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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berdampak dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam dan energi. Sumber 

daya alam sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan manfaat yang 

begitu banyak yang dapat diperoleh melalui tumbuhan pangan. Seperti halnya  

jagung sebagai salah satu makanan pokok setelah nasi yang dikonsumsi 

dibeberapa daerah tertentu di Indonesia. Tanaman jagung tersebut dibudidayakan 

ditempat yang sesuai dengan kualifikasi agar mendapatkan hasil panen yang 

berkualitas. Salah satu kualifikasi yang terdapat dalam penanaman jagung adalah 

tingkat keasaman (pH) tanah dan kelembaban tanah yang sangat berpengaruh 

dalam kualitas panen tanaman jagung. 

Penanaman tanaman jagung bergantung pada kualitas tanah seperti tanah 

yang gembur. Selain itu kualitas kadar keasaman tanah dan tingkat kelembaban 

tanah sangat berpengaruh dalam keberhasilan panen. Setiap daerah memiliki jenis 

tanah yang berbeda dan setiap jenis tanah tersebut memiliki tingkat kualitas kadar 

keasaman (pH) yang berbeda sehingga penanaman tanaman jagung akan berhasil 

jika sesuai dengan kualitas pH tanah tersebut. Kadar tingkat keasaman tanah 

memiliki kisaran antara 0 hingga 14. Untuk tanah pada penanaman tanaman 

jagung memiliki pH netral yaitu skala antara 5.0 – 7.0 agar mendapatkan hasil 

yang berkualitas, sedangkan skala pH kurang dari 5.0 hal tersebut memiliki 

kondisi dalam keadaan asam yang mengakibatkan hasil panen yang akan 

didapatkan kurang bagus. Begitu pun sebaliknya jika skala pH lebih dari 7.0 maka 

pH tersebut dalam keadaan basa hal tersebut juga akan mengurangi kualitas hasil 

panen tanaman jagung tersebut.  

Dalam proses budidayanya, proses perawatan dan pengawasan dilakukan 

secara manual dengan melihat secara kasat mata atau menggunakan alat pengukur 
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pH khusus yang didasari pengalaman dari pemilik perkebunan untuk pengawasan 

terhadap perkebunan jagung. Perawatan seperti untuk menjaga kelembaban 

maupun pemberian unsur hara untuk menjaga tingkat keasaman tanah pada 

tanaman jagung agar tanaman tersebut terjaga kualitasnya karena keasaman tanah 

yang tinggi maupun rendah cukup menyita waktu para pemilik perkebunan karena 

masih dilakukan secara manual sehingga pemilik perkebunan harus selalu 

melakukan pengecekan secara berkala setiap beberapa waktu. Tidak jarang pada 

saat perubahan tingkat keasaman tanah akibat curah hujan tidak dapat diketahui 

oleh pemilik perkebunan. Hal ini seharusnya mendapatkan penanganan agar para 

petani yang membudidayakan tanaman jagung dapat mengetahui kualitas tanah 

sebelum penanaman tersebut dimulai. Maka diperlukan teknologi yang dapat 

memonitoring kualitas keasaman tersebut. IoT (Internet of Things) merupakan 

metode yang digunakan dengan memanfaatkan internet untuk melakukan transfer 

dan pemrosesan data secara nirkabel, virtual, dan autonomy. Pemanfaatan IoT 

sendiri telah masuk kedalam berbagai bidang seperti pendidikan, telekomunikasi, 

pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya.  

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam 

mengetahui tingkat keasaman tanah dan kelembaban tanah. Dengan kemampuan 

dari IoT yang telah dipaparkan dan dengan dipadukan dengan protocol MQTT 

(Massage Queuing Telemetry Transfer) dengan spesialisasi pengiriman data 

rendah daya yang cocok mendukung peralatan IoT serta mengirim data 

berdasarkan request pengguna untuk mengetahui kondisi tingkat keasaman (pH) 

tanah dan kondisi kelembaban tanah maka teknologi ini cocok untuk diterapkan 

dalam bidang untuk melihat tingkat keasaman (pH) tanah dan kelembaban tanah 

pada tanaman jagung, karena dapat membantu pembudidaya tanaman jagung 

memonitor tingkat keasaman tanah serta kelembaban tanah. 

