : 

1. Merancang sistem penyiraman tanaman cabai berbasis arduino 

2. Merakit alat-alat yang telah dirancang sebelumnya. 

3. Membuat program menggunakan software arduino IDE. 

4. Melakukan pengujian alat. 

5. Mengambil data dari hasil pengujian yang dilakukan.  

6. Membuat kesimpulan.  
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