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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Pada era ini, penduduk telah berkembang pesat, dan banyak lahan 

pertanian telah berubah menjadi lahan pemukiman dan fasilitas sistem lainnya. 

Hal ini mengakibatkan kurangnya lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan 

pangan yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk. Terkait dengan keterbatasan lahan pertanian, sistem pertanian saat 

ini memanfaatkan lahan yang sempit, yaitu pertanian hidroponik. Hidroponik 

berasal dari kata Yunani hidroponik yang terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu 

hydro yang berarti air dan ponous yang berarti kerja. 

Seperti yang didefinisikan, hidroponik adalah cara bercocok tanam 

dengan berfokus pada nutrisi tanaman (yaitu air) tanpa membutuhkan tanah 

sebagai media pertumbuhan. Dibandingkan dengan sistem tanam tradisional, 

sistem hidroponik memiliki beberapa keunggulan yaitu menghemat lahan, tidak 

ada hama, penggunaan pupuk dan air sangat efektif, dan sistem tanam tidak 

tergantung pada musim tanam. Salah satu metode hidroponik adalah sistem 

semi irigasi tetes (Semi Drip Irrigation). Sistem semi irigasi tetes adalah suatu 

cara budidaya tanaman dimana akar tanaman tumbuh pada lapisan hara yang 

dangkal dan bersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh air, unsur hara 

dan oksigen yang cukup. Sistem ini lebih cocok untuk menanam buah-buahan, 

seperti tomat ceri, dan juga digunakan sebagai objek penelitian ini. Namun 

kekurangan dari sistem hidroponik adalah membutuhkan banyak waktu 

perawatan, karena pertumbuhan tanaman selalu sangat bergantung pada nutrisi 

yang teratur. Petani juga harus mengukur kadar pH pada larutan nutrisi setiap 

hari agar kadar pH stabil dan tidak menimbulkan masalah bagi tanaman. 

Adapun petani harus menyemprotkan pestisidanya bila ada tikus yang suka 

menggrogoti buah dari tanaman tomat ceri. 

Di era yang telah modern ini terdapat beberapa solusi untuk meringankan 

budidaya tomat ceri melalui sistem semi hidroponik dengan memanfaatkan 

Nodemcu sebagai mikrokontroler. Irigasi akan di kontrol melalui penjadwalan 

waktu didalam Blynk, dalam aplikasi terdapat 3 format waktu yang dapat 

dipilih sesuai jam yang diinginkan untuk penyiraman, serta modul RTC (Real 

Time Clock) akan bekerja selayaknya jam agar sistem dapat bekerja secara 

offline. Sensor ultrasonik akan menunjukan volume air nutrisi pada tandon. 
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Sensor PIR akan mendeteksi pergerakan hama tikus dan jika terdeteksi akan 

mengaktifkan pompa untuk menyemprotkan pestisida. Dan sensor pH akan 

membaca tegangan dari pH probe dan ditampilkan pHnya pada aplikasi Blynk. 

Dibuatnya penelitian tentang implementasi “Pengendali Penyiraman dan 

Menyemprotan Otomatis Pestisida Menggunakan Blynk” bertujuan untuk 

meringankan dan menaikan efektivitas pekerjaan budidaya tomat ceri melalui 

semi hidroponik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat penjadwalan irigasi dengan aplikasi Blynk ? 

2. Bagaimana cara membuat pendeteksi hama ? 

3. Bagaimana cara menyemprotkan pestisida setelah hama terdeteksi ? 

4. Bagaimana cara menampilan volume tandon pada aplikasi Blynk ? 

5. Bagaimana cara menampilkan nilai pH pada aplikasi Blynk ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah pada perancangan alat ini dibutuhkan 

Batasan masalah agar topik permasalahan tidak melebar atau melenceng. 

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini, diantara lain sebagai berikut : 

1. Pembuatan alat sebatas prototipe. 

2. Pendeteksi hama hanyak untuk mendeteksi hama yang berukuran cukup 

besar dam memancarkan infra merah. 

3. Penjadwalan penyiraman hanya dapat di set pada 3 waktu yang 

berbeda. 

4. Pengujian sistem kepada petani hidroponik kecil. 

5. Perancangan sistem hanya untuk tomat ceri semi irigasi tetes 

hidroponik. 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Membuat penjadwalan irigasi dengan aplikasi Blynk. 

2. Membuat sistem pendeteksi hama. 

3. Membuat menyemprotkan pestisida setelah hama terdeteksi. 

4. Membuat menampilan volume tandon pada aplikasi Blynk. 

5. Membuat menampilkan nilai pH pada aplikasi Blynk. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

      Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat pada Bidang Akademis 

Sebagai bentuk apresiasi dan ikut berkontribusi untuk 

pengembangan teknologi berbasis mikrokontroler, serta pembelajaran 

lanjutan. 

2. Manfaat Kemudahan 

Dengan adanya sistem yang dibangun ini dapat meringankan 

atau memudahkan kerja dari para petani hidroponik tomat ceri sistem 

semi irigasi tetes. 
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