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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sub bab ini membahas tentang teori atau bentuk komunikasi yang terkait dengan 

penelitian. 

2.1.1 Penyemaian 

Penyemaian adalah kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap ditanam 

pada lahan asli atau dalam pengertian sederhana penyemaian merupakan proses 

menyemai benih. Benih yang terlalu kecil rentan hanyut atau hilang jika ditanam 

langsung sehingga diperlukan penyemaian terlebih dahulu untuk meminimalkan 

risiko tersebut [6]. Penyemaian benih bertujuan untuk menumbuhkan biji dan 

merawat biji yang telah pecah (sprout) atau berkecambah hingga siap dipindahkan 

ke lingkungan habitat aslinya [7]. Penyemaian dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa cara, yaitu ditabur, ditugal dengan jarak tanam tertentu, 

dan dalam larikan tanpa jarak tanam [8]. 

 

2.1.2 Famili Solanaceae 

Salah satu komoditi yang banyak digemari adalah sayuran dari Famili Solanaceae 

[9]. Selain diminati untuk dikonsumsi sehari-hari, solanaceae juga memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. Beberapa tanaman sayur yang tergolong dalam famili 

solanaceae yaitu tomat, cabai, dan terung. Badan Pusat Statistik menyatakan 

bahwa permintaan pasar untuk tanaman solanaceae semakin meningkat. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan produksi tanaman solanaceae. 

Pningkatan tersebut mempengaruhi perkembangan budidaya tanaman tersebut. 

Data peningkatan produksi tanaman sayur tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Data Peningkatan Produksi Tanaman Sayur Semusim [10] 

 

Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa produksi tanaman sayur semusim termasuk di 

dalamnya dari famili solanaceae mengalami peningkatan yang signifikan dari 

kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018. 

 

2.1.3 Terung Silila (Solanum Melongena L.) 

Tanaman terung silila atau yang lebih dikenal dengan sebutan terung ungu 

memiliki bentuk perdu dan tergolong sayuran dataran rendah semusim. Beberapa 

jenis terung cukup terkenal di kalangan masyarakat umum. Jenis yang cukup 

populer yaitu terung kopek, terung craigi, terung bogor, dan terung gelatik [11]. 

Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup, oleh karena itu cocok 

ditanam pada musim kemarau [12]. Terung umumnya dimanfaatkan sebagai 

sayuran buah, tetapi ada beberapa varietas yang dimanfaatkan sebagai obat-

obatan. Bentuk, ukuran, dan warna buah terung bermacam-macam, tergantung 

pada varietasnya [13]. Adapun ciri-ciri morfologi terung secara singkat adalah 

sebagai berikut : 
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1. Tanaman (Akar dan Batang) 

Terung memiliki akar tunggang dengan akar samping yang dangkal. 

Memiliki batang yang bercabang banyak dan berbulu agak kasar. 

Batangnya lebih keras jika dibandingkan dengan batang tomat. 

 

2. Bunga 

Bunga pada terung tergolong bunga sempurna karena memiliki 

benang sari yang saling lepas. Bunga yang dapat muncul dalam satu 

tandan biasanya cukup banyak. Warna ungu merupakan warna bunga 

yang umum, tetapi ada juga yang berwarna putih. 

 

3. Buah 

Bentuk buah beraneka ragam, terdapat bentuk bulat, lonjong, atau 

bulat panjang. Warna buahnya ungu, tetapi ada juga yang berwarna putih 

dan hijau bergaris putih. Buah akan berwarna kekuningan dan berbiji 

banyak saat sudah tua. 

Dalam tata nama (sistematika) tumbuhan, tanaman terung diklasifikasikan sebagai 

berikut [14] : 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Solanales 

Famili : Solanaceae 

Genus : Solanum 

Spesies : Solanum Melongena L. 

Untuk memudahkan pemeliharaan, biji terung sebaiknya disemai terlebih dahulu. 

Media semai yang digunakan adalah campuran tanah dengan pupuk organik dan 

pasir. Setelah media siap, buat lubang tanam dengan jarak 1-4 cm. Setiap lubang 

dapat diisi dengan 1-3 biji terung [13]. 

