
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang merupakan 

negara agraris, Indonesia memiliki potensi hasil pertanian yang cukup memadai. 

Lahan yang luas dan subur dimanfaatkan penduduk untuk bercocok tanam sehingga 

dapat menopang kehidupan penduduk (A. Rahman, E. Octaviani, 2021). Tanaman 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) menempati peringkat pertama sebagai 

komoditas perkebunan penghasil devisa terbesar dengan luas lahan mencapai 14.677 

juta ha pada tahun 2019 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019). Produktivitas crude 

palm oil dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru mencapai 4 ton/ha/tahun 

dengan potensi mencapai 8.45 ton/ha/tahun apabila dikelola dengan optimal. Upaya 

peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit diawali dari proses pembibitan 

(Widiastuti & Panji, 2007). Provinsi Riau masih sangat mengandalkan sektor 

pertanian dalam pertumbuahan ekonomi, maka dari itu sektor pertanian sangat 

penting untuk Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki 

perkebunan Sawit terluas di Indonesia, yakni 21.31%. Dari ulasan tersebut, 

kepemilikan sawit rakyat adalah yang paling dominan, yakni 62.23% dari total luas 

perkebunan sawit di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan peran perkebunan rakyat 

merupakan yang paling dominan dibandingkan dengan perusahaan swasta (33.29%) 

dan perkebunan negara 4.08%. (R. Subagio, 2017) 

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan air untuk 

tumbuh dan berkembang. Lahan yang subur dan air yang cukup merupakan faktor 

penting bagi pertumbuhan tanaman, selain intensitas cahaya yang mamadai (K. BA, 

F. S, 2018).  Pemanfaatan konsep Internet of Things (IoT) pada saat ini telah cukup 

ekstensif dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah Home Security System yang 

memanfaatkan Arduino dan server yang memiliki fitur mengirimkan notifikasi berupa 



SMS (Short Message Service) serta dapat dipantau melalui Smartphone berbasis 

Android (F. Rozi, H. Amnur, F. Fitriani,  P. Primawati, 2018). Internet of Things 

dapat juga dimanfaatkan dalam bidang pertanian, yang dalam hal ini dimanfaatkan 

untuk monitoring dan kendali aktuator untuk tujuan mengatur pengelolaan tanaman 

secara lebih mudah dan tepat (N. Nasution, M. Rizal, D. Setiawan, and M. A. Hasan, 

2019). Pemantauan kondisi tanah merupakan hal yang penting dalam melakukan 

penyiraman tanaman dengan kadar air yang sesuai. Hal ini karena harus dilakukan 

secara manual serta tidak diketahui berapa banyak air yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Perlu diketahui, pemberian air yang berlebihan pada tanaman juga memiliki dampak 

buruk pada pertumbuhannya (A. T. Maryani, 2012). 

Berdasarkan kendala tersebut, proses monitoring kondisi tanah serta 

penyiraman tanaman dapat dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan 

pengendali mikro (microcontroller) yang secara operasional digabungkan dengan 

IoT. Dalam riset ini, pengendali mikro yang digunakan adalah NodeMcu yang 

dimanfaatkan untuk pengolahan data sensor kelembapan tanah dan menghidupkan 

relay yang terhubung dengan pompa air. Proses monitoring kondisi tanah dari sensor 

ke aplikasi antarmuka Blynk dilakukan menggunakan modul wifi ESP8266 yang 

sudah tertanam pada Nodemcu. Dengan sistem ini, diharapkan dapat dilakukan 

penyiraman tanaman secara otomatis serta dapat dilakukan pada waktu yang tepat. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana memberi solusi kepada petani dalam melakukan monitoring 

pembibitan tanaman kelapa sawit 

2. Bagaimana memberikan solusi dalam melakukan penyiraman bibit kelapa 

sawit secara berkala 

3. Bagaimana proses monitoring dan penyiraman yang akan dilakukan ? 

 



1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan 

memberikan batasan-batasan dari permasalahan sebagai berikut : 

1. Monitoring dilakukan menggunakan aplikasi android pada platform Blynk.  

2. Sistem ini dirancang untuk studi kasus kelembapan tanah dan penyiraman 

bibit kelapa sawit. 

3. Alat yang digunakan hanya skala prototype. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun 

Prototype Sistem Monitoring Dan Penyiram Tanaman Bibit Kelapa Sawit Berbasis 

Android Dengan Aplikasi Blynk agar dapat membantu petani dalam melakukan 

pemeliharaan dan memonitoring pemakaian air yang sesuai untuk tanaman sesuai 

kelembapan tanah. Tujuan lainnya yaitu memudahkan petani dalam melakukan 

aktivitas pembibitan tanaman kelapa sawit. Adapun Manfaat yang didapat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Sebagai fasilitas yang membantu petani dalam melakukan monitoring 

penyiraman tanaman kelapa sawit. 

2. Sebagai fasilitas yang membantu petani untuk menentukan kadar air sehingga 

bisa mengurangi kesalahan yang sering dialami  seperti pemberian air yang 

berlebihan dan lupa dalam memberikan penyiraman tepat waktu pada tanaman 

kelapa sawit. 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode Penyelesaian Masalah dalam pembuatan Sistem Monitoring Dan 

Penyiram Tanaman Kelapa Sawit Berbasis Android Dengan Aplikasi Blynk adalah 

sebagai berikut : 

1. masalah yaitu terkait dengan hal yang mempengaruhi pemakaian sistem ini, 

salah satunya adalah bentuk pemakaian otomatis dan tidak konvensional 

2. Pengumpulan data yang akan dilakukan setelah membuat sistem, data tersebut 



berguna sebagai acuan dalam pembuatan sistem. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, pengujian langsung pembaca sensor, pengujian kendali 

pompa melalui aplikasi Blynk. 

3. Analisa sistem yang akan dilakukan pada Sistem Monitoring Dan Penyiram 

Tanaman Bibit Kelapa Sawit Berbasis Android Dengan Aplikasi Blynk 

berdasarkan analisa sistem yang sedang berjalan dan analisa sistem yang akan 

diusulkan. 

4. Perancangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Perancangan sebuah 

perangkat keras (hardware) meliputi rangkaian sistem yang akan dibangun. 

Perancangan perangkat lunak (software) di smartphone pada platform Blynk. 

5. Tahap selanjutnya adalah implementasi dengan menggabungkan hasil 

perancangan hardware dan software yang nantinya akan direalisasikan ke 

bentuk nyata.  

6. Selanjutnya pengujian sistem yang bertujuan untuk mengetahui cara kerja 

sebuah sistem yang telah dibuat. Jika sistem tidak berhasil, maka dilakukan 

ulang pada tahap perancangan.  

7. Pembuatan Laporan Tugas Akhir dan Draft Artikel. Laporan dapat dilakukan 

setelah melakukan pengujian aplikasi. Penulisan Laporan mengikuti Panduan 

Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Program Diploma Tiga dan Sarjanan 

Terapan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik 

Negeri Bengkalis tahun 2017. 
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