Pada penelitian yang dilakukan (Jamhur Ghifari,2019) yang berjudul 

“implementasi IoT untuk pengawasan dan penyiraman otomatis pada budidaya 

cacing tanah dengan protocol mqtt”. Penelitian ini membahas suatu alat yang 

digunakan untuk pengukuran tingkat keasaman tanah untuk pembudidayaan 

cacing tanah yang sangat bergantung pada kualitas tanah dan alat yang mengawasi 
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keadaan media hidup cacing tanah, serta kemampuan untuk mengontrol 

kelembaban dengan penyiraman otomatis berdasarkan pengamatan sensor. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka diusulkan sebuah 

sistem yang dapat mengetahui tingkat kadar keasaman tanah pada tanaman jagung 

secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things yang 

dipadukan dengan protocol MQTT. Maka pada penelitian ini penulis mengusulkan 

“Implementasi Protocol MQTT untuk Mengetahui Tingkat Keasaman (pH) 

Tanah pada Tanaman Jagung”. Sehingga dapat memudahkan dalam 

mengetahui tingkat keasaman tanah dan kondisi kelembaban tanah sebelum 

memulai maupun dalam proses penanaman tanaman jagung.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana membangun sistem yang dapat melihat tingkat keasaman 

(pH) dan kondisi kelembaban tanah? 

b. Bagaimana mekanisme pengiriman data dengan menggunakan koneksi  

protocol mqtt? 

c. Bagaimana mekanisme koneksi pengiriman data dari dua buah sensor 

menggunakan  mikrokontroler? 

d. Bagaiman mekanisme pengiriman data dari mikrokontroler dan 

disimpan di database? 

e. Bagaimana mekanisme data sensor yang akan ditampilkan ke sebuah 

website? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis menetapkan batasan – batasan permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Perangkat yang dibuat difokuskan pada pengukuran pH tanah dan 

kelembaban tanah menggunakan sensor yang digunakan adalah sensor 

pH tanah dan soil moisture. 

2. Menggunakan protocol MQTT. 
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3. Mikrokontroller yang digunakan adalah Wemos yang dapat 

dikendalikan atau pemantauan melalui internet. 

4. Output yang ditampilkan melalui sebuah website local  berupa 

informasi yang didapat dari sensor. 

5. Pengujian tanaman jagung di perkebunan yang terletak di pulau 

bengkalis. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah inovasi untuk mengetahui kadar tingkat keasaman 

(pH) tanah dan kondisi kelembaban tanah pada tanaman jagung dengan 

memanfaatkan teknologi IoT. 

2. Mengimplementasikan protocol MQTT dalam mengirimkan dan 

menerima data informasi mengenai tingkat keasaman (pH) tanah dan 

kelembaban tanah. 

3. Memberikan dan menampilkan informasi mengenai pH tanah dan 

kelembaban tanah pada tanaman jagung melalui sebuah website. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan sebuah inovasi untuk mengetahui kadar tingkat 

keasaman (pH) tanah dan kondisi kelembaban tanah pada tanaman 

jagung dengan memanfaatkan teknologi IoT. 

2. Mengetahui cara kerja protocol mqtt dalam pengiriman dan 

penerimaan data informasi mengenai tingkat keasaman tanah dan 

kelembaban tanah. 

3. Mengetahui informasi keasaman tanah dan kelembaban tanah pada 

tanaman jagung melalui sebuah website. 
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1.6 Metode penyelesaian 

Metode penyelesaian masalah dimulai dari mengidentifikasikan masalah 

terlebih dahulu. Dimana proses perawatan dan pengawasan perkebunan jagung 

dilakukan secara manual dengan melihat secara kasat mata atau menggunakan alat 

pengukur pH khusus yang didasari pengalaman dari pemilik perkebunan sehingga 

pemilik perkebunan harus selalu melakukan pengecekan secara berkala setiap 

beberapa waktu. Kemudian peneliti merumuskan masalah yaitu mengetahui 

kualitas kadar tingkat keasaman tanah dan kondisi kelembaban tanah pada 

tanaman jagung dengan memanfaatkan teknologi IoT (Internet of Things ) dan 

dipadukan dengan protocol mqtt yang mengacu pada jurnal maupun Tugas Akhir. 

Tahap selanjutnya membuat perancangan komponen-komponen yang diperlukan 

dalam merakit produk dan dilanjutkan perancangan elektronika, yaitu menyatukan 

komponen dengan kode program agar produk yang dibuat dapat berjalan sesuai 

dengan sistem. Kemudian pengujian produk dan pembuatan laporan Tugas Akhir.  
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