2.1.4 Cuaca dan Iklim 

Cuaca adalah berbagai kejadian di atmosfer bumi. Suatu keadaan yang terjadi di 
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permukaan bumi dan dipengaruhi oleh kondisi udara, yaitu tekanan serta 

temperatur dapat disebut sebagai cuaca. Sedangkan kondisi cuaca yang terjadi 

dalam periode yang panjang disebut dengan iklim [15]. Penyemaian dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, curah hujan, dan cuaca. Curah 

hujan adalah jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam 

kurun waktu tertentu. Tinggi curah hujan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya sebagai berikut : 

- Garis lintang 

- Ketinggian tempat 

- Arah angin 

- Suhu udara 

- Serta luas daratan 

 

Cuaca terdiri dari beberapa jenis. Adapun jenis-jenis dari cuaca yaitu: 

1. Cuaca cerah ketika matahari bersinar jernih dan udara tidak terasa begitu 

panas. 

2. Cuaca panas ketika udara terasa kering karena terik sinar matahari.  

3. Cuaca berawan ketika terdapat awan yang bergerombol di langit sehingga 

terik matahari terhalang oleh awan tersebut. 

4. Cuaca sejuk ketika kelembaban udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, 

serta suhu udara rendah. 

5. Cuaca berangin ketika angin bergerak dengan cukup kuat dan dapat 

menggerakkan benda-benda ringan yang dilaluinya. 

6. Cuaca hujan ketika titik-titik air yang berada di atas langit berubah menjadi 

tetesan air [16]. 

 

2.1.5 Arduino Uno 

Arduino adalah board microcontroller berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin 

digital masukan / keluaran (dengan 6 pin dapat digunakan sebagai keluaran 

PWM), 6 masukan analog, resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, penghubung 

sumber listrik, pin ICSP dan tombol reset [4].  



9 

 

 

 

2.1.6 Sensor 

Penelitian ini menggunakan lima jenis sensor, sebagai berikut: 

1. Sensor Kelembaban Tanah 

Modul pendeteksi kelembaban / kadar air dalam tanah (soil moisture 

sensor) memiliki sebuah modul yang di dalamnya terdapat IC LM393 dan 

berfungsi untuk proses pembanding offset rendah yang lebih rendah dari 

5mV, yang sangat stabil dan presisi. Dengan memutar potensiometer yang 

terpasang di modul pemroses maka tingkat sensitivitas sensor akan berubah. 

Untuk pendeteksian secara presisi menggunakan microcontroller atau 

arduino, dapat menggunakan keluaran analog (ADC) yang akan 

memberikan nilai kelembaban pada skala 0 V (relatif terhadap GND) hingga 

vcc (tegangan catu daya). Modul ini cukup fleksibel untuk digunakan pada 

berbagai macam microcontroller / development board karena dapat 

menggunakan catu daya antara 3,3 volt hingga 5 volt [4]. Kondisi basah 

ketika mendapatkan keluaran nilai analog dengan rentang batas bawah yaitu 

150 dan batas atas 339, kondisi lembab ketika mendapatkan keluaran nilai 

analog dengan rentang batas bawah 340 batas atas 475, kondisi Kering 

ketika mendapatkan nilai analog dengan rentang batas bawah yaitu 476 dan 

batas atas 1023 [17]. Nilai analog yang terdeteksi oleh sensor dapat 

dikonversi menjadi nilai persen untuk memudahkan perhitungan dan 

pengamatan. Konversi nilai analog menjadi persen dapat dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan berikut ini : 

 

𝐾𝑒𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑏𝑎𝑛(%) = 100 − (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 ∗ 0,0977) [18] 

Keterangan : 

- Kelembaban(%) = Nilai konversi yang dicari 

- 100 = Nilai batas atas persentase 

- Nilai analog = Nilai deteksi sensor 

- 0,0977 = Hasil bagi batas atas persentase dengan batas atas analog 

(100/1023) 

 

2. Sensor Ultrasonik 
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Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan 

ditangkapnya kembali gelombang suara adalah berbanding lurus dengan 

jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Objek padat, cair, butiran 

maupun tekstil merupakan beberapa contoh objek yang dapat dideteksi oleh 

sensor [19].  

