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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terbesar diantara pulau-

pulau lainnya di Indonesia. Sebagian penduduk yang berada di Pulau Jawa 

khususnya di daerah pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Seiring 

berkembangnya teknologi, dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

termasuk dibidang pertanian. Kemajuan teknologi tersebut dapat membantu dan 

mempermudah para petani dalam melakukan cocok tanam sehingga diperoleh 

hasil panen yang melimpah dengan waktu yang singkat dan model cocok tanam 

yang praktis. Model bercocok tanam yang ada sekarang ini banyak disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan yang ada. Menggunakan lahan yang minimalis dengan 

hasil panen melimpah, dipilih sebagai cara modern dalam sistem pertanian 

sekarang ini. Salah satu sistem yang digunakan dalam bercocok tanam adalah 

sistem hidroponik.   

Dalam hal ini sistem hidroponik merupakan alternatif yang baik karena 

menggunakan media air, sehingga konsentrasi nutrisi relatif, distribusi nutrisi, 

lebih mudah dikendalikan pada masa budidaya. Lokasi budidaya tanaman yang 

dipilih adalah rumah tanaman (greenhouse), lokasi ini dipilih karena rumah 

tanaman dapat melindungi tanaman dari pengaruh buruk faktor luar seperti angin 

kencang, hujan deras, hama dan lain sebagainya. Selain melindungi faktor buruk 

dari luar, pengendalian iklim mikro di dalam rumah tanaman relatif lebih mudah 

untuk aplikasikan. Perawatan intensif dapat dilakukan agar kegagalan panen 

akibat iklim yang tidak stabil dapat diminimalkan. (Telaumbanua, Purwantana, 

Sutiarso, & Falah, 2016) 

Salah satu tanaman yang sering dibudidayakan dengan cara hidroponik 

dan memiliki hasil panen yang melimpah adalah sawi. Sawi dapat tumbuh baik di 

tempat yang berhawa panas maupun berhawa dingin, sehingga dapat diusahakan 

di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah.  Tanaman sawi akan lebih baik 

apabila ditanam di dataran tinggi. Ketinggian yang ideal dimulai dari 5 m sampai 

dengan 1.200 m dpl.  Namun biasanya tanaman ini dibudidayakan pada daerah 

yang ketinggiannya antara 100 m sampai 500 m dpl. Tanaman sawi juga tahan 
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terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Pada musim 

kemarau, jika penyiraman dilakukan dengan teratur dan dengan air yang cukup, 

tanaman ini dapat tumbuh sebaik pada musim penghujan. (Dewi, 2015)  

Dalam budidaya sistem hidroponik, dikenal sistem Nutrient Film 

Technique (NFT). Sistem Nutrient Film Technique (NFT) merupakan model 

budidaya hidroponik dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang 

dangkal. Air tersebut tersirkulasi dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan 

tanaman. Perakaran bisa berkembang di dalam larutan nutrisi. Karena di sekeliling 

perakaran terdapat selapis larutan nutrisi, maka sistem ini dikenal dengan nama 

Nutrient Film Technique (NFT). (Wibowo & Asriyanti, 2013) 

Namun budidaya dengan sistem hidroponik model Nutrient Film 

Technique (NFT) selama ini pengendalian suhu dan kelembapannya dilakukan 

secara manual. Cara manual yang dilakukan oleh petani dalam pengendalian suhu, 

kelembapan dan level air memiliki kekurangan yakni sangat rentan terhadap 

masalah-masalah diantaranya kesalahan manusia (human error). Solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan penerapan pada greenhouse sehingga 

dapat dicapai nilai suhu dan kelembapan yang diinginkan. 

Informasi suhu dan kelembapan ini sangat penting karena terkait langsung 

dengan tindakan lanjutan, untuk menjamin agar tanaman dapat tetap tumbuh 

optimal. Kesalahan pengukuran harus dicegah agar tindakan antisipasi untuk 

melindungi tanaman akibat pengaruh buruk dari luar yang merusak tanaman dapat 

langsung dilakukan. Informasi suhu dan kelembapan kemudian akan 

dimanfaatkan untuk membuat rancangan kendali otomatis yang dapat 

mengerjakan kegiatan perawatan tanaman sawi menggantikan tenaga manusia 

untuk menjamin pemeliharaan yang berkelanjutan sesuai dengan sifat 

pertumbuhan tanaman agar diperoleh hasil yang baik. (Saputra, Triyanto, & 

Ruslianto, 2015) 

