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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman merupakan makhluk hidup yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari setiap manusia. Tanaman sudah dimanfaatkan oleh manusia sejak lama 

baik sebagai sumber pangan, sandang maupun papan oleh manusia. Pemanfaatan 

tanaman juga disesuaikan dengan proses pemeliharaannya, bergantung dengan 

jenis-jenis tanaman itu sendiri. Umumnya, tanaman mampu hidup dan berkembang 

dengan baik dalam kondisi outdoor atau luar ruangan berupa alam terbuka dimana 

salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu air dapat diperoleh 

dari air hujan maupun air tanah melalui akar. Pada perkembangannya kini, beberapa 

jenis tanaman justru diletakkan dalam ruangan menggunakan media pot yang 

tentunya tidak memiliki akses terhadap air hujan maupun air tanah. Untuk itu, 

tanaman dengan pola pemeliharaan tersebut sangat bergantung dengan perlakuan 

manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan air sebagai faktor penting dalam 

perkembangan dan pertumbuhan tanaman. 

 Pemenuhan kebutuhan tanaman dalam ruangan yang bergantung pada 

perlakuan  manusia tentunya menjadi faktor yang sangat fluktiatif untuk diamati, 

sebab aspek ini sangat bergantung pula dengan kesibukan dan sifat manusia itu 

sendiri. Kelalaian terhadap pemenuhan kebutuhan tanaman dalam ruangan dapat 

menyebabkan berbagai kerusakan pada tanaman bahkan hingga faktor kematian 

tanaman itu sendiri. Untuk itu, tentunya diperlukan perangkat yang mampu 

mendukung pemeliharaan tanaman guna memastikan kebutuhan tanaman terpenuhi 

terutama faktor kebutuhan air tanaman. Namun, perangkat ini juga harus 

mempertimbangkan banyak hal seperti biaya, efisiensi, aspek pemantauan, akuisisi 

data, serta beberapa proses pengolahan data dalam perangkat.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini, yaitu: 

1. Merancang sistem dan desain perangat penyiraman dan pemantauan 

tanaman otomatis bagi tanaman dalam ruangan. 
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2. Fitur pemantauan yang dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan 

jaringan internet. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Tugas akhir ini melingkupi spesifikasi berikut: 

1. Alat bekerja baik pada jenis tanaman tropis yang membutuhkan kebutuhan 

air yang cukup tinggi berkisar dua kali penyiraman perhari. 

2. Alat bekerja baik pada tanaman yang diletakkan  di lingkungan dalam 

ruangan dengan tidak adanya akses air hujan maupun air tanah. 

3. Alat melakukan pemantauan terkait kelembaban tanah, suhu ruangan dan 

citra gambar tanaman sebagai gambaran bagi pengguna mengenai kondisi 

tanaman.  

1.4 Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Pada pengerjaan tugas akhir ini diawali dengan tahapan melakukan berbagai 

studi literatur terkait sistem mikrokontroller, sistem dasar internet of Thing, 

penyiraman tanaman, jenis tanaman indoor serta berbagai aspek terkait 

sistem perangkat otomasi penyiraman tanaman. Studi awal ini sangat 

penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, landasan 

teori serta pemahaman konsep mengenai perangkat yang hendak dirancang. 

2. Eksplorasi  

Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah studi ekplorasi dimana pada 

tahapan ini penulis melakukan pencarian beberapa komponen yang 

mendukung konsep maupun fungsi-fungsi dasar perangkat penyiraman. 

Studi ini terkait dengan spesifikasi, komponen atau pendukung fungsi serta 

hal terkait lainnya. 

3. Perancangan 

Pada tahapan ini, spesifikasi dan komponen yang telah diketahui dirancang 

sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi dasar perangkat dapat tercapai serta 

gambaran cara kerja perangkat dijabarkan. 
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4. Implementasi dan analisis 

Setelah dilakukan perancangan, maka langkah berikutnya adalah 

melakukan implementasi dari rancangan sistem maupun fungsi yang telah 

dibuat. Implementasi ini umumnya merupakan proses menjalankan fungsi 

yang dirancang serta melakukan pengujian baik secara parsial maupun 

integrasi dimana data-data hasil pengujian selanjutnya dilakukan analisa. 

5. Pelaporan tugas akhir 

Tahapan terakhir dari penyusunan tugas akhir ini adalah penyusunan 

laporan tugas akhir. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang pengambilan judul yang diangkat pada 

tugas akhir ini, tujuan pengerjaan penelitian/tugas akhir, ruang lingkup 

penelitian/tugas akhir, metodologi yang digunakan, serta sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

2. BAB II. DASAR TEORI 

Bab ini memuat pengetahuan dasar dan penjelasan teori yang digunakan dan 

berhubungan dengan tugas akhir.  

3. BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang perancangan alat yang akan dibuat berdasarkan hasil 

studi literatur, eksplorasi, dan analisis yang telah dilakukan. 

4. BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini memuat implementasi dari alat yang telah dirancang dan evaluasi 

pengujian terhadap kinerja alat secara keseluruhan. 

5. BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir 

dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 


