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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tanaman cabai merupakan salah satu sayuran buah yang memiliki 

peluang bisnis yang baik. Besarnya kebutuhan dalam negeri maupun luar 

negeri menjadikan cabai sebagai komoditas menjanjikan. Permintaan cabai 

yang tinggi untuk kebutuhan bumbu masakan, industri makanan, dan 

obatobatan merupakan potensi untuk meraup keuntungan. Tidak heran jika 

cabai merupakan komoditas hortikultura yang mengalami fluktuasi harga 

paling tinggi di Indonesia. 

Salah satu sifat tanaman cabai yang disukai oleh petani adalah 

tidak mengenal musim. Artinya, tanaman cabai dapat ditanam kapan pun 

tanpa tergantung musim. Cabai juga mampu tumbuh di rendengan maupun 

labuhan, itulah sebabnya cabai dapat ditemukan kapan pun di pasar atau di 

swalayan. Penanaman cabai pada musim hujan mengandung resiko. 

Penyebabnya adalah tanaman cabai tidak tahan terhadap hujan lebat yang 

terus menerus. Selain itu, genangan air pada daerah penanaman bisa 

mengakibatkan kerontokan daun dan terserang penyakit akar. Pukulan air 

hujan juga bisa menyebabkan bunga dan bakal buah berguguran. 

Sementara itu, kelembapan tanah dan udara yang tinggi meningkatkan 

penyebaran dan perkembangan hama serta penyakit tanaman. (Dermawan, 

2010) 

Penyiraman tanaman erat kaitanya dengan kondisi kelembaban 

tanah. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat bekerja secara 

otomatis melakukan penyiraman tanaman cabai, penggunaan sensor yang 

dapat mengetahui kondisi kelembaban tanah adalah salah satu solusi sesuai 

dengan kebutuhan tanaman. Kondisi kelembaban tanah diperoleh dari 

sensor kelembaban tanah, sensor ini akan mendeteksi kelembaban tanah 

kemudian akan memberikan informasi apakah tanah basah atau tanah 
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kering sehingga kemudian memberikan outputan perintah melalui relay 

apakah pompa menyala atau tidak. 

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

suatu penelitian dengan judul “Perancangan Mikrokontroler Sistem 

Penyiram Tanaman Cabai Otomatis Berbasis Internet Of Things”. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bisa 

merumuskan permasalahan yang ada yaitu : 

1. Para petani yang masih menggunakan cara manual dalam penyiraman 

tanaman dipagi dan sore hari. 

2. Jarak kebun yang jauh dari tempat tinggal. 

3. Sering Terjadinya kelalaian dalam penyiraman sehingga tanaman cabai 

kering atau layu. 

4. Petani yang kurang tahu kebutuhan air pada setiap pohonnya.  

5. Petani tidak tahu tentang pembedaan kebutuhan air pada cabai 

dimasing-masing umur, pada fase pertumbuhan adalah 480 

ml/tanaman/hari, fase pembungaan / pembuahan 520 ml/tanaman/hari 

dan fase panen sebanyak 540 ml/tanaman/hari. 

6. Jika pada musim kemarau atau penghujan masih disiram 2x sehari 

setiap pagi dan sore tetap menyebabkan tanaman cabai mati. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan masalah yang terlalu luas, pada 

perancangan ini dibatasi pada: 

1. Mickrocontroller yang digunakan adalah NodeMcu ESP8266. 

2. Sistem ini dibangun menggunakan sensor kelembapan yakni 

Higrometer Soil Moisrure YL-69. 

3. Menggunakan RTC (Real Time Clock) sebagai penjadwal. 

4. Sistem dibangun dengan Water Pump sebagai pompa air. 

5. Nilai kelembaban dapat dimonitoring di Thinger.io. 
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6. On/off manual alat bisa diremote lewat Thinger.io. 

7. Sistem ini mengontrol aktif dan nonaktif dalam proses penyiraman. 

8. Alat penyiraman cabai dibuat dengan kapasitas 1 m
2 

dengan berisi 4 

tanaman. 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem 

rangkaian yang dapat menghasilkan sistem kendali otomatis yang mampu 

mengatur penjadwalan penyiraman otomatis dan mengetahui tanaman 

membutuhkan air atau tidak. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang dinerikan dari penyiraman otomatis cabai ini yaitu 

dapat memberikan solusi pada pengguna supaya proses penyiraman cepat, 

tepat waktu, dan sesuai kebutuhan tanaman. 
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