 

3. Modul Sensor LDR 

LDR (Light Dependent Resistor) adalah salah satu komponen listrik 

yang peka cahaya, piranti ini bisa disebut juga sebagai fotosel, 

fotokonduktif atau fotoresistor. LDR memanfaatkan bahan semikonduktor 

yang karakteristik  listriknya  berubah-ubah  sesuai  dengan cahaya  yang  

diterima.  Bahan  yang  digunakan  adalah Kadmium   Sulfida   (CdS)   dan   

Kadmium   Selenida (CdSe).   Bahan-bahan   ini   paling   sensitif   terhadap 

cahaya  dalam  spektrum  tampak,  dengan  puncaknya sekitar 0,6 μm untuk 

CdS dan 0,75 μm untuk CdSe. Sebuah  LDR  CdS  yang  tipikal  memiliki  

resistansi sekitar 1 MΩ dalam kondisi gelap gulita dan kurang dari 1 KΩ 

ketika ditempatkan di bawah sumber cahaya terang. Dengan kata lain, 

resistansi LDR sangat tinggi dalam intensitas cahaya yang lemah (gelap), 

sebaliknya resistansi LDR sangat rendah dalam intensitas cahaya yang kuat 

(terang) [20]. Sensor LDR memiliki nilai analog dari rentang 0-1023 yang 

dapat dikonversi dalam satuan persen dengan menggunakan rumus : 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖−min)

(𝑚𝑎𝑥−min)
∗ 100 [21] 

Keterangan : 

- Persentase = Nilai konversi yang dicari (%) 

- Nilai = Nilai deteksi sensor 

- Min = Batas bawah nilai analog sensor (0) 

- Max = Batas atas nilai analog sensor (1023) 

 

4. DHT11 

DHT11 menampilkan keluaran digital yang dikalibrasi dengan 

kemampuan penginderaan kelembaban dan suhu. Sensor ini perlu 

diintegrasikan dengan microcontroller untuk dapat beroperasi. Sensor ini 
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mencakup elemen resistif dan sensor untuk perangkat pengukur suhu NTC 

basah. Sensor ini adalah perangkat elektronik berkualitas tinggi, responsif 

cepat, tahan interferensi, dan berkinerja tinggi [22]. 

 

5. Modul RTC (DS1302) 

RTC (Real Time Clock) merupakan modul penghitung waktu dan 

penyimpan data waktu yang akurat. RTC mampu menghitung waktu mulai 

dari detik, menit, jam, tanggal, bulan, tahun, hari dalam minggu dengan 

kompensasi tahun kabisat sampai tahun 2100 [23]. 

 

2.1.7 Aktuator 

Penelitian ini menggunakan lima jenis aktuator, sebagai berikut: 

1. Relay 

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang 

digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, Relay merupakan tuas saklar 

dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika 

solenoid dialiri listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang 

terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus 

dihentikan, gaya magnet akan hilang sehingga tuas akan kembali ke posisi 

semula dan kontak saklar kembali terbuka [5]. 

 

2. Modul GSM SIM800L 

Modul ini adalah quad-band, sehingga dapat beroperasi dalam 

spektrum frekuensi seluler 850/900/1800/1900 MHz. Selain itu juga dapat 

mengirim dan menerima pesan SMS serta data GPRS jika perlu [24]. Jika 

memiliki jangkauan sinyal GSM yang memadai, informasi dapat dilacak 

secara real time [25].  

 

3. Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup 

di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol 

yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, 



12 

 

 

 

serangkaian gear, potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer 

berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. Sedangkan 

sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim 

melalui kaki sinyal dari kabel motor [26]. Motor servo dapat berputar pada 

sudut tetap yang ditentukan oleh microcontroller. Motor servo memiliki tiga 

terminal. Dua terminal terhubung ke catu daya 5 V, dan pin pengontrol 

terhubung dengan pin PWM pada microcontroller. Ketika nilai sudut ditulis 

pada pin PWM, motor servo akan berputar ke sudut tersebut. 

 

4. Pompa Air Mini 6 v 

Water pump (pompa air) merupakan alat yang digunakan untuk 

menyedot air dari suatu sumber air menuju tempat air akan distribusikan. 

Adapun spesifikasi dari pompa air mini 6 V, adalah sebagai berikut [27] : 

- Optimal pada tegangan : 6 V 

- Bekerja pada tegangan : 4 V - 12 V 

- Diameter motor  : 27 mm 

- Berat   : 147 g 

 

5. LED 

Light Emitting Diode (LED) memiliki warna cahaya yang beraneka 

ragam dan masing-masing memiliki panjang gelombang sendiri. Lampu-

lampu yang digunakan sebagai lampu penumbuh tanaman (growing LED) 

memiliki panjang gelombang cahaya mulai dari 380 nanometer (nm) yang 

disebut cahaya ultra violet, hingga 800 nm yang disebut cahaya infra red 

[1]. LED warna biru memiliki spektrum antara 400-510 nm dapat 

mengoptimalkan proses fotosintesa. Selain itu, LED warna merah juga dapat 

mengoptimalkan proses fotosintesa karena memiliki spektrum 610-700 nm. 

