
      

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pertanian tanaman sayuran di Indonesia masih dibudidayakan dilahan 

terbuka. Namun, budidaya sayuran pada lahan terbuka menghadapi banyak 

masalah yaitu cuaca [1]. Salah satu hasil pertanian sayuran Indonesia adalah 

paprika (Capsicum annuum L.). Paprika merupakan tanaman sayuran sejenis 

cabai yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di pasaran [2].  

Tanaman paprika membutuhkan kondisi tertentu untuk pertumbuhannya, yaitu 

suhu 24°C-30°C pada siang hari dan 9°C-12°C pada malam hari. Tanaman 

paprika masih dapat bertahan pada suhu sampai 38°C. Di Indonesia, tanaman 

paprika sangat cocok tumbuh di dataran tinggi yang bersuhu 16°C-25°C. 

Sedangkan di Belanda tanaman paprika dibudidayakan didalam greenhouse 

dengan lingkungan cuaca yang terkontrol. Faktor cuaca didalam greenhouse yang 

dikontrol adalah temperature, kelembaban, cahaya dan     [1].   

Rumah kaca atau greenhouse merupakan tempat untuk pembudidayaan tanaman 

paprika, yang ditutupi dengan bahan plastik, bahan tembus kaca. Fungsi dari 

rumah kaca yaitu untuk mengkondisikan keadaan lingkungan paprika agar tetap 

maksimal. Tujuan dari pembudidayaan tanaman paprika didalam greenhouse 

yaitu untuk memanipulasi kondisi lingkungan disekitar tanaman agar terhindar 

dari cuaca ekstrim.  

http://id.wikipedia.org/wiki/L.
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Pembudidayaan tanaman didalam greenhouse, mempunyai beberapa kendala yaitu 

pengendalian kondisi lingkungan masih dikerjakan secara manual. Pengendalian 

kondisi lingkungan secara manual membutuhkan pekerja lebih dari satu orang. 

Hal ini mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya manusia. 

Alat ukur yang digunakan untuk memantau kondisi lingkungan juga terbatas 

sehingga mengakibatkan pengendalian kondisi lingkungan tanaman tidak 

maksimal. 

Pemantauan dan pengendalian parameter tersebut membutuhkan suatu sistem 

yang dapat bekerja secara otomatis untuk mengendalikan parameter kondisi 

lingkungan di greenhouse serta dapat dipantau secara jarak jauh. Teknologi 

jaringan sensor nirkabel dapat digunakan sebagai perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk mengendalikan parameter kondisi lingkungan di greenhouse secara 

otomatis dan jarak jauh. Dengan pengendalian kondisi lingkungan secara otomatis 

dan pemantauan secara jarak jauh maka penggunaan sumber daya manusia dapat 

dioptimalkan. 

Pada penelitian rancang bangun pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan 

greenhouse untuk tanaman paprika dengan teknologi ZigBee. Penulis merancang 

dan membangun pemantauan dan pengendalian parameter kondisi lingkungan di 

greenhouse, sehingga tercipta kondisi lingkungan tumbuh yang ideal untuk 

tanaman paprika 

Sistem kontrol yang dibuat digunakan untuk mengendalikan suhu, kelembaban 

dan kadar air tanah pada lahan tanaman paprika dengan menggunakan teknologi 

jaringan sensor nirkabel. Data suhu dan kelembaban di lingkungan lahan serta 
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kadar air tanah dikirim menggunakan teknologi ZigBee dan diakses menggunakan 

komputer penerima yang terhubung dengan  teknologi ZigBee.  

ZigBee merupakan teknologi transmisi data secara nirkabel yang dapat 

berkomunikasi secara jarak jauh. ZigBee merupakan spesifikasi protocol 

komunikasi radio digital berdaya rendah berdasarkan standar IEEE 802.15.4 tahun 

2003 dan ZigBee Allience dengan jangkaun maksimal 100 meter. Teknologi 

ZigBee banyak di jual di pasaran sehingga mudah untuk di temukan dan harganya 

lebih ekonomis. Melihat spesifikasi tersebut, teknologi ZigBee dapat  diterapkan 

untuk pemantauan kondisi lingkungan greenhouse secara jarak jauh. 

