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BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Perubahan iklim saat ini telah membuat para petani tanaman pangan dan 

hortikultura banyak mengalami kerugian. Keadaan cuaca yang tidak menentu 

menyebabkan hasil  panen tak menentu. Petani sulit untuk melalukan prediksi 

cuaca dalam masa pemeliharaan tanaman. Teknologi greenhouse atau rumah 

tanaman merupakan sebuah alternatif solusi untuk mengendalikan kondisi iklim 

mikro pada pemeliharaan tanaman (Tando, 2019). Greenhouse adalah sebuah 

bangunan dimana tanaman bisa dibudidayakan dengan iklim yang dapat dikendali 

untuk melindungi tanaman dari pengaruh panas maupun dingin, kelembapan 

tanah, intesitas cahaya, suhu dan kelembapan udara yang berlebih sehingga hasil 

panen bisa maksimal (Cobantoro et al., 2019). 

Buah tomat yang saat ini merupakan komoditas holtikultura yang bernilai 

ekonomis tinggi dan masih memerlukan penanganan serius, terutama dalam 

peningkatan hasil dan pertumbuhan buahnya. Rendahnya produksi tomat di 

Indonesia disebabkan oleh varietas tanaman tidak cocok, kultur teknis yang 

kurang baik atau pemberantasan hama dan penyakit yang kurang tepat. 

Kemampuan tomat untuk dapat menghasilkan buah sangat tergantung pada 

interaksi antara pertumbuhan tanaman, genetic dan kondisi lingkungannya. Secara 

teknis berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi produktivitas 

tanaman tomat, seperti suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Tomat 

membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhannya dan tidak tahan terhadap 

curah hujan yang terus menerus karena akan menyebabkan pertumbuhan menjadi 

kurang optimal, selain itu tomat akan mudah terserang penyakit dan akan 

menyebabkan buah tomat akan rusak dan gagal panen (Hari et al., 2017).  

Sistem pemberian air yang sesuai dalam jangka waktu tertentu dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan air tanaman tomat sehingga tanaman tomat dapat 

tumbuh dengan baik. Pengecekan kondisi tanah adalah hal yang sangat penting 

bagi pertumbuhan tomat, untuk itu kelembapan tanah optimal yang harus 

memiliki yaitu antara 60%-80% agar tidak terlalu kering maupun basah. Untuk itu 

penyiraman merupakan hal yang penting agar dapat memengontrol tingkat 

kelembapan tanah karena kebutuhan air sangat diperlukan untuk tanaman. Suhu 
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yang harus diatur sesuai kebutuhan agar tomat yang dihasilkan dapat mempunyai 

keunggulan. Oleh sebab itu suhu ideal yang diperlukan adalah 24-28 derajat 

celsius, karena jika terlalu tinggi maka buah tomat akan cenderung berwarna 

kuning, dan bila terlalu fluktuatif maka warna buah tomat tidak akan merata 

(Ginanjar et al., 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

memonitor dan mengendalikan tingkat kelembapan tanah dan suhu udara pada 

tanaman tomat. Untuk memutuskan apakah suhu udara dan kelembapan tanah 

pada tanaman tomat telah sesuai standar. 

Penelitian relavan yang mendasari pembuatan suatu alat untuk memonitor 

dan mengendalikan tingkat kelembapan tanah dan suhu ruang adalah 

“Pengembangan Sistem Kendali Cerdas Dan Monitoring Pada Budidaya Buah 

Tomat”. Pada penelitian ini dibuat suatu sistem yang dapat memonitoring dan 

mengendalikan tingkat kelembapan tanah dan suhu udara menggunakan system 

on-site yang dapat diakses dari sebuah web aplikasi melalui browser yang terdapat 

pada PC maupun smartphone. Adapun perangkat yang diletakkan pada system on-

site meliputi sensor kelembapan tanah dan udara, sensor suhu, relay modul, 

akuator, yang dihubungkan dengan mikrokontroller arduino uno yang dilengkapi 

dengan Ethernet shield agar terhubung ke jaringan. Dari data system on-site 

kemudian dikirimkan ke server melalui perantara internet. Data kemudian diolah 

oleh server dan diproses dengan decision tree sehingga memberikan informasi 

serta status terakhir dari tanaman tomat (Hari et al., 2017). 