Cahaya LED dapat menggantikan cahaya matahari untuk keperluan proses 

fotosintesa karena tanaman membutuhkan cahaya dengan spektrum antara 

400 nm-700 nm.  
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2.2 Tinjauan Studi 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu sebagai 

bahan perbandingan dan kajian. Terdapat banyak sekali penelitian tentang 

pemanfaatan teknologi otomatis di bidang pertanian. Teknologi yang dipakai juga 

beraneka ragam, mulai dari teknologi yang berbasis pada Internet of Thinks (IOT) 

hingga yang berbasis teknologi visi komputer. Pemanfaatannya juga beraneka 

ragam mulai dari pemanfaatan saat proses tanam hingga proses panen. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hongkun Tian pada tahun 2019 tentang 

“Computer Vision Technology in Agricultural Automation” secara sistematis 

merangkum dan menganalisis teknologi dan tantangan selama tiga tahun terakhir 

dan mengeksplorasi peluang dan prospek masa depan untuk membentuk referensi 

terbaru bagi para peneliti. Melalui analisis ditemukan bahwa teknologi yang ada 

dapat membantu pengembangan otomatisasi pertanian untuk pertanian ladang 

kecil guna mencapai keuntungan dari biaya rendah, efisiensi tinggi, dan presisi 

tinggi [28]. Akan tetapi untuk manajemen otomatis pertanian tak berawak, 

teknologi visi komputer masih tidak berlaku untuk semua aspek manajemen 

pertanian tak berawak, dan ada banyak area dan fungsi yang perlu dieksplorasi. 

Penelitian lain dilakukan oleh Eri Nur Prasetyo pada tahun 2015 tentang 

“Prototype Penyiram Tanaman Persemaian dengan Sensor Kelembaban Tanah 

Berbasis Arduino”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah merancang sebuah 

alat penyiraman tanaman persemaian otomatis untuk mengatasi masalah dalam 

penyiraman bibit sayur dan sebagai bahan pembelajaran. Purwarupa ini 

menggunakan Arduino Uno sebagai pengontrol utama, sensor kelembaban tanah 

digunakan untuk membaca kadar kelembaban tanah dan digunakan sebagai saklar 

untuk menghidupkan pompa penyiram. Motor DC digunakan untuk 

menggerakkan air penyiram supaya dapat maju mundur saat penyiraman. Dengan 

adanya alat penyiram otomatis ini , sensor kelembaban tanah akan membaca 

kelembaban tanah apakah tanah dalam keadaan kering apa sudah dalam keadaan 

basah. Ketika tanah dalam keadaan kering alat penyiram akan menyiram sampai 

tanah menjadi basah dan ketika sudah basah mesin akan mati dengan sendirinya 

[4]. Akan tetapi dalam penelitian ini purwarupa yang dibuat tidak 

mempertimbangkan pengaruh dari intensitas cahaya, dan suhu lingkungan yang 
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dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman semai. Selain itu alat 

purwarupa tersebut juga belum dapat mengirimkan informasi yang terjadi selama 

proses penyemaian berlangsung kepada pemilik tanaman. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anwar Mujadin pada tahun 2015 

tentang  “Prototype Chamber Pengaturan Suhu, Kelembaban dan Growing LED 

Tanaman Aeroponic” telah mampu mengatasi beberapa kekurangan dari 

penelitian Eri Nur Prasetyo. Penelitian ini mengusulkan sebuah purwarupa 

berbentuk Chamber untuk mengontrol suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya 

dari tanaman aeroponic. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penyemprotan nutrisi ke akar sayuran disertai dengan pengendalian paparan 

cahaya tumbuh (light growing LED), tanaman mampu menyerap nutrisi dan 

berkembang secara optimal dengan data hasil pengamatan selama satu minggu 

berturut-turut : ukuran kecambah naik 2 cm per hari, berat basah kecambah rata-

rata 26 gram tiap pot [1]. Akan tetapi dalam penelitian ini purwarupa masih belum 

dapat menampilkan ataupun mengirimkan kondisi tanaman selama proses 

berlangsung kepada pemilik tanaman sehingga pemilik tanaman masih harus 

mengamati perkembangan tanaman secara langsung (manual). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Caesar Pats Yahwe, dkk. pada tahun 

