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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tanaman Bunga merupakan tumbuhan yag dibudidayakan agar dapat diambil 

manfaatnya. Tanaman bunga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia 

sehari-hari, di era sekarang ini perkembangan teknologi mendorong manusia untuk 

berfikir cepat dan kreatif, tidak hanya menggali penemuan-penemuan baru, tetapi 

juga memaksimalkan teknologi yang ada untuk membantu pekerjaan manusia 

dalam melakukan pekerjaan manusia sehari-hari. Smart Garden berbasis Arduino 

menjadi salah satu solusi yang dapat membantu untuk tetap dapat melakukan 

kontrol terhadap tanaman dan melakukan perawatan terhadap tanaman meskipun 

terkendala oleh tempat dan kesibukan pemilik tanaman. 

Sistem ini  dirancang agar pemilik tanaman dapat melakukan monitoring 

terhadap tanaman di sekitar rumah. Informasi mengenai tanaman seperti 

kelembaban tanah dan kebutuhan penyiraman tanaman dapat dilihat melalui smart 

phone, informasi mengenai kebutuhan dan status tanaman dapat membantu pemilik 

agar tidak repot dalam merawat serta lebih efisien dalam melakukan monitoring 

terhadap kebutuhan tanaman. 

Melihat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk merancang sebuah 

sistem smart garden yang dapat digunakan untuk memonitoring tanaman di area 

perumahan padat penduduk, sistem ini dapat melakukan penyiraman tanaman 

secara otomatis berdasarkan informasi yang dikirimkan dari sensor kelembaban 

yang ditempatkan di dekat tanaman. Dengan adanya smart garden ini pengguna 

dapat mengetahui kondisi tanaman pada area perumahan pengguna.   

Pada penelitian Ini penulis berharap pengembangan “Smart Garden Pada 

Perumahan Padat Penduduk Berdasarkan Sensor Kelembaban Berbasis Arduino“  

mampu menjadi acuan dalam membangun sistem smart garden  yang dapat 

memudahkan pengguna dalam memonitoring tanaman sehingga dapat 

memaksimalkan proses pertumbuhan tanaman di area perumahan padat penduduk. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

 Adapun Rumusan masalah dalam penilitian yaitu : 

1. Bagaimana cara memanfaatkan lahan agar dapat dimanfaatkan menjadi 

smart Garden? 

2. Bagaimana cara memonitoring tanaman bunga pukul sembilan (Portulaca 

grandiflora) di sekitar rumah ? 

3. Bagaimana merancang sistem monitoring smart garden ? 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan masalah yang terlalu luas, pada perancangan 

ini dibatasi pada: 

1. Sistem ini berupa prototype smart garden yang hanya terfokus pada satu 

objek rumah di perumahan Padat penduduk di desa Jobokuto Kecamatan 

Jepara Kabupaten Jepara. 

2. Sistem Monitoring Smart Garden ini hanya membaca tingkat kelembaban 

tanah atau jumlah air yang tersimpan di pori-pori tanah dan proses 

penyiraman tanaman bunga  Portulaca grandiflora yang akan diproses 

melalui Arduino . 

1.4.  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Membangun Smart Garden Yang dapat di monitoring melalui smartphone. 

2. Sistem penyiraman yang dilakukan secara otomatis berdasarkan sensor 

kelembaban Tanah. 

1.5.  Manfaat 

1.5.1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu : 
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1. Sebagai sarana latihan untuk mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama berkuliah. 

2. Mengasah pikiran supaya dapat menciptakan sebuah sistem yang baik, 

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. 

3. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana computer pada 

Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

1.5.2. Bagi Akademik 

Manfaat penelitian bagi akademik yaitu : 

1. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam menerapkan teori – teori dan ilmu yang telah diperoleh selama di 

perkuliahan. 

2. Menambah referensi pepustakaan dalam meningkatkan kualitas pensdidikan, 

khususnya Pendidikan tingkat perguruan tinggi. 

1.5.3. Bagi Pengguna 

Adapaun Manfaat bagi pengguna yaitu : 

1. Memberikan kemudahan bagi pemilik untuk memonitoring tanaman di area 

perumahan. 

2. Sebagai solusi untuk dapat berkomunikasi dengan tanaman, yang berarti 

sistem dapat memberikan informasi kepada pengguna mengenai 

perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan tanaman pada Smart Garden. 

 

 

 


