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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Tanaman adalah makhluk hidup yang berperan penting bagi 

keberlangsungan hidup manusia. Manfaat tanaman bagi manusia adalah sebagai 

sumber oksigen serta menyerap gas karbondioksida dan berbagai polusi di udara, 

sebagai bahan pangan, sebagai obat-obatan, serta dapat digunakan sebagai 

penambah nilai estetika.(Azzaky & Widiantoro, 2020). 

Hal yang sangat penting dalam melakukan perawatan tanaman adalah 

kegiatan menyiram tanaman. Untuk merawat tanaman diperlukan air untuk 

melakukan penyiraman. Pemberian air pada tanaman secara rutin merupakan 

rutinitas yang penting untuk dilakukan agar tanaman dapat terus tumbuh dan 

berkembang.  

Kemajuan teknologi dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga 

membuat berbagai hal harus mengutamakan efisiensi dan kemudahan dalam 

melakukan pekerjaan yang menjadi rutinitas harian. Tak terkecuali dengan kegiatan 

penyiraman pada tanaman, kegiatan ini mulai dilihat untuk improvisasi  dan 

modernisasi guna mempermudah dalam melakukan kegiatan tersebut.(M. W. Sari 

P. W. Ciptadi, 2017) 

“Otomatisasi dapat dimanfaatkan untuk membantu melakukan pekerjaan 

yang bersifat rutinitas karena dapat berjalan terus menerus tanpa mengenal 

waktu.”(Tullah et al., 2019). Sistem penyiraman otomatis bekerja dengan 

menggunakan water pump yang dikontrol dengan NodeMCU ESP8266 

menggunakan perantara relay yang aktif pada saat sensor soil moisture 

mengirimkan data bahwa tanaman dalam kondisi harus dilakukan penyiraman. 

Kemudian hasil dari data yang sudah diproses NodeMCU ESP8266 dikirimkan ke 

website. 

Beberapa penelitian tentang sistem penyiraman tanaman otomatis, salah 

satunya Irfan Hakim dalam Tugas Akhirnya tahun 2021 yang berjudul Rancang 
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Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Cabai Secara Otomatis Berbasis IoT. 

Aplikasi yang dibuat adalah sebuah sistem penyiraman pada tanaman cabai yang 

dapat bekerja secara otomatis, dengan hasil dari sistem ditampilkan pada website. 

Pada pengiriman data dari database ke website penulis tidak menggunakan format 

pengiriman data baik berupa JSON atau pengiriman data yang lain. 

Penggunaan JSON pada sistem pengiriman dan penyimpanan data menjadi 

pilihan yang penulis pilih dalam membuat sistem monitoring ini. JSON (JavaScript 

Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan 

ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh 

komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa Pemrograman 

JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3-Desember 1999. (IBM, 2009). 

Kelebihan JSON diantaranya dapat menyimpan data dalam bentuk array dan 

menjadikan transfer data menjadi lebih mudah, sintaks yang lebih ringan dan 

berukuran kecil, mendukung beberapa Bahasa pemrograman, lebih cepat dalam 

parsing data di sisi server. Untuk itu penulis menggunakan pengujian antara JSON 

dan file koneksi PHP dalam mengirimkan data dari database menuju website untuk 

membuat perbandingan proses pengiriman data pada prototype Sistem Monitoring 

Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Internet Of Things. 

Keunggulan secara umum dari sistem ini adalah pengukuran dapat dilakukan 

secara mudah pada lokasi yang jauh. Nilai kelembaban tanah disekitar tanaman  

dapat langsung diketahui secara realtime dari website melalui akses internet sebagai 

pemantau kelembaban tanah disekitar tanaman. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengusulkan pembuatan prototype 

Sistem Monitoring Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Internet Of Things dan 

terintegrasi menggunakan website. Sistem yang akan berjalan akan menggunakan 

NodeMCU ESP8266 sebagai pusat kontrol, sensor sebagai pembaca indikator 

apakah tanah pada tanaman kering atau basah, relay sebagai pemutus arus ke water 

pump, dan water pump akan memompa air ke tanaman. Data yang dikirim sensor 

ke NodeMCU ESP8266 akan dikirimkan ke database lalu di data pada database 

diubah menggunakan JSON dan lalu dikirimkan ke website. 

 



3 
 

 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka dibuat batasan-

batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Sistem yang dihasilkan berupa prototype 

2. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman tomat 

3. Hasil monitoring ditampilkan di website 

4. Data dari sensor soil moisture akan dikirimkan ke database secara realtime 

 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah berhasil membuat 

prototype Sistem Monitoring Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Internet Of 

Things Menggunakan website. 

 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memonitoring kelembaban tanah pada tanaman untuk menunjang proses 

pertumbuhan tanaman. 

2. Mengetahui informasi kondisi kelembaban tanah yang baik pada tanaman. 

 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan sistem penyiraman 

otomatis ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dengan menentukan masalah 

yang diangkat serta data yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini. 

Selanjutnya mengumpulkan data dengan cara studi literatur yang mengacu pada 

jurnal dan website-website resmi. Dari data yang sudah dikumpulkan dilakukan 

perancangan dan diolah menjadi sebuah sistem. Pembuatan sistem dimulai dengan 

menyusun komponen-komponen seperti NodeMCU ESP8266, Sensor Soil 

Moisture, Relay, Water Pump, Selang saluran air, dan Tanaman menjadi kesatuan 

sistem yang saling terhubung dengan baik. Dan sebagai media menampilkan hasil 

monitoring adalah website. Setelah melakukan pembuatan sistem, selanjutnya akan 

dilakukan pengujian sistem untuk memastikan sistem yang dibangun dapat 

berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Setelah pengujian 

sistem berhasil maka akan dilakukan pembuatan laporan tugas akhir.  
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