  Dalam budidaya tanaman sawi, kondisi iklim mikro merupakan hal yang 

sangat berpengaruh. Unsur iklim berkaitan dengan faktor di luar tanaman dalam 

mendukung pertumbuhannya. Untuk itu harus diketahui sifat-sifat tanaman terkait 

dengan iklim yang sesuai dengan pertumbuhannya. Tanaman sawi lebih sesuai 

jika ditanam di dataran tinggi dengan intensitas sinar matahari yang cukup, karena 
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selama pertumbuhannya tanaman sawi memerlukan suhu yang rendah hingga 

hangat 22 - 33 °C. (Telaumbanua, Purwantana, & Sutiarso, 2014) 

Kelembapan udara untuk tanaman sawi berkisar antara 80%RH-90%RH. 

Kelembapan udara yang tinggi tidak sesuai yang dibutuhkan tanaman, 

menyebabkan mulut daun (stomata) tertutup sehingga penyerapan gas 

karbondioksida (CO2) terganggu. Dengan demikian gas (CO2) tidak dapat masuk 

ke dalam daun sehingga kadar gas yang diperlukan tanaman untuk fotosintesis 

tidak memadai. (Asmuni, 2013) 

 Dari penelitian yang dijelaskan di atas maka dirancanglah sistem kendali 

suhu dan kelembapan pada ruangan greenhouse yang telah dilakukan oleh 

Telaumbanua, Purwantana, Sutiarso pada tahun 2014. Pada penelitian ini, rancang 

bangun menggunakan mikrokontroller AVR ATMega8535 dan aktuator sebagai 

pengendali iklim mikro di dalam greenhouse, terdapat lima buah sensor yaitu 

sensor suhu tanah, sensor intensitas sinar matahari, sensor kelengasan tanah, 

sensor kelembapan dan sensor suhu untuk menentukan parameter yang terdeteksi. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa tanaman yang berada di dalam ruangan 

greenhouse memiliki berat basah, jumlah daun yang lebih besar dibandingkan di 

luar greenhouse. Akan tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan kipas 

sebagai pendingin, hanya mengandalkan panas dari matahari sehingga suhu belum 

sesuai dengan kebutuhan tanaman. (Telaumbanua et al., 2014)  

  Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Agus Indra Saputra, Dedi 

Triyanto, Iwan Ruslianto, tentang sistem kendali suhu, kelembapan, dan level air 

pada pertanian pola hidroponik. Pada penelitian ini pengendali yang digunakan 

mikrokontroller AVR ATMega 16, akan tetapi pada penelitian ini masih 

menggunakan sistem pengembangan untuk sistem ini dapat ditambah memori 

untuk menyimpan bacaan sensor dan status aktuator, data yang disimpan dapat 

dijadikan acuan pengembangan sistem dengan metode PWM. (Saputra, Triyanto, 

& Ruslianto, 2015) 

Meneruskan dari penelitian oleh Agus Indra Saputra, Dedi Triyanto, Iwan 

Ruslianto maka pada tahun 2015 Dewi membuat rancang bangun sistem penyiram 

sayur sawi (Brassica Chinesis L.) menggunakan sensor kelembapan dan sensor 

intensitas cahaya berbasis kendali. Sistem kendali yang akan memproses apakah 
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sawi layak disiram atau tidak sesuai dengan data yang masuk. Apabila tanah basah 

dan insentitas cahaya matahari tinggi maka keadaan tersebut tidak layak disiram. 

Pada saat intensitas rendah dan tanah kering maka saat itu sawi bisa disiram 

karena keadaan yang baik untuk menyiram sawi adalah dengan tanah yang kering. 

Tanah yang basah dengan pembacaan sensor antara 0%-58%, tanah lapang 55%-

31%, tanah sangat kering 29%-0%. Variabel intensitas cahaya pada alat ini terdiri 

dari dua keadaan yaitu intensitas rendah dan tinggi nilai lux 0-450 dan intensitas 

tinggi pada 400 sampai 800 lux.  

Dari alat tersebut dilakukan penelitian selama sepuluh hari selanjutnya 

diambil data. Data yang sudah diperoleh dibandingkan dengan sayur sawi yang 

disiram secara manual. Perbandingan pada sawi dengan penyiraman otomatis 

diperoleh tinggi sawi 6 cm, sementara penyiraman manual setinggi 5,5 cm. 

Jumlah daun dengan penyiraman otomatis dan manual yaitu sama 7 lembar daun. 

