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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin  

meningkat,  sebanding dengan  permintaan  pangan  di  Indonesia.  Pertumbuhan  

penduduk  tersebut  membawa  dampak permintaan pangan,  khususnya pada  

permintaan pertanian  padi. Kebutuhan  pangan pokok pada pertanian meliputi  

pertanian padi,  dan hortikultura. Kebutuhan pokok yang  mengalami kenaikan 

tersebut adalah tanaman padi. Sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai 

pekerjaan sebagai petani. Pokok yang mendasari masyarakat untuk bertani karena 

lahan di Indonesia sebagian besar persawahan, selain itu masyarakat terdorong 

untuk bertani karena permintaan bahan pokok beras semakin meningkat. 

Persediaan beras dapat dilihat dari hasil panen padi para petani. Para petani 

mengembangkan  pertanian  dalam  rangka  mecukupi  permintaan  kebutuhan  

beras  dengan mempercepat masa penanaman dan panen.Kendala saat 

mempercepat masa penanaman dan panen, para petani belum memperhatikan 

kualitas lahan, dari segi tanah dan air. Metode yang telah dilakukan para petani 

hanya pemupukan, dan  metode ini  ditinjau masih  perlu dikembangkan. Metode  

pemupukan  seharusnya perlu  diuji kadar kandungan air dan tanah. Kualitas air 

dan tanah yang  terkandung dalam didalamnya meliputi kandungan pH, suhu, 

kelembaban. Kandungan pH yang baik untuk tanaman antara 6,0-8,0, namun nilai 

pH yang paling bagus yaitu 7,0, dengan suhu rata-rata antara 27º-32º. Persawahan 

padi dengan mode  tradisional  rata-rata  menggunakan  ilmu  perkiraan  atau  

melihat  para  petani  terdahulu. 

Permasalahan yang timbul  adalah  para petani  belum mengetahui  kondisi 

persawahan paska  panen. Hal  yang perlu diperhatikan adalah kondisi tanah dan 

kondisi air.Kualitas  lahan pertanian  yang  akan ditanami  padi  dapat dipasang  

sebuah alat  yang  dapat mengukur kandungan pada lahan. Perkembangan 

teknologi pertanian mulai dari alat ukur hingga sistem pertanian yang otomatis 

telah  dikembangkan kalangan akademik maupun non akademik. Perkembangan  
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teknologi  yang  berkembang  diharapkan  dapat  membantu  dalam  mengatasi 

masalah pada bidang pertanian di Indonesia. Alat pengukuran yang perlu 

digunakan pada pertanian salah satunya dengan  sensor  kadar air atau 

kelembaban, yang dapat digunakan sebagai kontrol kelembaban untuk mengetahui 

kadar air dalam butiran tanah. 

Sensor adalah  sebuah piranti  perangkat keras yang  dapat dijadikan  sebagai 

indra pembaca data. Sensor sering ditemui dalam keseharian,  semisal pada 

smartphone terdapat sensor cahaya. Macam-macam  sensor  dapat  digunakan  

untuk  membantu  manusia  dalam  otomatisasi  bidang tertentu, semisal dalam 

bidang pertanian membutuhkan sensor suhu tanah, kelembaban, pH tanah dan 

intensitas air. Cara kerja sensor dapat membaca suatu obyek dengan cara merubah 

kedalam digital  maupun analog,  dan data  diolah mikroprosessor.Sistem  

wereless sensor  network  dapat diterapkan pada perangkat untuk 

dikomunikasikan dengan server. 

Aplikasi MySQL yang sering digunakan dalam penyimpanan basis data. 

Sistem operasi pada android  sudah  mendukung  penyimpanan basis  data 

MySQL. Kemudahan  dalam  MySQL  yang terhubung  dengan  sistem  operasi  

android  membuat  pengembang  aplikasi  dari  kalangan  basik hingga 

pengembang besar  sangat sering menggunakan  dalam pembuatan  basis data.  

Basis data MySQL  dalam penggunaannya  dapat  digunakan dalam  pembuatan  

data,  menyimpan data,  dan membaca  data.  Hasil  yang  tersimpan  dalam  basis  

data  dapat  dipanggil  kembali  sesuai  isi penyimpanan dan dapat dibuat sebuah 

laporan 

1.2. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas dapat 

dirumuskan masalah menjadi bagaimanakah Sistem Monitoring Kualitas Lahan 

Pertanian Berbasis Arduino dan Mobile Web dibuat? 

1.3.  Tujuan 

Tujuan dibuatnya Proyek Akhir ini adalah untuk menghasilkan sebuah Alat  

Sistem Monitoring Kualitas Lahan Pertanian Berbasis Arduino dan Mobile Web.
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1.4.   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan Proyek Akhir ini adalah penulis membatasi diri 

hanya berkaitan dengan membuat sebuah alat tentang pengukuran untuk mengetahui 

kandungan tanah dan air pada lahan pertanian sebelum dan sesudah ada alat menggunakan 

sensor kelembapan tanah, pH meter dan suhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