LabView (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) sebagai 

perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan dan visualisasi data suhu, 

kelembaban lahan dan kadar air dalam tanah. LabView merupakan perangkat 

lunak yang digunakan untuk membuat tampilan GUI (Graphical User Interface) 

pada pemantauan dan pengendalian tanaman di dalam greenhouse secara jarak 

jauh. LabView dapat dihubungkan dengan teknologi ZigBee dan memiliki tool 

yang dapat menampilkan data secara grafik yang dikirimkan oleh ZigBee. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian secara jarak jauh pada 

lahan pembudidayaan tanaman paprika di greenhouse berbasis 

mikrokontroler. 

2. Mengembangkan alat yang dapat mengatur kelembaban, suhu dan kadar air 

tanah pada lahan greenhouse yang dapat dikendalikan secara otomatis. 
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3. Mengembangkan suatu alat kendali otomatis yang dapat menciptakan kondisi 

lingkungan ideal untuk tanaman paprika. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sistem pemantauan secara jarak jauh (remote) dapat memudahkan dalam 

pengendalian parameter lingkungan selama masa pembudidayaan tanaman. 

2. Meningkatkan produksi pada budidaya tanaman paprika di lingkungan 

greenhouse. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan merealisasikan alat pemantau dan pengendali 

tanaman di dalam greenhouse secara jarak jauh menggunakan teknologi 

ZigBee. 

2. Bagaimana mengendalikan parameter suhu, kelembaban, dan kadar air tanah 

di greenhouse secara berkelanjutan selama masa pembudidayaan. 

3. Bagaimana menyimpan data suhu, kelembaban, dan kadar air tanah pada data 

logger dan di komputer dengan format (.xls). 

 

1.5. Batasan Masalah 

Penelitian ini menitikberatkan pada pengkondisian lahan dengan lingkungan yang 

sesuai parameter yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Membahas secara khusus pengaturan suhu, kelembaban dan kadar air tanah 

menggunakan mikrokontroler dan komputer. 

2. Komunikasi antarmuka antara komputer dengan mikrokontroler 

menggunakan teknologi ZigBee. 

3. Sistem yang berpengaruh terhadap pertumbuhan  tanaman selama masa 

budidaya berlangsung. 

4. Sistem kendali yang digunakan untuk menciptakan kondisi parameter yang 

dibutuhkan oleh tanaman. 

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis tentang hasil akhir penelitian ini yaitu sistem pengatur kondisi lahan 

yang ideal di lingkungan greenhouse berdasarkan parameter yang telah 

ditentukan. Sistem tersebut dapat bekerja secara otomatis selama masa 

pembudidayaan dan dapat mengurangi penggunaan sumber daya manusia. 

Parameter yang dikendalikan yaitu suhu, kelembaban udara dan kadar air tanah, 

data tersebut dapat disimpan menggunakan data logger dan ditampilkan dari 

Liquid Crystal Display (LCD) dan komputer secara nirkabel. Antarmuka antara 

mikrokontroler dengan komputer ini memanfaatkan teknologi ZigBee. 

Pengendalian kadar air tanah menggunakan pompa air yang dihubungkan dengan 

selang dengan sistem penyiraman tetes pada media lahan tanaman. Suhu 

menggunakan exhaust fan sebagai pengendalianya dan pengendalian kelembaban 

udara menggunakan sprinkler. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang masalah, tujuan, manfaat, rumusan masalah, batasan 

masalah, hipotesis dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang teori-teori dasar pembudidayaan tanaman paprika didalam 

rumah plastik atau greenhouse, sistem kendali kalang terbuka dan kalang tertutup, 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pemantauan dan 

pengendalian tanaman, dan teknologi ZigBee. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah penelitian yang dilakukan diantaranya waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, pembuatan alat, dan pengujian alat. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang hasil pengujian sub sistem perangkat keras dan perangkat 

lunak, pengujian XBee series 2, pengujian data logger dan pengujian sistem 

secara keseluruhan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan.  


