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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk akan terus meningkat,

peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan

pokok seperti tempat tinggal dan pangan. Tidak menutup kemungkinan lahan-

lahan akan digunakan untuk membangun rumah untuk tempat tinggal dan

bangunan-bangunan lain untuk area pekerjaan, yang mana keadaan tersebut dapat

mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Sedangkan pertanian merupakan

sumber utama tepenuhinya kebutuhan pangan suatu masyarakat. Hidroponik

merupakan salah satu teknologi dalam bidang pertanian yang mampu mengatasi

berkurangnya lahan pertanian, karena hidroponik merupakan penanaman tanaman

yang tidak menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya, penanaman dilakukan

di air menggunakan media tanam seperti arang sekam dan rockwool sebagai

penopangnya. (Purbajanti, et al. 2017) Hidroponik biasanya diterapkan untuk

menanam sayuran. Semakin berkembangnya teknologi sekarang kita dapat

menanam sayur didalam ruangan dengan memanfaatkan cahaya dari LED ataupun

growing light untuk proses fotosintesis tanaman.

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh beberapa orang tentang

penggunaan lampu untuk proses menanam didalam ruangan, diantaranya adalah

pengaruh jenis lampu terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman selada

(Lactuca sativa L.) Dalam Sistem Hidroponik Indoor yang dilakukan oleh setiasih

dkk. Penilitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui jenis lampu

yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.) pada

hidroponik sistem sumbu. Penelitian tersebut dengan menggunakan 5 perlakuan

penyinaran yaitu: peenyinaran sinar matahari yang dinyatakan dengan ‘N0’,

penyinaran 2 lampu neon 18 watt yang dinyatakan dengan ’N1’, penyinaran 2

LED 36 watt dan lampu halogen 150 watt yang dinyatakan dengan ‘N2’,

penyinaran lampu neon 18 watt dan 2 LED 36 watt yang dinyatakan dengan ‘N3’,

dan penyinaran lampu pijar 150 watt yang dinyatakan dengan ‘N4’. perlakuan

penyinaran lampu diletakan pada ruang penanaman yang dibatasi papan tripleks.
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Hasil yang diperoleh adalah pertumbuhan vegetatif tanaman selada terbaik adalah

pada perlakuan penyinaran 2 lampu neon 18 watt dan 2 LED 36 watt (N3), tetapi

jika dibandingkan dengan perlakuan penyinara matahari (N0) pertumbuhan selada

perlakuan N3 masih belum optimal. (Restiani et al., 2015).

Penelitian Prameswari yang berjudul pengaruh warna light emitting deode

(LED) terhadap pertumbuhan tiga jenis tanaman selada (Lactuca sativa L.) secara

hidroponik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga jenis

tanaman selada yang pertumbuhannya dibantu dengan LED dengan warna yang

berbeda. Supaya produksinya tinggi dan kualitasnya meningkat. Penelitian

dilakukan pada green house, dengan membandingkan penyinaran tiga warna LED

yang berbeda yaitu merah, biru, putih dan penyinaran dengan sinar matahari. Tiga

jenis selada yang digunakan adalah Selada Lollo Rossa, Selada Cos (Romaine),

Selada Green Lollo. Hasil penalitian yang didapat adalah dengan memberikan

penyinaran LED pada tiga jenis selada berpengaruh nyata terhadap peningkatan

produksi selada. Perlakuan terbaik dari pemberian LED yang bisa menghasilkan

produksi tinggi adalah perlakuan menggunakan LED warna putih pada selada

jenis cos (Romaine) dan jensi Green Lollo. (Prameswari, 2017).

Pengaruh Daya Lampu Neon Terhadap Pertumbuhan Tanaman Pak Choi

(Brassica rapa L.) Pada Sistem Hidroponik Indoor (Setiasih et al., 2016),

penelitian yang dilakukan oleh setiasih dkk ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh daya lampu neon terhadap pertumbuhan tanman Pak Choi pada sistem

hidorponik indoor. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa

tanaman Pak Choi yang diberi perlakuan pencahayaan yang berbeda, diantaranya

adalah lampu neon 20 watt (N1), neon 2x20 watt (N2), neon 40 watt(N3), neon

2x40 watt(N4) diruang tanam dan 1 perlakuan lain dibawah penyinaran matahari

(N0). Hasil yang didapat dari penelitian adalah tanaman Pak Choi yang diberi

perlakuan lampu neon 2x40 watt(N4) mendapatkan hasil terbaik pada semua

variabel pengukuran. Kemudian diikuti perlakuan neon 40 watt(N3) dan terendah

pada perlakuan neon 20 watt(N1). (Setiasih et al., 2016).

Dalam menanam secara hidroponik ada beberapa hal yang perlu di

perhatikan diantaranya adalah kadar pH yang stabil, ketersediaan air yang berisi
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larutan nutrisi tanaman, suhu dan intensitas cahaya yang yang didapatkan oleh

tanaman. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan dan pemantauan secara berkala

agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan semakin

berkembangnya teknologi, kita dapat menerapkan teknologi internet pada

pertanian hidroponik untuk memudahkan kegiatan pemeliharaan dan pemantauan

tanaman karena prosesnya dapat dilakukan dari jarak jauh asalkan terdapat

jaringan internet.

penelitian tentang pemeliharaan otomatis serta monitoring jarak jauh pada

pertanian hidroponik dengan internet pernah dilakukan diantaranya. Sistem

Monitoring Dan Otomasi Pengontrolan Kelembaban Media Tanam (Soil Moisture)

Pada Tanaman Hidroponik Berbasis Web oleh Wahyudin dkk penelitian ini

dimaksudkan untuk merancang suatu sistem yang dapat memonitoring

kelembaban media tanam pada hidroponik sekaligus mengatur kelembaban media

tanamnya secara otomatis. Sistem tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu : Remote

