
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada saat ini para petani budidaya tanaman saat ini kesulitan mengukur 

kelembaban tanah, padahal kelembaban tanah sangatlah penting. Bibit tanaman tidak 

bisa hidup dan berkembang dengan baik jika kelembaban tanah tidak sesuai dengan 

kebutuhan. Untuk itu perlu dilakukan penyuburan bibit secara teratur dan terjadwal. 

Ketersediaan air pada masa pembibitan tanaman harus benar-benar diperhatikan. Jika 

kekurangan air, maka bibit akan kering dan akhirnya  mati.  Sebaliknya  jika  

kelebihan  air,  bibit  akan  busuk.  Dengan selalu  terpenuhinya  kebutuhan  akan  air,  

maka  tanaman  dapat  tumbuh, berbuah, dan berkembang dengan baik. Berbeda 

dengan tanaman yang sudah tumbuh, tanaman telah memiliki akar yang banyak dan 

kuat sehingga mampu mencari air dengan sendiri bahkan jarang dilakukan penyuburan 

pun bisa dapat bertahan hidup.  Masalah lainnya yaitu penyuburan dilakukan dengan 

metode manual sehingga menyebabkan lamanya proses penyuburan, sebagai tempat 

untuk melakukan pembibitan, berbeda dengan jumlah para petani yang mempunyai 

peran untuk melakukan pembibitan itu sendiri. Hal ini membuat para petani banyak 

menghabiskan waktunya untuk menyiram tanaman dan memupuk secara berulang di 

setiap tanaman yang akan ditanam dan hal tersebut membuat waktu mereka habis 

hanya untuk merawat tanaman. Keadaan tersebut membuat para petani merasa perlu 

melibatkan peran aktif dari teknologi terbaru terutama di bidang pertanian.  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan monitoring kadar kelembaban 

tanah berbasis mikrokontroler. Penelitian [1] mengenai  “Rancang Bangun Wireless 

Sensor Network Untuk Monitoring Suhu dan Kelembaban Pada Lahan Tanaman 

Jarak”. Penelitian [2]
 

mengenai “Alat Pengukur Kelembaban Tanah  Berbasis 

Mikrokontroler PIC 16F84”. Penelitian [3] mengenai “Perancangan dan Implementasi 

Prototipe Sistem Pendeteksi Kelembaban Tanah Untuk Pengairan di Perkebunan 

Dengan Sensor 808h5v5 Berbasis Mikrokontroler Avr Atmega 8535”. Penelitian [4] 

mengenai “Penyiram Tanaman Otomatis  Berbasis Informasi Sinyal Sensor 

Kelembaban”. Penelitian [5] mengenai “Rancang Bangun Prototype System 



Monitoring Kelembaban Tanah Melalui Sms Berdasarkan Hasil Penyiraman Tanaman 

“Studi Kasus Tanaman Cabai dan Tomat”.  

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil judul 

"Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Kadar Kelembaban Tanah Berbasis 

Mikrokontroler”. Pada alat ini akan digunakan sebuah mikrokontroler Arduino UNO, 

sensor soil moisture untuk mengukur kelembaban tanah, dan LCD 16x2 sebagai 

penampil nilai sensor soil moisture. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Adapun Rumusan permasalahan dari masalah diatas, maka dirumuskan antara 

lain : 

1. Bagaimana membangun alat monitor kelembaban tanah ? 

2. Bagaimana mempermudah para petani budi daya tanaman agar dalam proses 

penyuburan tanaman  tidak membutuhkan waktu yang lama ? 

 

1.3 Batasan Masalah 
 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Alat monitoring kadar kelembaban tanah berbasis arduino ini hanya dapat 

mengukur kelembaban tanah saja.
 

2. Alat monitoring kadar kelembaban tanah ini hanya dapat dibaca sensor soil 

moisture.
 

3. Alat monitoring kadar kelembaban tanah ini hanya bisa digunakan apabila ada 

aliran listrik.
 

4. Alat monitoring kadar kelembaban tanah ini hanya dapat mengukur kelembaban 

dengan skala kecil (sample tanah dalam pot).
 

5. Alat monitoring kadar kelembaban tanah ini sensitif pada suhu yang dingin (ber 

Air Conditioner).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merealisasikan pengukuran kadar tanah 

menggunakan mikrokontroler agar mempermudah para petani budidaya tanaman 

dalam bercocok tanam, ada pun tujuan sebagai berikut : 

1. Membangun alat monitor kelembaban tanah. 

2. Mempermudah petani budi daya tanaman agar dalam proses penyuburan tanaman  

tidak membutuhkan waktu yang lama. 

 

1.5  Manfaat  

Ada pun Manfaat dari penelitian ini dari penelitian ini dapat mempermudah petani 

dalam bercocok tanam adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut:  

1. Memberi kemudahan bagi para petani budidaya tanaman dalam melakukan 

pengukuran kelembaban tanah sebelum bercocok tanam. 

2 Memberikan tingkat  kemudahan dalam pengukuran kelembaban agar tanaman 

yang akan ditanam tidak banyak mati karena kelembaban cukup untuk ditanam. 

3 Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan dasar pengembangan 

pemanfaatan sensor. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Metodelogi yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian Rancang 

bangun Aplikasi Monitoring Kadar Kelembaban tanah ini menggunakan metode 

pengembangan dengan model Prototype yang terdiri dari : 

1. Pengumpulan Kebutuhan 

Pelanggan atau pengembang bersama mendefinisikan format seluruh perangkat 

lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. 

2. Membangun Prototype  

Membangun Prototype  dengan membuat perancangan sementara yang berfokus 

pada penyajian kepada pelanggan (misalnya membuat input Output). 

 

 

 



3. Evaluasi Prototype  

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah Prototype  yang sudah dibangun 

sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan 

diambil. jika tidak Prototype  direvisi dengan mengulang langkah 1,2. 

4. Mengkodekan Sistem 

Dalam tahap ini Prototype  yang sudah di sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa 

pemrograman yang sesuai. 

5. Menguji Sistem 

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites 

dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan White Box, Black Box, 

Basis Path, pengujian arsitektur dan lain-lain. 

6. Evaluasi Sistem 

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang 

diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. 

7. Menggunakan sistem 

Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan . 
 

1.7 Sistematika Penulisan  

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

metode penelitian, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam menyelesaikan 

kasus monitoring kadar kelembaban tanah tersebut. Metodologi penelitian ini 

terdiri dari 2 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat lunak dan 

metode penelitian apa saja yang digunakan. 
 

 



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, baik itu 

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan 

hasil uji coba program. 
 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada bab-

bab yang telah diuraikan sebelumnya. 

 