Penelitian kedua dengan judul “Kendali dan Pemantauan Kelembapan 

Tanah,  Suhu Ruangan, Cahaya Untuk Tanaman Tomat” yang menghasilkan 

sebuah sistem yang dibuat dari Arduino Nano sebagai pusat kendali yang 

mengaktifkan perangkat berupa pompa air dan fan sesuai pembacaan nilai sensor 

yaitu sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu ruangan pada rumah kaca, sensor soil 

moisture untuk mendeteksi kadar kelembapan tanah pada tanaman tomat, dan 

sensor LDR (Light Dependent Resistance) untuk mendeteksi sinar cahaya 

matahari yang terpancar pada ruangan. Kemudian untuk memonitoring ditempat 

data sensor ditampilkan pada LCD (Liquid Crystall Display) (Ginanjar et al., 

2018).  
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Dari penelitian tersebut menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang 

ada di atas, sehingga peneliti dapat merancang sebuah prototipe yang dapat 

memonitor kelembapan tanah dan suhu ruang, dan juga dapat mengendalikan 

tingkat kelembapan tanah secara otomatis menggunakan  sensor kelembapan 

tanah YL-69 dan sensor DHT11. Kelebihan dari alat adalah dapat termonitor dan 

dapat dikendalikan secara manual melalui aplikasi Borland Delphi 7.0 yang ada di 

Laptop atau Personal Computer(PC). 

Dengan adanya prototipe ini diharapkan untuk pemeliharaan tanaman 

tomat yang ada di greenhouse dapat terpantau dengan baik dengan melihat tingkat 

kelembapan tanah dan suhu ruang pada layar laptop atau PC. Untuk kendali 

kelembapan tanahnya dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan sensor 

kelembapan tanah sehingga tidak perlu menyiram tanaman satu persatu.  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah yang ingin diselesaikan dari permasalahan  pada latar 

belakang sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat prototipe greenhouse dan sistem kendali kelembapan 

tanah yang akan dibuat? 

2. Bagaimana tampilan pada delphi 7.0 yang digunakan pada prototipe 

greenhouse? 

3. Bagaimana tingkat keakurasian sensor kelembapan tanah dengan  alat ukur 

yang sudah ada? 

4. Bagaimana tingkat keakurasian sensor suhu ruang dengan  alat ukur yang 

sudah ada? 

5. Bagaimana  menguji sistem monitoring kelembapan tanah dan suhu ruang 

pada greenhouse  tanaman tomat?  

6. Bagaimana cara melakukan pengujian kendali nilai kelembapan tanah? 

1.3.  Batasan Masalah 

 Dari pemasalahan yang akan diselesikan, penelitian ini diberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat berupa prototipe. 

2. Dimensi prototipe yang digunakan 40 cm x 60 cm x 40 cm dengan 2 buah 

sprinkler (penyiram tanaman). 
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3. Sensor suhu yang digunakan adalah DHT11 dan sensor kelembapan tanah 

adalah sensor YL-69. 

4. Sensor yang digunakan sebanyak 4 buah untuk sensor kelembapan tanah 

dan 1 buah untuk sensor suhu ruang. 

5. Jumlah tanaman tomat yang ditanam pada prototipe sebanyak 6 tanaman. 

6. Jarak tanam antara tanaman tomat satu dengan tanaman tomat yang lain 

yaitu 10 cm. 

7. Parameter yang dimonitor adalah kelembapan tanah dan suhu ruang. 

8. Parameter yang dikendali hanya kelembapan tanah 

9. Kendali yang dibuat sebatas on-off relay dari pembacaan sensor 

kelembapan tanah. 

1.4.  Tujuan 

1. Membuat prototipe yang memonitor tingkat kelembapan tanah dan suhu 

ruang yang ada dalam greenhouse. 

2. Membuat aplikasi menggunakan Borland Delphi 7.0 sebagai monitoring 

tingkat kelembapan tanah dan suhu ruang. 

3. Mengendalikan tingkat kelembapan tanah berdasarkan pembacaan sensor 

kelembapan tanah YL-69. 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memudahkan pembudidaya dalam memantau kondisi tanaman tomat dan 

dapat mengendalikan perubahan parameter pada greenhouse secara 

otomatis. 

2. Untuk meningkatkan kualitas dan produksi tanaman tomat. 

 

 