Terminal Unit(RTU) dan Control Terminal Unit (CTU). Pada RTU terdapat

mikrokontroler ATSAM3X8E dan mikroprosesor yang berfungsi untuk

mengakuisisi data kelembaban media tanam dan mengirimkan data ke database

melalui jaringan internet. Sensor soil moisture YL-69 digunakan untuk mengukur

kelembaban media tanam, pompa air digunakan untuk menyirami media tanam

ketika sensor mendeteksi keadaan kering, dan relai digunakan untuk

menghidupkan dan mematikan pompa air. Kelebihan sistem ini adalah

pengukuran dapat dilakukan dari jarak jauh dan hasil pengukurannya dapat dilihat

secara real time ketika ada koneksi internet. (Wahyudin et al., 2017).

Pada tahun 2015 Wanda Vernandhes dkk membuat Smart Growbox

Design With Temperature and Humudty Monitoring System Via Internet yang

ditujukan untuk memeberikan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki lahan

untuk pertanian. Desain smartbox dengan sistem pemantauan suhu dan

kelembapan melalui internet telah dirancang, dengan menggunakan sensor suhu

dan kelembapan (DHT22) serta sensor kelembapan tanah (FC-28), maka kondisi

tanaman dan lingkungannya akan mudah dipantau oleh melihat nilai output dari

sebuah sensor. (Vernandhes et al., 2015).
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Sistem Otomasi pengontrolan Volume Dan PH Air Pada Hidroponik yang

dibuat oleh Muhammad Fkhruzzaini dkk. Sistem ini mampu mengontrol volume

dan pH air pada hidroponik, pengukuran dilakukan dengan sensor analog pH

meter dan sensor ultrasonik penglahan data menggunakan mikrokontroller arduino

uno dan relay digunakan untuk mengontrol pompa air. Hasil yang didapatkan, bak

hidroponik dengan kontrol volume dan pH air secara otomatis memiliki nilai yang

stabil dibanding bak penampung hidroponik tanpa sistem kontrol. (Fakhruzzaini et

al, 2017) Namum kekurangan dari sistem ini tidak adanya monitoring dan

notifikasi ketika nilai pH tidak sesuai setting point.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis mendapat ide untuk

membuat rancang bangun sistem otomasi pH air pada hidroponik selada dengan

tambahan monitoring yang dapat memantau kadar pH, level air serta suhu ruang

tanam pada sistem hidroponik yang dilakukan didalam ruangan melalui aplikasi

telegram, Kelebihan yang ada pada sistem ini adalah selain dapat dimonitoring

lewat jarak jauh sistem juga akan memberikan notifikasi pada aplikasi telegram

pada saat kondisi tertentu sehingga lebih mempermudah dalam hal pemantauan

dan pemeliharaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada latar belakang,

maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana merancang bangun sistem otomasi pH air pada hidroponik selada

dengan monitoring dan notifikasi melalui telegram?

2. Bagaimana Melakukan pengujian sensor pH, sensor DHT11, dan sensor

ultrasonik supaya dapat bekerja seperti alat ukur yang sudah ada?

3. Bagaimana melakukan pengujian kontrol pH?

4. Pada saat kondisi yang seperti apa notifikasi akan dimunculkan telegram?

1.3. Batasan Masalah

Supaya penyelesaian masalah tidak melebar dan penelitian ini tetap

terfokus, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berkut:

1. Rancang bangun yang dibuat hanya berupa prototipe dengan ukuran 50 x 35 x

50 cm
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2. Kendali yang dibuat hanya sekedar kendali on-off relay

3. Monitoring yang dilakukan hanya meliputi kadar pH, level air dan suhu pada

ruang tanam

4. Mikrokontroler yang digunakan adalah wemos D1 R32 serta sensor yang

digunakan adalah sensor pH, sensor DHT11 dan sensor ultrasonik HC-SR04

5. Notifikasi yang diberikan hanya berupa pesan pada aplikasi telegram

6. Hidroponik dilakukan didalam ruangan menggunakan growing light sebagai

pengganti cahaya matahari

7. Tanaman yang akan digunakan adalah selada dan Jumlah yang akan

digunakan sebanyak 6 tanaman selada

1.4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Membuat rancang

bangun otomasi pH air pada hidroponik selada dengan monitoring dan notifikasi

melalui telegram. Otomasi pH akan mempertahankan nilai pH air hidroponik pada

kisaran pH 5,5-6,5. ketika nilai pH <5,5 makan pompa 2 yang berisi larutan basa

akan menyala selama 3 detik kemudian mati 8 detik hal itu berulang sampai nilai

pH mencapai 5,5, alat ini juga aka mengirimkan notofikasi berupa pesan ke

telegram. Ketika nilai pH diatas 6,5 maka pompa 1 yang berisi larutan asam akan

menyala untuk mengalirkan larutan asam, pompa menyala selama 3 detik

kemudian mati 8 detik proses iniberulang sampai nilai pH mencapa 6,5, alat ini

juga akan memberikan notifikasi ke telegram. Terdapat juga fitur monitoring yang

bisa mengetahui nilai dari pH air, level air, dan suhu ruang tanam. Monitoring

dapat dilakukan dengan mengirim pesan pada telegram. Menguji sensor pH,

Ultrasonik, dan DHT11 dan menguji dari keseluruhan sistem.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Memudahkan proses pemantauan dan pemeliharaan pada tanaman hidroponik.

2. Semakin berkembangnya teknologi dibidang pertanian, khususnya pertanian

model hidroponik.

3. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai literatur penyusunan skripsi di masa

yang akan datang serta dapat dijadikan referensi perpustakaan.
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