2016 tentang “Rancang Bangun Prototype System Monitoring Kelembaban Tanah 

Melalui SMS Berdasarkan Hasil Penyiraman Tanaman” dengan studi kasus 

“Tanaman Cabai dan Tomat” telah memiliki fungsi pengiriman pemberitahuan 

berupa informasi kelembaban tanah melalui pesan singkat (sms) kepada pemilik 

tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah purwarupa yang mampu 

mengawasi serta merawat tanaman agar tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga 

dapat mengefisienkan waktu dan tenaga pemilik tanaman dalam melakukan 

aktivitasnya tanpa mengurus langsung tanaman yang dimiliki. Dengan 

menggunakan Arduino UNO sebagai pengendali utama yang diprogram untuk 

mengetahui kelembaban tanah tanaman melalui Soil Moisture Sensor FC-28 yang 

ditanam di tanah dan hasil kelembaban tanah tanaman yang diperoleh akan 

dikirim ke handphone pemilik tanaman melalui media SMS yang dikoneksikan 

dengan GSM Shield ATWIN Quad-Band. Hasil pengujian monitoring 

kelembaban tanah melalui SMS berdasarkan hasil penyiraman tanaman 
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menunjukkan bahwa Soil Moisture Sensor FC-28 dapat mendeteksi kelembaban 

tanah dan alat dapat menyiram tanaman ketika kondisi tanah dalam keadaan 

kering kemudian SMS Gateway akan bekerja secara otomatis untuk mengirimkan 

SMS kepada pemilik tanaman. Persentase keberhasilan alat sebesar 93,75% [5]. 

Pada penelitian tersebut purwarupa yang dibuat telah dapat mengirimkan pesan 

terkait kondisi kelembaban tanah kepada pemilik tanaman, namun purwarupa 

tersebut hanya mengontrol tingkat kelembaban tanah tanpa memperhitungkan 

pengaruh lingkungan yang lain seperti suhu udara dan juga intensitas cahaya. 

Merujuk pada penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui 

adanya kekurangan pada penelitian terdahulu. Adapun kekurangan tersebut, yaitu 

alat belum mampu melakukan interaksi dengan pemilik tanaman pada penelitian 

yang dilakukan oleh Anwar Mujadin, belum diperhitungkannya pengaruh dari 

intensitas cahaya dan suhu udara terhadap tanaman dan belum dapat mengirimkan 

informasi perkembangan selama proses berlangsung kepada pemilik tanaman 

pada penelitian yang dilakukan oleh Eri Nur Prasetyo, dan pada penelitian Caesar 

Pats Yahwe yang telah dapat mengirimkan informasi kelembaban tanah kepada 

pemilik tanaman namun juga belum memperhitungkan pengaruh suhu dan 

intensitas cahaya yang juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman [1] [4] [5]. 

Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian ini agar dapat melanjutkan 

pengembangan sistem penyemai tanaman otomatis. Pengembangan sistem yang 

diterapkan adalah berupa perangkat keras. Penelitian ini akan memanfaatkan 

teknologi embeded system yang terhubung dengan jaringan GSM agar perangkat 

keras dapat mengirimkan informasi ke handphone pemilik tanaman. Perangkat 

keras yang dikembangkan berupa purwarupa inkubator penyemai tanaman terung 

dengan Arduino Uno sebagai pengontrol sistem, sensor ultrasonik untuk 

mendeteksi ketinggian tanaman semai, sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu di 

dalam inkubator, sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, dan sensor soil 

moisture untuk mendeteksi kelembaban media semai, serta modul GSM SIM800L 

untuk mengirimkan pesan informasi proses penyemaian kepada pemilik tanaman 

via sms. Pengembangan fitur ini bertujuan agar pemilik tanaman tidak perlu lagi 

mengontrol dan merawat tanaman semai secara langsung (manual). Adapun 

ringkasan hasil penelitian yang relevan dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2. 2 Ringkasan Penelitian yang Relevan 

No. Penulis 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Kekurangan 

1. 

Tian 

(2019) 

[28]. 