Lebar dan panjang daun pada sawi dengan penyiram otomatis yaitu 4 cm dan 8,2 

cm. Sedangkan pada sawi yang disiram manual mempunyai lebar dan panjang 

sebesar 3cm dan 5,5 cm. (Dewi, 2015) 

Perancangan yang dilakukan oleh Dewi dikembangkan oleh Ali Mahmudi 

pada tahun 2015 penelitian nya dengan judul rancang bangun rangkaian kendali 

suhu dan kelembapan ruangan greenhouse pada pertanian pola hidroponik NFT 

(Nutrient Film Technique). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ali Mahmudi, 

rangkaian suhu dan kelembapan menggunakan empat aktuator sebagai kendali 

kondisi ruangan. Microcontroller Arduino Nano berfungsi memproses sinyal 

masukan sari sensor DHT11 kemudian menghasilkan keluaran yang ditujukan 

pada aktuator. Microcontroller sebagai inisialisasi dan konfigurasi perangkat 

keras serta memberikan kondisi terhadap keluaran. Hasil pengujian keseluruhan 

meliputi pengujian perangkat keras, pengujian perangkat lunak, dan pengujian 

keseluruhan sistem.  

Pada alat ini sudah mampu membuat alat kendali suhu dan kelembapan 

dengan hasil bahwa selisih alat ukur thermohygrometer dengan sensor DHT11 

untuk suhu ±0,01˚C. Sedangkan selisih alat ukur Thermohygrometer dengan 

sensor DHT11 untuk kelembapan 2,47% RH dan sistem kendali ini belum mampu 

mencapai keadaan stabil pada setting point yang diberikan, tetapi suhu dan 
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kelembapan hasil pengendalian sistem kondisi suhu diambang range normal 

kebutuhan pertumbuhan sawi untuk kondisi pagi, siang dan malam, sedangkan 

sore hari belum bisa mengendalikan sistem, begitu pula kelembapan masih 

diambang range normal pertumbuhan sawi untuk kondisi pagi, siang, sore dan 

malam. (Mahmudi, 2017) 

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka diajukanlah skripsi 

sistem kendali suhu dan kelembapan pada greenhouse untuk tanaman sawi pola 

hidroponik NFT (Nutrient Film Technique) berbasis Arduino Nano. Diharapkan 

kendali suhu dan kelembapan ini mampu melakukan pengendalian yang efektif, 

karena pada waktu yang sama dengan lokasi yang berbeda dapat mempunyai nilai 

yang berbeda. Apabila suhu dan kelembapan kurang atau lebih tinggi, maka tidak 

sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman akan membuat layu. Pada alat ini kendali 

suhu dan kelembapan menggunakan Arduino Nano, sehingga pengendalian suhu 

dan kelembapan ruangan greenhouse lebih efektif. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam pembuatan alat ini adalah: 

1. Bagaimana cara mengendalikan suhu dan kelembapan pada greenhouse 

untuk tanaman sawi pola hidroponik NFT (Nutrient Film Technique)? 

2. Bagaimana cara menguji alat yang sudah dibuat? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Rancang bangun pengendali suhu dan kelembapan menggunakan miniatur 

greenhouse dengan aquarium tebal bahan kaca 5 mm, ukuran 40 cm x 20 

cm x 25 cm. 

2. Metode pemberian nutrisi NFT (Nutrient Film Technique) dengan metode 

dasar sirkulasi air. 

3. Aktuator pemanas udara menggunakan tempat tabung dengan elemen 

pemanas 220 volt 60 watt dilengkapi kipas AC 220 volt 0,14 A udara 

masuk. 
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4. Aktuator pendingin udara menggunakan tempat tabung dengan peltier 12 volt 

dilengkapi kipas DC 0,7 A udara masuk. 

5. Rancang bangun pada greenhouse dengan kendali kelembapan 

menggunakan kipas DC 12 volt yang dikendalikan menggunakan PWM 

berbasis arduino.  

 

1.4.Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:  

 Terciptanya sebuah alat yang dapat menerapkan suatu sistem kendali 

otomatis suhu dan kelembapan pada greenhouse untuk tanaman sawi pola 

hidroponik NFT (Nutrient Film Technique). 

 

1.5       Manfaat 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

1. Didapatkan solusi mengatasi permasalahan suhu dan kelembapan pada 

ruangan greenhouse yaitu dengan rancang bangun kendali suhu dan 

kelembapan pada greenhouse untuk tanaman sawi pola hidroponik 

berbasis Arduino Nano. 

2. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya mengenai kendali suhu dan kelembapan ruangan greenhouse. 


