
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman merupakan makhluk hidup penting yang tak bisa terpisahkan dengan 

kehidupan manusia. Air bagi tanaman merupakan sebuah kebutuhan bagi 

pertumbuhanya. Tanpa perawatan intensif tanaman bisa kekeringan bahkan mati. 

Makadari itu tanaman membutukan perawatan yang baik untuk mengoptimalkan 

pertumbuhanya. Tanaman yang sehat memiliki kondisi air yang terpenuhi. Jika 

terlalu basah maupun kering akan mengakibatkan tanaman mati. 

Dengan melihat keterbatasan penyiraman dan penutupan tanaman diwaktu hujan 

yang masih manual menjadikan tanaman tidak terawat dengan baik karena waktu 

dan aktifitas yang padat sehingga membuat tanaman tidak terkontrol, seperti 

tanaman cabai rawit yang memiliki perhatian khusus baik secara tempat yang harus 

subur dan kebutuhan air yang harus tetap terpenuhi. Jika penyiraman dan penutupan 

tanaman cabai rawit bisa di lakukan secara otomatis oleh bantuan alat maka sangat 

bermanfaat dan lebih mempermudah dalam proses perawatan tanaman cabai rawit 

bagi petani. 

Pada tugas skripsi ini dibuat rancang bangun sistem kontrol dan monitoring 

tanaman cabairawit berbasis website dengan menggunakan Internet Of Things. 

Fungsi dari alat ini bertujuan untuk mendeteksi kondisi tanah melalui website dan 

penyiraman serta penutupan tanaman secara otomatis, sehingga memudahkan para 

petani untuk mengontrol dan mengetahui kondisi tanamanya. 

Sebenarnya dalam masalah ini telah banyak penelitian tentang penyiraman 

otomatis serta monitoring kondisi tanah menggunakan internet of things, salah 

satunya (Ratnawati, Silma, 2017) yang membuat alat tentang sistem kendali 

penyiram tanaman mengguanakan propeller berbasis internet of things, (Mr.husdi, 

2018) yang membuat alat monitoring kelembaban tanah pertanian menggunakan 



soil moisture sensor fc-28 dan. Kemudian (Gunawan, Marliana Sari, 2018). 

Rancang bangun alat penyiram tanaman menggunakan sensor soil moisture. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

      Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

menetapkan batasan batasan permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem Penyiraman Tanaman Cabai secara Otomatis 

berbasis Internet of Things berdasarkan kelembaban Tanah 

2. Bagaimana Menampilkan informasi kelembapan tanah melalui Smartphone 

Android. 

 

1.3 Batasan Masalah  

1. Data dari sensor kelembaban tanah akan kirim ke database  secara realtime  

2. Sistem Penyiraman Tanaman ini hanya di terapkan pada tanaman Cabai. 

3. Penyiraman tanaman cabai dilakukan saat nilai kelembaban >= 40% RH. 

4. Menampilkan informasi data kelembaban tanah melalui smartphone secara 

realtime selama 10 detik 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kelembaban tanah pada tanaman cabai, yang memudahkan 

petani cabai 

2. Merancang dan membuat sistem penyiraman secara otomatis pada tanaman 

cabai berdasarkan kelembapan tanah berbasis website. 

 

1.5 Manfaat   

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini ialah : 

1. Memonitoring kelembaban tanah untuk menunjang proses penanaman. 

2. Memberikan kemudahan pada petani dalam memantau kelemababan tanah. 



3. Mengetahui informasi kondisi tanah yang baik untuk tanaman cabai melalui 

website. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah  

Metode Penyelesaian masalah yang di lakukan oleh penelitian dalam 

menyelesaikan Penyiraman Tanaman Cabe Secara Otomatis Berbasis Internet of 

Things. Peneliti banyak mengambil dari beberapa beberapa jurnal dan untuk 

perancangan alat nya mengunakan sensor, yaitu Sensor Kelembaban (Tanah) dan 

Relay, , Module Wifi Node MCU ESP8266 sebagai website server dan informasi 

tersebut dapat di tampilkan melalui paltfrom mobile. Adapun software yang di 

gunakan adalah XAMPP, Apache, PHPMyAdmin, MariaDB, Arduino IDE dan 

bahasa pemrograman Python. 
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Gambar 1.1 : Metode Penyelesaian Masalah 

 (Sumber : Data Olahan 

 

 

1.6.1 Indetifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah dengan menentukan masalah yang diangkat 

serta data yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian tentang 



Penyiraman Tanaman Cabe Secara Otomastis Menggunakan Sensor Kelembaban 

(Tanah) Berbasis Internet of Things.  

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber dari berbagai 

jurnal-jurnal dan internet untuk penelitian tentang Penyiraman Tanaman Hias 

Secara Otomastis Menggunakan Sensor Kelembaban (Tanah) Berbasis Internet of 

Things yang akan diusulkan. 

 

1.6.3 Analisa dan Pembuatan Sistem 

Analisa sistem yang di lakukan dengan tujuan merancang kebutuhan 

algoritma yang akan di gunakan dalam pembuatan sistem. Sehingga yang di 

hasilkan sesuai dengan tujuan dari penelitian, dan setelah melakukan yang di hasil 

kan proses perancangan sistem sesuai dengan analisa yang di buat. Sistem di buat 

untuk monitoring kelembaban tanah untuk tanaman cabai dengan menggunakan 

sensor kelembaban tanah dengan mikrokontroler yang dihubungkan melalui 

jaringan intenet sebagai media antar perangkat. Data yang di hasilkan diolah dan di 

kirim ke database dan akan di tampilkan ke website dan aplikasi. 

 

1.6.4  Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem dimulai dengan menyusun komponen-komponen seperti 

Sensor Kelembaban (Tanah), Modul Wifi NodeMCU ESP8266, Relay, Pompa Air 

Mini, Selang Saluran Air, dan Tanaman menjadi satu sistem yang saling terhubung 

dengan baik. Dan sebagai media penyimpanan data terdiri dari pembuatan website 

hasil dari data sensor dan aplikasi menampilkan data dari kelembaban. 

 

 

 

 

 

 



1.6.5  Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yang di lakukan memastikan sistem yang di bangun dapat 

befungsi dengan baik sesuai dengan yang di harapkan dan tujuan pengujian ini 

berfungsi untuk mencari kesalahan dan error pada sistem. 

 

1.6.6  Laporan Hasil Penelitian 

Tahap akhir pada penelitian ini ialah melaporkan hasil studi kasus dan 

penelitian yang di lakukan, ini bertujuan untuk membuat dokumentasi dari hasil 

yang di dapatkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


