
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyiraman merupakan salah satu perawatan yang sangat penting dalam 

pembibitan guna menjaga kelembaban tanah. Kelembaban tanah dapat 

mempengaruhi kehidupan biologi di dalam tanah, seperti patogen tanah, tanaman 

inang, dan mikroorganisme lainnya dalam tanah. Kelembaban tanah yang tinggi 

dapat meningkatkan aktivitas zoospora (Asriya and Yusfi, 2016, p. 327).  

Proses penanaman tanaman dengan menggunakan pot dapat dilakukan manusia 

sehingga penempatannya dapat ditempatkan di lahan pekarangan ataupun yang lain 

(Nabisa and Muchtar, 2019, p. 128). Tanaman yang hidup subur dapat ditentukan 

berdasarkan tanah yang subur sehingga mengakibatkan tanaman tersebut dapat 

berkembang dan tumbuh secara baik. Pengaruh dari kesuburan tanaman salah 

satunya adalah intensitas air yang terkandung dalam tanaman tersebut (Ratnawati 

and Silma, 2017, p. 147). 

Proses penyiraman tidak terlepas dari bantuan manusia untuk penyiramannya. 

Akan tetapi penyiraman yang dilakukan setiap waktu dengan waktu yang telah 

ditentukan menimbulkan berbagai kendala antara lain terdapat tanaman yang 

terlewatkan untuk disiram, kelelahan, sakit, dan berbagai kendala lainnya yang di 

mana kendala tersebut dialami oleh manusia karena manusialah yang berperan 

penting dalam proses penyiraman tanaman (Hansen et al., 2018, p. 64). Kendala 

tersebut dapat mengakibatkan tanah terlalu kering, sehingga tanaman sulit 

berkembang dan akan mati jika tidak diatasi segera. selain itu juga jika penyiraman 

tidak pas atau terlalu banyak air akan mengakibatkan akar tanaman busuk dan 

tanaman akan mati. Proses penyiraman yang tidak sesuai (kurang/berlebihan) juga 

akan mengakibatkan ketidakstabilan pH  tanah, sehingga dapat mengganggu proses 

pertumbuhan tanaman. 

Berdasarkan beberapa kendala tersebut maka untuk mengatasinya diperlukan 

suatu alat penyiram tanaman otomatis di mana dapat digunakan untuk alat bantu 

penyiraman tanaman atau bibit dalam pot/polybag sebagai pengganti manusia untuk 

menyiramnya. Sehingga sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan maka 

peneliti membuat sebuah alat yang dapat dimanfaatkan oleh para petani yaitu 
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dibuatnya "Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis 

Arduino" di mana dapat memudahkan pekerjaan para petani dalam hal proses 

penyiraman tanaman dan pengendalian kualitas bibit tanaman. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang peneliti uraikan di atas, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membangun dan merancang sistem penyiraman tanaman 

otomatis berbasis arduino? 

2. Apakah dengan dibuatnya sistem dapat mengurangi bibit yang gagal 

panen? 

3. Apakah sistem yang dibuat dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan 

kondisi tanah yang sebenarnya? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada : 

1. Alat ini digunakan untuk menstabilkan kelembapan tanah pada bibit buah 

kakao. 

2. Alat ini hanya difokuskan untuk pembibitan buah kakao. 

  

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Merancang alat penyiram tanaman otomatis menggunakan Arduino Uno. 

2. Mendapatkan kualitas hasil tanaman yang lebih baik dengan 

memanfaatkan alat penyiram tanaman otomatis. 

3. Mengurangi bibit kakao yang mati akibat proses penyiraman yang tidak 

sesuai. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian dalam pembuatan sistem penyiram otomatis 

ini yaitu : 

1. Memberikan inovasi baru dalam bidang pertanian. 

2. Membantu petani menjaga kelembapan tanah pada bibit buah kakao. 

3. Memudahkan dan menghemat tenaga petani dalam merawat dan 

pemeliharaan bibit buah kakao. 

4. Meningkatkan pendapatan dengan hasil panen pembibitan yang lebih banyak. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada BAB II merupakan Landasan Teori yang berisi tentang pengertian 

teori dasar yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada BAB III merupakan Metodologi Penelitian yang berisi tentang 

pengembangan metodologi yang berisi tentang Objek Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Analisis Perancangan, Desain Eksperimen, dan Desain 

Pengujian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV berisikan hasil dari pengujian yang telah dilakukan dan dan 

pembahasan dari hasil yang telah didapatkan dari  pengujian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan penelitian yang 

telah dilakukan serta saran untuk disampaikan bagi penelitian selanjutnya.


