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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tanaman rukola (Eruca sativa) merupakan tanaman yang berasal dari 

Mediteranian. Tanaman ini merupakan tanaman herbal dengan kandungan serat, 

protein, vitamin A, B kompleks, C, dan K tinggi yang dapat dikonsumsi sebagai 

salad dan olahan lainnya. Rukola dapat tumbuh pada dataran tinggi dan suhu 

lingkungan yang rendah. Secara umum rukola tumbuh dengan baik pada jenis 

tanah yang berstekstur lempung berpasir dengan optimasi kadar air 20% – 40% 

Bb (Basis basah) dan intensitas cahaya sedang (Ezra, 2008). 

Air memegang peranan penting dalam proses fotosintesis dan beberapa 

proses lain yang berhubungan dengan pertumbuhan maupun perkembangan 

tanaman. Setiap jenis tanaman hanya bisa memanfaatkan air yang berada diantara 

kondisi titik layu permanen dan kapasitas lapang. Titik layu permanen merupakan 

kondisi akar yang tidak mampu lagi dalam menyerap air tanah dan kapasitas 

lapang yang merupakakan kondisi jumlah air terbanyak yang mampu di tahan 

tanah (Susanto, 2005). Tanaman rukola sangat rentan terhadap kelebihan dan 

kekurangan air. Ketidak seragaman pertumbuhan tanaman rukola serta kematian 

akibat pembusukan akar dan kekeringan, karena pemberian irigasi sistem 

tradisional yang diterapkan petani memberikan air tanpa adanya takaran yang 

sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dikarenakan hal tersebut, diperlukan 

instrumen yang mampu mengukur kadar air tanah secara cepat dan akurat serta 

diperlukan pemberian irigasi secara terkontrol sesuai dengan kebutuhan setiap 

tanaman untuk meningkatkan produksi tanaman rukola. 
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Secara umum metode pengukuran kadar air tanah (KAT) dibagi menjadi dua 

yaitu langsung dan tidak langsung. Pengukuran dengan metode langsung 

(gravimetri) lebih akurat apabila dibandingkan dengan pengukuran tidak 

langsung. Namun metode langsung membutuhkan waktu lebih lama dan 

memerlukan pengambilan contoh tanah, sedangkan metode tidak langsung lebih 

mudah diaplikasikan (Zazueta dan Jiannong, 1994). Pengukuran dengan metode 

tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan sensor kadar air tanah.  

Penggunaan sensor tanah dalam irigasi otomatis sudah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang salah satunya berjudul “Alat Pengukur Kelembaban 

Tanah Berbasis Mikrokontroler PIC 16F84”. Alat ukur kadar air tanah pada 

penelitian tersebut menggunakan sensor tunggal berbahan stainless steel yang 

dilengkapi dengan kendali on off pada pengairan sesuai batasan kadar air tanah 

yang diinginkan (Stevanus, 2013). Berdasarkan penelitian tersebut, dilakukan 

perancangan sistem irigasi otomatis pada tanaman rukola dengan sensor kadar air 

tanah berbahan stainless steel berbasis resistif yang bekerja secara multiplexing.  

Resistansi kadar air tanah yang dibaca sensor dikonversi menjadi persen kadar air 

oleh Mikrokontroler AVR AT Mega 8535. Kelebihan irigasi otomatis 

menggunakan sistem multiplexing ini memiliki beberapa input sensor yang 

terhubung dengan pompa yang terkendali sesuai kebutuhan kadar air pada 

masing-masing tanaman. Sistem kontrol akan mengendalikan pompa menyala dan 

mati sesuai rentang kadar air tanah yang telah dimasukkan ke program. Sistem 

irigasi otomatis dengan sensor resistif yang berbasis kadar air tanah ini diharapkan 

dapat memberikan irigasi yang tepat dan efisien sesuai kadar air optimal tanaman 

rukola dan menghasilkan tanaman yang sehat. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Bagaimana membangun sistem kontrol irigasi otomatis dengan sensor resistif 

yang berbasis kadar air tanah yang dapat melakukan irigasi secara otomatis sesuai 

kadar air optimal pada tanaman rukola (Eruca sativa). 

1.3.  Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa batasan masalah agar pembahasan 

dilakukan dapat terfokus pada tujuan sekaligus untuk membatasi permasalahan 

agar tidak meluas. Pembatasan masalah yaitu penerapan sistem irigasi otomatis 

dengan berbasis sensor resistif ini hanya pada tanaman rukola di dalam 

greenhouse, karena kelembaban udara terkontrol dan terhindar faktor luar yang 

dapat mengganggu pembacaan sensor. Kalibrasi sensor hanya sesuai dengan 

tanaman dan  jenis tanah yang sama dengan penelitian. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem kontrol irigasi otomatis 

dengan sensor resistif yang berbasis kadar air tanah yang dapat melakukan irigasi 

secara otomatis sesuai kadar air optimal pada tanaman rukola (Eruca sativa). 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini di bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

khususnya dalam bidang pertanian diharapkan dapat digunakan untuk 

memberikan irigasi yang efektif dan efisien terhadap tanaman. 

Manfaat lain dari penelitian ini yaitu dibidang ekonomi diharapkan dapat 

mengurangi biaya tenaga kerja serta meminimalkan kerugian akibat pemborosan 

air dan kematian pada tanaman. 


