
 

 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Bawang daun (Allium Fistulosum L) merupakan salah satu tanaman yang 

dimanfaatkan sebagai bahan bumbu atau penyedap sekaligus pengharum pada 

masakan. Bawang daun memiliki aroma yang sangat spesifik sehingga masakan 

yang diberikan bumbu bawang daun memiliki aroma yang berbeda, cita rasa 

tersendiri lebih enak dan lezat. Produksi bawang daun tidak hanya dilakukan 

dipasar dalam (domestik) melainkan juga dipasarkan diluar negeri (ekspor) dan 

peluang pasar pada komuditas bawang daun ini terbuka sangat lebar di belanda 

dan khususnya singgapura.(Qibtiah et al., 2016) 

 
Di era modern saat ini penanaman bawang daun sudah banyak menjadi salah 

satu kegiatan bercocok tanam di indonesia, hal ini didorong dengan adanya 

peningkatan permintaan tanaman bawang daun di indonesia maupun luar negeri. 

Agar mendapatkan panen bawang daun yang baik. 

 
Maka dalam hal tersebut pembudidaya atau petani bawang daun harus 

memberikan perawatan khusus dalam hal menjaga tanaman agar memperoleh hasil 

yang baik, untuk mendapatkan hasil yang baik, faktor yang cukup penting dalam hal 

pembudidayaan bawang daun adalah memperhatikan kondisi kelembaban tanah yang 

ideal serta pemberian pupuk bagi tumbuh kembang tanaman bawang daun. 

 
Kondisi tanah dan pemberian pupuk yang tidak tepat mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman bawang daun menjadi lambat bahkan menyebabkan gagal 

panen karena adanya pembusukan pada batang dari tanaman bawang daun. 

Penyiraman dan pemupukan salah satu hal yang tidak lepas dalam pembudidayaan 

bawang daun agar dapat tumbuh secara maksimal. Apabila kebutuhan ini tidak 

diperhatikan dengan baik maka berdampak buruk bagi pertumbuhan bawang daun 

ini. 

 
Namun tanaman bawang daun dapat tumbuh didataran rendah maupun 

didataran tinggi, paling umum tanaman bawang daun dibudidayakan pada dataran 



 

 

 

rendah. Dataran rendah yang berdekatan dengan pantai bukan kondisi yang tepat 

untuk membudidayakan tanaman bawang daun. Curah hujan yang tepat tantara 

1.500-2.000 mm/tahun dan kelembaban sekitar 80%-90%. Daerah tersebut juga 

sebaiknya memiliki suhu udara harian antara 19c
0
-24c

0
. Persyaratan tumbuh 

lainya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bawang daun adalah 

tanah subur, gembur dan juga banyak mengandung bahan organik serta tata udara 

dalam tanah dan kadar keasaman tanah (ph) antara 6,5-7,5.(Meltin, 2009) 

 

Untuk kebutuhan pemupukan pada tanaman bawang daun membutuhkan 

kosentrasi pemupukan dapat mempengaruhi penyerapan unsur-unsur hara serta 

tumbuh kembang pada bawang daun. Pemberian pupuk sangatlah penting bagi 

pertumbuhan bawang daun serta kebutuhan kosentrasi pemberian pupuk untuk 

bawang daun 2 gr/liter air dan dosis pupuk npk cair yaitu 250kg/ha dengan waktu 

penyemprotan 10 hari sekali.(LESTARI, 2016) 

 

Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas budidaya tanaman bawang daun maka dibuatlah alat prototype 

penyiraman otomatis yang bisa menjaga kadar kelembaban tanah sesuai dengan 

idelnya tanaman bawang daun dengan kelembaban diukur <80% untuk keadaan 

tanah kering, 90% (lembab) >90% dalam keadaan (basah). Serta untuk pemberian 

pupuk dilakukan selama 10 hari sekali dengan takaran pupuk npk 20 gr/liter air 

dengan kondisi lahan prototype 1 meter persegi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Penulisan perumusan masalah dalam laporan skripsi ini memiliki 

permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana cara membuat alat penyiraman otomatis yang bisa menyiram 

tanaman bawang daun berdasarkan kelembaban tanah dan pemupukan 

berdasarkan waktu dan kadar pemberian pupuk yang dibutuhkan? 

 
2. Bagaimana cara menguji alat yang sudah dibuat, yang bisa menyiram 

tanaman bawang daun berdasarkan kelembaban tanah dan pemupukan 

berdasarkan waktu dan kadar pemberian pupuk yang dibutuhkan? 



 

 

 

3. Bagaimana cara mengetahui efektifitas dan efisiensi alat penyiram 

secara otomatis dibandingkan dengan manual? 

 

1.3 Batasan Masalah 
 

Secara umum ada beberapa batasan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian kali ini meliputi: 
 

1. Menggunakan arduino uno sebagai kontrolernya. 
 

2. Luas tanah prototype penyiraman dan pemupukan secara otomatis 

panjang 1 meter x 70 cm dan tinggi 30 cm x30 cm. 
 

3. Luas tanah prototype penyiraman dan pemupukan secara manual 

panjang 1 meter x 30 cm dan tinggi 30 cm x 30 cm. 
 

4. Sensor kelembaban tanah yang digunakan yaitu sensor YL-69 (Soil 

Moisture) 
 

5. Untuk sistem kendali pompa menggunakan relay sebagai on off pada 

pompa DC. 
 

6. Menggunakan RTC (Real Time Clock) sebagai kendali waktu hidup 

pompa. 
 

7. Untuk pemberian pupuk menggunakan sprinkler. 

 

8. Pengujian yang dilakukan meliputi penyiraman dan waktu pemberian 

pupuk. 

 

1.4 Tujuan 
 

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah: 
 

1. Merancang bangun alat prototype yang bisa menyiram berdasarkan 

kelembaban tanah dan bisa memupuk otomatis berdasarkan waktu, ideal 

untuk tanaman bawang daun. 
 

1.5 Manfaat 
 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian kali ini adalah: 
 

1. Dengan adanya alat penyiraman dan pemupukan otomatis dapat 

menghemat waktu dan biaya. 
 

2. Dapat menjaga kadar kelembaban tanah secara akurat. 



 

 

 

3. Memupuk secara otomatis berdasarkan kadar pupuk dan waktu yang 

dibutuhkan. 
 

4. Dapat memberikan pupuk secara merata. 
 

5. Dapat menyiram secara otomatis tanaman bawang daun. 
 

6. Praktis dan mudah digunakan 
 

7. Menjadi inovasi baru bagi pertanian tanaman bawang daun. 


