
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 Persentase bahan limbah yang dibuang ke TPA meningkat dari tahun ke 

tahun. Karena pencemaran ini meningkat menyebabkan bahan limbah tersebut 

mengeluarkan gas metana dan gas berbahaya lainnya. Gas-gas ini pergi ke udara 

dan  saat kita menghirupnya serta akan  masuk ke tubuh manusia. Gas-gas bisa 

menyebabkan pemanasan global dan sekarang kita menyadari bahwa di musim 

panas suhu meningkat dari tahun ke tahun. (Pansari, dkk, 2019) 

 

 Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengolahan 

untuk mengurangi sampah dengan cara daur ulang sampah anorganik dan 

pengolahan sampah organik untuk dijadikan kompos, karena pupuk kompos 

merupakan pupuk alami yang sangat berkualitas untuk tanaman, bahan-bahan 

organik tak hanya aman untuk tanaman tetapi juga meningkatkan kualitas 

tanaman, pemanfaatan sampah organik juga bertujuan untuk mengurangi 

pemakain pupuk sintesis. 

 

 Menurut (ArtikelI, 2017) pengomposan yang bagus dapat dilihat dari 

warna dan bau nya, kompos yang bagus tidak akan menimbulkan bau yang 

menyengat baunya sama dengan tanah,  warna coklat kehitaman, berbentuk 

butiran gembur seperti tanah.Jika dimasukkan ke dalam air seluruhnya tenggelam, 

dan air tetap jernih tidak berubah warna. Jika diaplikasikan pada tanah tidak 

memicu tumbuhnya gulma, dan disini ada  beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam memilih sampah organik yang akan dijadikan kompos, karena ada beberapa 

sampah yang tidak baik dijadikan kompos karena akan menimbulkan bau dan 

kualitas kompos yang dihasilkan kurang maksimal, berikut macam-macam 

sampah yang sebaiknya tidak digunakan untuk untuk pengomposan : 
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1. Daging, sisa daging serta tulang dapat menimbulkan penyakit dan bau 

yang menyengat 

2. Sisa makanan yang sudah diolah dapat menimbulkan bau yang 

menyengat  

3. Minyak dan makanan yang mengandung lemak susu dapat 

menimbulkan bau menyengat  

4. Lumpur got dapat mengundang penyakit  

5. Bongol kayu  proses pengomposan lambat 

6. Kertas bertinta berpotensi mengandung racun 

Dan ini merupakan macam -  macam sampah yang bagus untuk proses 

pembuatan kompos : 

1. Daun kering 

2. Jerami 

3. Sekam  

4. Sisa ranting  

5. Sisa gergaji kayu 

6. Rumput 

7. Sisa buah dan sayur  

8. Potongan kertas dan kardus 

9. Sisa kopi dan daun teh 

 

 Dan untuk pembuatan kompos organik membutuhkan waktu yang relative 

lama dan  tetap harus dijaga suhu dan kelembaban kompos agar menghasilkan 

kompos yang bagus, serta harus sering dilakukan pengecekan apakah kompos 

kering  apabila kompos kering maka perlu disiram dengan kemajuan teknologi 

yang sekarang sangat pesat mempengaruhi segala bidang tak heran teknologi juga 

sangat berkembang, maka dari itu para ahli membuat alat-alat yang memudahkan 

pekerjaan sehari-hari manusia. 

 

 Melihat permasalahan diatas perlu adanya sistem yang dapat 

memonitoring kompos bagaimana suhu dan kelembaban di sekitar kompos dan 
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apabila kompos kering maka akan otomatis supply air akan diberikan lewat 

pompa air  

 

 Pada penelitian ini dilakukan pada kompos yang berbahan dasar serbuk 

dari kayu yang di gergaji dan menggunakan beberapa macambahan untuk 

pembuatan komposantara lain : dedak, sekam padi, kotoran ternak, gula 

molase, EM-4, dan air. Dan cara pembuatan kompos dimulai :  

1. Serbuk kayu, kotoran ternak dan sekam padi dicampur merata dan 

tambahkan dedak didalam nya 

2. Setelah itu campurkan dengan EM-4 serta gula molase yang dicampur 

dengan air bersih serta diaduk. 

