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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Irigasi atau pengairan adalah suatu usaha mendatangkan air dengan 

membuat bangunan atau saluran-saluran untuk ke sawah-sawah atau ladang-

ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi, 

setelah air itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Atau dapat juga pengairan 

mengandung arti memanfaatkan dan menambah sumber air dalam tingkat 

tersedia bagi kehidupan tanaman. Apabila air terdapat berlebihan dalam tanah, 

maka perlu dilakukan pembuangan ( drainase ). Agar tidak mengganggu 

kehidupan tanaman. 

 Pada umumnya, aliran air yang dilakukan petani dari pintu irigasi utama 

ke pintu irigasi percabangan berikutnya menggunakan sistem irigasi yang 

masih konvensional, oleh karena itu sering terjadinya kelebihan air. Untuk 

mengetahui hal tersebut, maka dibutuhkan alternatif yang dapat mengontrol 

masuk air ke pintu-pintu percabangan irigasi. Penggunaan sistem otomatis 

diperlukan untuk mengalirkan air yang masuk, sehingga tidak ada lagi 

kelebihan air. Dari hal tersebut maka penelitian akan menggunakan 

mikrokontroler arduino uno sebagai alat pengontrol, dimana sensor ultrasonik 

yang di pasang di atas pintu irigasi utama mengirimkan data yang diterima ke 

arduino dan motor servo sebagai penggerak membuka dan menutupnya pintu 

secara otomatis sesuai data yang dikirim oleh arduino. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuka dan menutup pintu irigasi dengan otomatis. 

2. Bagaimana mengetahui pintu irigasi bekerja secara otomatis. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Areal simulasi ini berupa wadah yang berukuran panjang 65 cm dan lebar 

35 cm. 

2. Sensor ultrasonik sebagai pengontrol pintu irigasi berdasarkan jarak 

permukaan air dengan sensor ultrasonik. 

3. Penggunaan LCD untuk menampilkan informasi jarak air dengan satuan 

cm. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah mensimulasikan sistem irigasi secara 

otomatis untuk membantu pekerjaan petani dalam pemberian air. Petani tidak 

perlu melakukan kontrol dalam jangka waktu untuk melakukan irigasi. 

Sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga petani dibandingkan dengan 

sistem irigasi yang bersifat konvensional. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu pekerjaan di bidang pertanian khususnya dalam sistem irigasi 

2. Mengatur air sesuai yang di butuhkan tanaman padi 

3. Bersifat otomatisasi yang bekerja tanpa harus ada pengawasan khusus 

 

1.6. Metode Pelaksanaan Tugas Akhir 

 Adapun metode pelaksanaan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Analisa permasalahan 

Menganalisa permasalahan apa yang akan dicari penyelesaiannya. 

2. Studi Literatur 

Mencari data-data, mempelajari buku dan sumber informasi dari internet 

yang digunakan sebagai referensi sebelum memecahkan permasalahan 

yang dihadapi. 

3. Analisa Kebutuhan 

Menganalisa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelesaian masalah 

4. Perancangan Sistem 

Melakukan perancangan sistem diagram air, diagram blok dan 

sebagainnya 

5. Implementasi Sistem 

Melakukan implementasi dan pembangunan sistem penyelesaian masalah 

6. Uji Coba dan Indentifikasi Kesalah 

Menyelesaikan pengujian terhadap sistem apakah telah terjawab dan 

menyelesaikan masalah serta mengeditifikasi kesalahan-kesalahan sistem. 
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1.7. Sistem Penulisan 

 Laporan Akhir Studi ini terbagi dalam lima bagian dengan sitematika 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir 

studi, metode penelitian dan sistematika penulis. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam 

perancangan alat, serta mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen 

dasar elektronik dan fungsinya pada rangkaian alat. 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, 

langkah-langkah pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian alat serta 

analisa hasil dari alat yang dibuat. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akhir Studi yang berhubungan 

dengan sistem yang akan dipakai. 


