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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Kebutuhan air akan disesuaikan dengan jenis dan umur tanaman. Ada jenis 

tanaman yang menyukai banyak air tetapi ada juga yang kurang menyukai banyak 

air. Pada tanaman muda biasanya membutuhkan air dalam jumlah sedikit dan akan 

bertambah kebutuhan airnya dengan bertambahnya umur tanaman.  

Pada musim kemarau, air yang tersedia sangat sedikit, solusi untuk 

mengatasi kebutuhan air di masa sulit air antara lain adalah dengan menggunakan 

irigasi tetes. Pada irigasi tetes, pengairan bisa disesuaikan dengan kebutuhan air 

setiap jenis tanaman yang berbeda-beda tergantung pada fase pertumbuhan dan 

jenis tanamannya. Dalam usaha tani, kebutuhan air sangat penting mengingat air 

merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan tanaman. Dengan irigasi tetes 

ini air dapat dimanfaatkan secara lebih efisien  

 Irigasi tetes merupakan metoda pemberian air yang digambarkan sebagai 

suatu kesinambungan pemberian air dengan debit yang rendah. Secara mekanis air 

didistribusikan melalui suatu jaringan pipa, yang selanjutnya diberikan ke daerah 

perakaran dalam jumlah mendekati kebutuhan tanaman melalui penetes (emitter), 

yaitu lubang-lubang kecil tertentu yang berjarak sama sepanjang pipa saluran. 

Sistem irigasi tetes dapat menghemat pemakaian air, karena dapat meminimumkan 

kehilangan-kehilangan air yang mungkin terjadi seperti perkolasi, evaporasi dan 

aliran permukaan, sehingga memadai untuk diterapkan di daerah pertanian yang 

mempunyai sumber air yang terbatas. Irigasi tetes pada umumnya digunakan untuk 

tanaman-tanaman bernilai ekonomi tinggi, termasuk tanaman cabai. Hal ini sejalan 

dengan diperlukannya biaya awal yang cukup tinggi, akan tetapi untuk biaya 

produksi selanjutnya akan lebih kecil karena sistem irigasi tetes dapat menghemat 

biaya pengadaan peralatan yang biasanya dapat digunakan untuk beberapa kali 

musim tanam serta menghemat biaya tenaga kerja untuk penyiraman, pemupukan 

dan penyiangan (Sumarna, 1998).
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 Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberian 

irigasi adalah dengan menggunakan sistem otomatisasi berbasis mikrokontroler 

untuk melakukan penyiraman sesuai dengan kebutuhan tanaman (Delya, 2014). 

Aplikasi sistem kontrol otomatis pada irigasi tetes dapat memberikan efisisensi 

yang tinggi dalam penggunaan air karena berkerja berdasarkan batas kritis hingga 

batas normal. Kontrol otomatis juga dapat mengurangi rutinitas kerja dalam 

mengairi tanaman.  

1.2.   Rumusan masalah 

Memperhatikan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas dapat 

dirumuskan masalah menjadi bagaimanakah irigasi otomatis berbasis 

mikrokontroler untuk tanaman cabai dapat dibuat? 

1.3.   Tujuan 

Tujuan dibuatnya Proyek Akhir ini adalah menghasilkan suatu Purwarupa 

Kendali Irigasi Tanaman Cabai Berbasis Arduino. 

1.4.   Batasan Masalah 

 Batasan Masalah dalam pembuatan Proyek Akhir ini adalah : 

1. Purwarupa yang diimplementasikan terdiri dari 2 buah sensor 

kelembaban YL-69, 1 buah solenoid valve. 

2. Pengaturan buka tutup katup solenoid valve berdasarkan set point yang 

telah ditentukan. 

3. Menggunakan mikrokontroler berupa modul Arduino Uno. 

4. Menggunakan komunikasi SMS sebagai notifikasi. 

5. Menggunakan MicroSD Card Adapter. 

6. Menggunakan RTC sebagai pencatat waktu. 

7. Didukung display LCD 16x2 I2C sebagai monitor. 

8. Hasil pengukuran akan dicatat dan disimpan ke SD card. 

9. File rekaman berupa file text document (*.txt) dan dapat ditampilkan 

grafik melalui MS Excel. 

 

 