3. Pemberian larutan EM-4 dan gula molase diharuskan mencapai 

kelembaban sekitar 50% 

4. Kemudian semua bahan yang telah diaduk diletak kan diwadah apabila 

suhu kurang dari 50 ℃ maka kompos tersebut perlu diaduk agar suhu 

kembali normal dan jangan lupa diberi air agar kelembaban juga 

normal 

5. Kompos akan jadi sekitar 7-10 hari 

 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, pada tugas akhir ini akan 

diajukan sebuah Rancang Bangun Smart Monitroring KondisiKompos 

Berbasis Internet OF Things (IoT).Alat ini merupakan sistem yang bisa 

mendeteksi keadaan kompos secara realtime apakah kompos dalam keadaan 

kering atau lembab. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini antara lain : 

a. Bagaimana merancang sistem untuk memonitoring kondisi kompos dari 

suhu udara, kelembaban udara dan kelembaban kompos ? 
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b. Bagaimana proses pengiriman nilai kelembaban kompos dengan 

menggunakan sensor soil moisture dan pengiriman data suhu dan 

kelembaban udara menggunakan sensor DHT11 ke NodeMCU? 

c. Bagaimana proses pengiriman nilai sensor ke database sensor dan 

selanjutnya dikirimkan ke aplikasi?  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Disini penulis akan membatasi permasalahan dan mencakup beberapa hal 

seperti dibawah ini :  

1. Data akan dikirimkan ke mikrokontroller merupakan data kondisi 

suhu dan kelembaban udara kompos serta kelembaban atau kadar air 

pada kompos. 

2. Pengiriman data menggunakan protocol HTTP untuk perancangan 

smart monitoring kompos 

3. Menggunakan NodeMCUuntuk pengolahan data yang berasal dari 

sensor soil moisture dan sensor DHT11. 

4. Pengiriman data ke cloud mengunakan akses WiFi berasal dari 

perangkat acces point yang juga sudah ada koneksi internetnya. 

5. Menggunakan web hosting dan memiliki database SQL sebagai 

penyimpanan database. 

6. Output dari sensor soil moisture dan sensor DHT11 dapat dilihat lewat 

aplikasi androidberbasis web view. 

7. Pompa air atau smart pump  akan otomatis hidup apabila kompos 

berada pada suhu panas dan kompos dalam keadaan kering. 

 

1.4 Tujuan& Manfaat Penelitian  

 Tujuan dilakukan penelitian ini,  membuat rancang bangun sistem smart 

monitoring kondisi kompos, dan melakukan penelitian untuk sistem monitoring 

kondisi kompos berbasis IoT yang dapat di akses melalui aplikasi 

androidberbasisweb viewsehingga kemampuan pengiriman data sensor soil 

moisture dan sensor DHT11 dapat dilakukan secara realtime apabila terdapat 
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masalah seperti kompos kering dan  membutuhkan air maka alat pompa air akan 

otomatis hidup. 

 

 Manfaat dari hasil rancang bangun smart compost ini adalah sebagai 

sebuah inovasi dalam pembuatan kompos yang lebih efesien dengan memanfaat 

konsep IoT,karena pengguna tidak perlu melakukan pengecekkan kompos secara 

terus menerus apabila kompos membutuhkan air maka alat ini akan otomatis 

menghidupkan pompa air. Dan didalam aplikasi ini akan menampilkan kondisi 

kompos secara real-time  baik itu kondisi suhu dan kelembaban kompos. 

 

1.5  Metode Penyelesain Masalah  

 Metode penyelesain masalah dalam penelitian ini mencari banyak referensi 

dari penelitian sebelum nya untuk dijadikan studi literature dan pedoman 

penelitian. Pembuatan kompos merupakan landasan utama penelitian ini 

dilakukan, yang pada saat ini proses pembuatan kompos masih secara manual, 

dengan mikrokontroler Arduino yang bertujuan untuk penyimpanan program 

sekaligus melakukan logika terhadap sensor DHT11 dan sensor soil moisture yang 

mendeteksi suhu dan kelembaban kompos. NodeMCU terhubung relay dan 

kemudian  melanjutkan logika untuk menghidupkan pompa air, modul wifi 

digunakan agar alat tersambung ke internet. 
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