Computer Vision 

Technology in 

Agricultural 

Automation 

Melalui analisis 

ditemukan bahwa 

teknologi yang ada dapat 

membantu 

pengembangan 

otomatisasi pertanian 

untuk pertanian ladang 

kecil guna mencapai 

keuntungan dari biaya 

rendah, efisiensi tinggi, 

dan presisi tinggi. 

Untuk manajemen 

otomatis pertanian 

tak berawak, 

teknologi visi 

komputer masih 

tidak berlaku untuk 

semua aspek 

manajemen 

pertanian tak 

berawak, dan ada 

banyak area dan 

fungsi yang perlu 

dieksplorasi. 

2. 
Mujadin 

(2015) [1] 

Prototype 

Chamber 

Pengaturan 

Suhu, 

Kelembaban dan 

Growing LED 

Tanaman 

Aeroponic 

Purwarupa dapat 

menyemprotkan nutrisi ke 

akar sayuran disertai 

dengan pengendalian 

paparan cahaya tumbuh 

(light growing LED), 

sehingga tanaman mampu 

menyerap nutrisi dan 

berkembang secara 

optimal. 

Purwarupa masih 

belum dapat 

menampilkan 

ataupun 

mengirimkan 

informasi kondisi 

tanaman selama 

proses berlangsung 

kepada pemilik 

tanaman sehingga 

pemilik tanaman 

masih harus 

mengamati 

perkembangan 

tanaman secara 

langsung (manual). 

3. 
Prasetyo. 

(2015) [4] 

Prototype 

Penyiram 

Tanaman 

Purwarupa dapat 

menyiram secara otomatis 

dengan memanfaatkan 

Purwarupa yang 

dibuat tidak 

mempertimbangkan 
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Persemaian 

dengan Sensor 

Kelembaban 

Tanah Berbasis 

Arduino 

sensor pendeteksi 

kelembaban tanah. 

pengaruh dari 

intensitas cahaya, 

dan suhu lingkungan 

yang dapat 

mempengaruhi 

proses pertumbuhan 

tanaman semai. 

Selain itu alat 

purwarupa tersebut 

juga belum dapat 

mengirimkan 

informasi yang 

terjadi selama proses 

penyemaian 

berlangsung kepada 

pemilik tanaman. 

4. 

Yahwe, 

dkk. 

(2016) [5] 

Rancang 

Bangun 

Prototype 

System 

Monitoring 

Kelembaban 

Tanah Melalui 

SMS 

Berdasarkan 

Hasil 

Penyiraman 

Tanaman 

dengan studi 

kasus “Tanaman 

Cabai dan 

Tomat” 

Purwarupa dapat 

memonitor kelembaban 

tanah melalui SMS 

berdasarkan hasil 

penyiraman tanaman dan 

menunjukkan bahwa Soil 

Moisture Sensor FC-28 

dapat mendeteksi 

kelembaban tanah serta 

alat dapat menyiram 

tanaman ketika kondisi 

tanah dalam keadaan 

kering kemudian SMS 

Gateway akan bekerja 

secara otomatis untuk 

mengirimkan SMS 

kepada pemilik tanaman. 

Persentase keberhasilan 

alat sebesar 93,75%. 

Purwarupa tersebut 

hanya mengontrol 

tingkat kelembaban 

tanah tanpa 

memperhitungkan 

pengaruh lingkungan 

yang lain seperti 

suhu udara dan juga 

intensitas cahaya 
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5. 
Wijaya 

(2020) 

Perancangan 

Purwarupa 

Sistem Inkubator 

Otomatis 

Penyemai 

Tanaman 

Solanaceae 

Menggunakan 

Arduino Uno 

Purwarupa dapat 

melakukan pengontrolan 

kondisi lingkungan 

(kelembaban media 

semai, suhu udara di 

dalam inkubator, dan 

intensitas cahaya) yang 

sesuai untuk tanaman 

semai terung Solanum 

Melongena L. serta 

mampu mengirimkan 

informasi perkembangan 

tanaman semai kepada 

pemilik tanaman melalui 

pesan sms. 

Purwarupa belum 

dapat mendeteksi 

tingkat kesuburan / 

kebutuhan nutrisi 

dari tanaman semai, 

serta tidak dapat 

mendeteksi 

ketersediaan sumber 

air. Selain itu jenis 

tanaman yang 

relevan untuk 

disemai 

menggunakan 

purwarupa tersebut 

masih terbatas pada 

famili tanaman sayur 

solanaceae. 

 

 


