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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pada era seperti sekarang ini, semua orang menginginkan kecepatan serta 

kemudahan dalam menyelesaikan seluruh aktifitasnya. Bagi individu atau 

kelompok yang melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing dengan 

beragam kegiatan tentu sangat dibutuhkan sebuah alat atau media yang dapat 

membantu merampungkan semua aktivitas tersebut dengan cepat dan tentunya 

tepat waktu. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sampai saat ini belum ada perangkat 

yang sanggup mengganti posisi komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah 

pekerjaan manusia. Baik dilihat dari sisi kecepatan proses data, tingkat akurasi 

serta kemudahan dalam pengoperasian. Seiring dengan perkembangan zaman, dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, bukanlah hal yang 

mustahil bagi manusia untuk menikmati berbagai layanan yang semakin canggih 

dan cepat di masa yang akan datang. 

 Teknik penyiraman tanaman semakin hari semakin berkembang, sehingga 

banyak peralatan atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan 

orang yang mempunyai banyak kesibukan, diantaranya adalah penyiram tanaman 

otomatis.Alat ini dapat dipergunakan pada tanaman dan pohon yang ada di sekitar  

 Adanya mesin atau alat yang dapat mempermudah merawat tanaman maka 

kita tidak perlu khawatir karena semua tanaman akan disiram otomatis dengan 

menditeksi kelembapan tanah, berbeda jika kita menyiram tanaman dengan 

manual yang dimana kita tidak mengetahui berapa kadar kelembapan tanah 

sehingga akan membuang air dengan percuma.tentang bagimana caranya dengan 

peralatan yang sederhana dan system yang serba praktis dapat mendukung proses 

kerja suatu produksi. Begitu juga dalam teknik penyiraman secara otomatis pada 

taman kotaberbasis Mikrokontroller yang akan penulis rancang ini. Alat ini 

berguna untuk menyiram tanaman secara otomatis yang berada di taman kota 
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yang akan membantu dinas terkait dalam memberikan ruang yang penting dalam 

proses-proses fotosintesa pada tanaman. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Pemanfaatan teknologi informasi  yang dapat membantu pemerintahan/ 

perusahaan dalam mengoptimalkan layanan kerja. Hal ini akan berdampak pada 

kemudahan dan kepuasan kepada pihak yang terkait dalam pembuatan alat ini. 

Dalam menganalisis dan merancang pembuatan alat penyiraman tanamanan 

otomatis ini.akan banyak masalah yang akan penulis jumpai. Masalah tersebut 

dapat diuraikan dan dirangkum sebagai berikut: 

a. Sistem penyiraman yang digunakan oleh berbagai macam perusahaan 

dan pemerintahan  saat ini masih menggunakan tenaga manusia untuk 

menyiram tanaman yang ada di berbagai tempat kerjaan atau taman. 

b. Anggara biaya yang di keluarkan oleh pemerintahaan cukup besar untuk 

membayar SDM yang ada.  

c. Penyiraman yang dilakukan hanya pada saat malam hari yang dimana 

hal ini akan menghambat pertubuhan tanaman dan cendrung tanaman 

akan kekurangan nutrisi. 

 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah merupakan dasar penting dalam kegiatan penelitian. 

Berdasarkan kondisi yang ada penulis mengidentifikasikan masalah yang akan 

diteliti 

a. Pemerintahan atau perusahan ingin melakukan efesiensi terhadap biaya 

oprasional dengan mengunakan alat yang akan dibuat ini. 

b.  Perusahan dan pemerintahan ingin mencoba perubahan baru sesui 

dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. 

c. Waktu proses penyiraman tanaman saat ini amat lama. 
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1.2.2. Batasan Masalah 

  Masalah yang telah berhasil diindentifikasi selanjutkan akan dibatasi 

dengan masalah pokoknya saja. Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

a. Perancangan pembuatan alat ini menggunakan Mikrokontroller Arduino 

Uno 

b. Alat Mikro kontroller Arduino Uno ini bekerja dengan cara mengukur 

kelembapan tanah 

c. Alat Mikrokontroller Arduino Uno hanya untuk skala lahan yang kecil. 

d. Alat Mikrokontroller Arduino Uno ini menggunakan bahasa 

pemorgaman C 

 

1.3 Tujuan  dan Manfaat 

Tujuan  dari  pembuatan alat ini adalah: 

a. Sebuah alat sistem yang dapat membantu manusia dalam hal menyiram 

tanaman  

b.   Dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah dan perusahaan  

c.  Dengan mengunakan alat mikrokontoller ini dapat membantu penunjang 

pertumbuhan tanaman lebih baik lagi. 

Manfaat dari pembuatan alat ini adalah 

a. Dengan mengunakan alat ini dapat menghemat tenaga 

b. Alat yang akan dikembangkan ini juga akan mempermudah membantu 

dalam penyiramn tanaman 

c. Sistem alat ini dapat menunjang keefesiensian waktu yang di gunakan. 

 

1.4   Metode Penelitian 

Dalam rangka penelitian ini, mengunakan metode sebagai berikut : 

a. Studi pustaka (Literatur) 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasa 

dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurna ilmiah, dan internet dimana 

isi dari sumber – sumber tersebut dijadikan suatu refrensi dan acuan dalam 

penulisan ini. 



4 
 

b. Analisa Sistem 

  Analisa sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan 

tahap proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan 

analisa sistem dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Analisa Sistem Berjalan 

Pada tahanp ini  dilakukan untuk mengetahui sistem atau 

peroses yang sedang berjalan sekarang, digambarkan dengan 

activity diagram 

2) Analisa Sistem Usulan 

Berdasarkan pada analisa sistem usulan ini bahwa  tahap ini 

menjelaskan  apakah sistem yang dibuat  layak atau tidak untuk 

dilanjutkan baik dari segi kelayakan teknologi maupun 

operasional 

c. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisis sistem yang ada, sehingga menghasilakan 

model baru  yang diusulkan. Perancnag sistem dilakukan  dengan 

tahapan sebagai berikut: 

 

1) Perancang input 

Perancang yang membaca setiap alur kerja sensor yang 

diperlukan untuk membangun suatu alat ini. 

 

2) Perancangan Output 

Perancangan sistem kerja alat sensor dalam melaksanakan 

penyirman tanaman secara otomatis. 

 

 

 

 

 



5 
 

d. Implementasi 

Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil-hasil dari intalasi 

perangkat keras, langkah-langkah intalasi perangkat lunak, tampilan 

layar dan pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan uji coba terhadap 

aplikasi. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila 

terdapat kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat 

dilakukan perbaikan yang diperlukan 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Semua hasil sistematika penulisan akan disusun sesuai dengan urutan yang 

teratur agar tidak berantakan dalam melaksanakan sebuah penelitian dan agar 

dapat mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini  membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan metodelogi penelitian yang digunakan 

serta sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok – pokok pembahasaan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI   

Dalam bab ini  menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori – 

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail.  

 

BABIII PEMODELAN PROYEK 

Dalam bab ini menjelasakan isi dari PEP(Project Executtion Plan) seperti 

objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliveriables, penjadwalan 

proyek, RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan tim proyek. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Dalam bab ini menjelaskan tentang aplikasi ataupun program yang dibuat, 

baik itu mengenai analisi sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan 

hasil uji coba program. 
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BAB V PENUTUP   

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan 

pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


