
 

1 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tanaman cabai merah merupakan salah satu komoditi sayuran yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi.  Besarnya kebutuhan cabai merah baik dalam 

maupun luar negeri menjadikan cabai merah sebagai komoditi hasil pertanian 

yang menjanjikan. Pada tahun 2016 BPS mencatat produktivitas cabai mencapai 8 

ton/ha. Sedangkan kebutuhan masyarakat perkotaan setiap bulan mencapai 88.000 

ton/bulan dengan luasan lahan panen yang harus tersedia sebesar 11.000 ton/ha. 

Budidaya cabai merah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan sasaran 

produksi tertinggi di Pulau Jawa diikuti Provinsi Sumatera Utara. RENSTRA 

Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 meunjukkan target pemerintah dalam 

sektor produksi cabai merah mengalami peningkatan 11,75%. Seiring dengan 

kebutuhan cabai merah yang terus meningkat.(Swastika et al, 2017) 

Budidaya cabai merah menjanjikan keuntungan yang besar, tetapi tidak 

jarang petani justru mengalami kerugian akibat gagal panen dan harga yang tidak 

stabil pada saat musim panen. Salah satu penyebab cabai merah mengalami gagal 

panen adalah sistem perawatan yang kurang tepat, misalnya pada saat pemupukan, 

penyemprotan hama dan pengairan. Sistem pengairan yang dilakukan petani saat 

ini masih manual, yaitu melakukan pengairan dengan melihat kondisi permukaan 

tanah. Apabila permukaan tanah terlihat kering, petani melakukan pengairan 

begitupun sebaliknya. Pola pengairan seperti ini menjadi salah satu penyebab 

gagal panen, pangkal batang tanaman cabai membusuk dan mati akibat terlalu 

basah. (Swastika et al, 2017) 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko gagal panen 

adalah menerapkan sistem pertanian modern. Proses pengairan tanaman dilakukan 

secara otomatis. Kelembapan tanah dibaca dengan sensor, bukan di lihat secara 

kasat mata pada permukaan tanah. Salah satu penelitian pengembangan sistem 

pengairan otomatis dilakukan oleh Gunawan dan Marliana Sari yaitu rancang 

bangun alat penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah. 

Pada penelitian ini dihasilkan alat penyiram tanaman otomtis yang bekerja 

menggunakan sensor kelembapan tanah dan arduino uno sebagai pemproses data. 
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Pengendalian aluran air menggunakan valve selenoid untuk mengurangu 

penggunaan energi listrik dibanding dengan menggunakan pompa air biasa yang 

membutuhkan energi listrik lebih besar. Alat yang dihasilkan pada penelitian ini 

tidak dapat digunakan pada tanaman cabai merah. Hal ini disebabkan proses 

pengairan yang dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan kelembapan tanah. 

Sedangkan pada tanaman cabai merah, proses pengairan yang efektif tidak hanya 

dengan indikator kelembapan tanah, tetapi waktu pengairan juga mempengaruhi 

proses tumbuh tanaman cabai. Waktu pengairan yang efektif pada tanaman cabai 

merah dilakukan hanya pada pagi hari mulai jam 7:00 sampai dengan jam 9:00. 

(Gunawan and Sari, 2018)  

 Berdasarkan uraian diatas, pengusul mengajukan permohonan penelitian 

dan pengembangan sistem pengairan otomatis pada tanaman cabai merah berbasis 

arduino. Dimana proses pengairan dilakukan secara otomatis dengan 

menggunakan pembacaan sensor kelembapan tanah dan hanya dilakukan proses 

pengairan pada saat waktu tepat sesuai dengan karakteristik tumbuh cabai merah. 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat prototipe penyiram tanaman cabai merah berbasis 

arduino yang mampu melakukan penyiraman secara otomatis berdasarkan 

pembacaan sensor kelembapan tanah dan waktu yang efektif untuk proses 

penyiraman pada pukul 06:00 – 08:00 WIB. 

2. Melakukan karakterisasi sensor kelembapan YL-69 dengan alat ukur 

ETP306 sehingga mendapatkan nilai persamaan y=a+b*x dengan 

menggunakan botol plastik mineral sebagai wadah tanah yang digunakan. 

3. Setelah diperoleh persamaan karakterisasi kemudian dilanjutkan dengan 

mencari nilai kalibrasi untuk dimasukan dalam program arduino dan 

dilanjutkan dengan pengujian pengambilan data. 

1.3.  Batasan Masalah 

1. Pada prototipe lahan yang digunakan sebagai objek pengukuran 

berukuran panjang 80 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. 
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2. Sistem kendali pompa air yang digunakan adalah sistem kendali ON 

OFF dengan arduino uno sebagai pemproses data. 

3. Sensor yang digunakan adalan sensor YL-69 

4. Pengatur waktu penyiraman menggunakan RTC 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah terciptanya prototipe alat 

penyiram tanaman cabai otomatis yang mampu bekerja secara baik dengan 

pembacaan kelembapan tanah yang mampu menyapai alat ukur kelembapan. 

1.5.  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan proses produksi tanaman 

cabai merah dimasa mendatang dengan sistem pertanian modern yang didukung 

oleh perkembangan teknologi. 

 

 


