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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan latar belakang permasalahan yang mendasari 

pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan dan sistematika penulisan 

skripsi. 

1.1. Tujuan 

Perancangan sistem hidroponik untuk tanaman selada berbasis arduino 

AtMega. 

 

1.2. Latar Belakang 

Pengembangan sistem dan model penanaman tanaman untuk memenuhi 

kebutuhan pangan telah banyak dilakukan. Penanaman tanaman secara hidroponik 

merupakan salah satu sistem dan model penanaman tanaman yang paling fleksibel 

yang dapat di lakukan dimana saja.[1] 

Kondisi lahan perkotaan yang semakin sempit, harga sayuran yang cukup 

mahal, padatnya rutinitas dalam rumah tangga yang seringkali menjadi hambatan 

dalam memperoleh kebutuhan pangan dan serta pada zaman sekarang ini, banyak 

pedagang baik pedagang sayur, buah dan makanan yang bertindak tidak jujur 

dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dan memuaskan tanpa 

memikirkan resiko-resiko pada konsumen, maka dibutuhkan sebuah sebuah media 

baru yang lebih minimal dan swamandiri untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan 

mendapatkan sayur organik dengan memanfaatkan lahan sempit untuk dapat 

memenuhi dan mendapatkan kebutuhan sayur selada organik dengan tidak 

menganggu berbagai aktivitas pada rumah tangga.  

Selada merupakan salah satu jenis tanaman yang tidaklah mudah ditemukan 

pada pasar tradisional dan supermarket. Selain itu selada merupakan salah satu jenis 

sayur yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sayur dalam rumah tangga. 

Tanaman selada merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat bertahan pada suhu 

rendah. Selain itu selada juga memiliki masa tumbuh kurang lebih satu bulan.  

Pada era modern ini hampir setiap daerah sudah terhubung dengan listrik, 

maka penulis mengusulkan sebuah sistem penanaman hidroponik secara otomatis 
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berbasis arduino AtMega yang dapat diterapkan pada rumah tangga. Sistem ini 

dapat menanam selada dari bibit hingga siap panen, dengan penggunaan tempat 

seminimal mungkin. Diharapkan dengan sistem ini, kebutuhan sayur selada 

dirumah tangga dapat tercukupi dengan lebih ekonomis, sehat dan mudah. 

 

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

38/I.3/FTEK/XI/2016 pada tanggal 21 November 2016, spesifikasi skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem dirancang untuk tanaman selada. 

2. Sistem dapat mengatur suhu tidak lebih dari 25°C pada lingkungan sekitar 

hidroponik. 

3. Dapat memberikan asupan air dan nutrisi yang dicampurkan dengan air pada 

tanaman selada. 

4. Terdapat indikator ketika air habis. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, 

berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi alat yang akan 

direalisasikan sesuai dengan dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Sistem hidroponik skala rumah tangga dengan model bertingkat, bab 

ini menjelaskan mengenai hidroponik, model hidroponik dan sistem hidroponik. 

BAB III Perancangan, bab ini menjelaskan mengenai perancangan mekanik, 

perancangan perangkat keras, dan perancangan elektronik. Perancangan mekanik 

meliputi media penanaman, penampungan air dan sistem kerja mekanik. 

Perancangan perangkat keras meliputi perangkat keras yang digunakan dan 
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penempatan perangkat keras. Perancangan elektronik meliputi perangkaian 

elektronik dan sistem kerja elektronik.  

BAB IV Pengujian dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang 

pengujian perangkat keras maupun perangkat elektronik yang telah dirancang dan 

direalisasikan. 

BAB V Penutup, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 

pengembangan. 

 

 


