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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dari waktu ke waktu, membuat 

teknologi tersebut dapat dirasakan langsung oleh manusia. Pada saat ini bahwa 

kemajuan teknologi informasi mampu membawa hal positif dan perubahan yang 

sangat signifikan di beberapa sektor kehidupan. Sama halnya dengan inovasi yang 

dibuat merupakan sebuah kemajuan teknologi yang berjalan sesuai dengan 

kebutuhan dan perspektif manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu 

bentuk kemajuan teknologi informasi yaitu platform Internet of Things (IoT) yang 

saat ini sangat banyak digunakan untuk memudahkan membuat sistem informasi. 

Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah dalam bidang pertanian saat 

ini yaitu hidroponik. 

Hidroponik merupakan suatu metode di bidang pertanian yang berguna 

membudidayakan tanaman tanpa membutuhkan lahan tanah yang luas, tetapi 

menggunakan air dan larutan nutrisi sebagai media tanam. Untuk budidaya 

hidroponik memiliki banyak keuntungan diantaranya perawatan lebih praktis serta 

gangguan hama lebih terkontrol, tidak tergantung pada kondisi alam, dan dapat 

dilakukan pada lahan yang terbatas. 

Kebutuhan pangan buat manusia seperti sayuran serta buah-buahan semakin 

tinggi dengan sering berkembangnya jumlah penduduk, oleh karena itu banyak 

perusahaan yang berkiprah pada bidang holticultura sebagai penyuplai kebutuhan 

pangan di Indonesia. Budidaya hidroponik untuk kepentingan pada skala besar 

sangat penting memperhatikan bobok serta kondisi air, supaya tanaman tersebut 

mampu tumbun dah berkembang biat dengan baik. Namun, air perlu pemeriksaan 

secara berkala biar tanaman teresbut memberikan hasil yang bagus dan 

maksimum. 
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Tanaman hidroponik yang memiliki sistem penanaman dengan sarana air, 

maka keadaan air sangat penting untuk pemeriksaan secara berkala sebab 

berpengaruh terhadap serapan hara dan ketersedian nutrisi, hal tersebut 

mempengaruhi keadaan pH larutan, konduktivitas listrik, komposisi nutrisi dan 

suhu. Kualitas dan keadaan air yang harus diamati dalam penelitian ini adalah 

alokasi air, pH, suhu serta kebutuhan listrik untuk energi pada alat monitoring. 

Menurut Stevanus Adi Ramli dan Rosita Herawati (Universita Katholik 

Soegijapranata) tahun 2021 yang berjudul A PH Level Monitoring In Hydroponic 

System Using Arduino. Hidroponik merupakan salah satu metode menanam tanpa 

tanah yang menggunakan air sebagai media tanam. Sampai tulisan ini dibuat, 

metode hidroponik sangat popular di Indonesia karena lebih higienis, 

menghasilkan banyak tanaman, lebih ramah lingkungan dengan biaya lebih murah 

produksi. Salah satu yang paling penting dari tanaman hidroponik ini adalah 

tingkat pH air. Untuk standar tingkat pH yang digunakan untuk menumbuhkan 

tanaman berada pada kisaran 5,5 hingga 6,5. Untuk menyeimbangkan standar 

tingkat pH, cairan untuk menaikkan dan menurunkan pH menambahkan air. 

Berdasarkan masalah ini, proyek ini akan mengembangkan perangkat otomatis 

untuk pencampuran pH up dan pH down liquid sehingga level pH akan tetap pada 

kisaran yang diinginkan menggunakan sensor pH dan mikrokontroler Arduino.  

Dengan permasalahan diatas, dibutuhkan suatu sistem atau perangkat yang 

dapat memonitoring kualitas air pada tanaman hidroponik, seperti sensor pH 

MSP340 modul pH Meter DFRobot, NodeMCU ESP8266. Sensor pH MSP340 

dengan modul pH Meter DFRobot yang berfungsi untuk mengukur dan membaca 

nilai pH air pada tanaman hidroponik, sedangkan NodeMCU ESP8266 berfungsi 

sebagai mikrokontriler atau media untuk pengiriman data ke website agar bisa 

dipantau secara realtime. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, pada Tugas Akhir ini akan 

diajukan sebuah “Sistem Monitoring pH Air Secara Realtime Pada Tanaman 

Hidroponik Berbasis Internet of Things (IoT)”. Sistem ini merupakan sistem 

monitoring keasaman air yang dapat memantau kualitas dan pH air melalui 
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website. Dengan Web Monitoring petani tidak lagi memantau secara manual 

kualitas dan pH air pada tanaman hidroponik agar tanaman teresebut bisa 

menghasilkan yang terbaik dan segar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu, bagaimana membangun sistem monitoring ph air secara realtime 

pada tanaman hidroponik berbasis Internet of Things (IoT), yang dapat diterapkan 

oleh petani hidroponik dalam memonitoring dan memantai kondisi air pada 

tanamannya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak berlebihan, maka dibuat Batasan 

masalah. Berikut ini adalah batasan masalah yang akan dilaksanakan dalam tugas 

akhir ini, yaitu : 

1. Studi kasus pada tanaman hidroponik selada. 

2. Sensor pH MSP340 digunakan untuk membaca nilai pH air 

3. NodeMCU ESP8266 sebagai mikorcontroller. 

4. Data ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel di website. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat sebuah inovasi monitoring pH air pada tanaman hidroponik 

menggunakan sensor pH dengan memanfaatkan teknologi IoT. 

2. Membuat suatu sistem monitoring pH air berbasis IoT dan akan 

ditampilkan di website. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan sebuah inovasi monitoring ph air secara realtime pada 

tanaman hidroponik menggunakan sensor ph dengan memanfaatkan 

teknologi IoT. 

2. Menghasilkan informasi kondisi air pada tanaman hidroponik melalui 

website. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam penelitian ini, penulis banyak mencari 

referensi dari berbagai macam jurnal maupun penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman penelitian. Adapun 

penyelesaian masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

sensor pH MSP340 sebagai pendeteksi pH air untuk memantau keasaman pada air 

untuk tanaman hidroponik. NodeMCU ESP8266 digunakan untuk sebagai sistem 

pengendali, pengiriman, dan pemrosesan data sensor untuk dikirim ke Website.


