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Abstrak 
Menyiram tanaman biasanya dilakukan secara langsung yakni menyiram 

tanaman menggunakan gembor plastik. Hal ini menimbulkan beberapa kendala yang 
cukup merepotkan, terutama pada efisiensi waktu pada orang yang tidak memiliki 
waktu banyak. Demikian pula halnya pada saat pemilik tanaman sedang tidak ada 
dirumah sering kali kesulitan untuk menyiram dari jarak jauh. Maka pada 
penelitian/skripsi ini dibuatlah penyiraman dan pemberian nutrisi pada tanaman dengan 
mudah berbasis Andriod yang dapat mempermudah pemilik tanaman dalam hal 
menyiram dan memberi nutrisi pada tanaman secara cepat, tepat, dan efisien.  

Penyiraman yang dibangun ini, dibuat dengan menggunakan tools seperti 
NodeMCU, Papan PCB, Header Koneksi, Kabel Jumper  Spreadsheet sebagai database 
dengan bahasa pemprograman Arduino IDE, dan dirancang dengan alur yang sederhana 
menggunakan metode perancangan Flowchart. Penilitian ini bertujuan untuk 
memudahkan pemilik tanaman untuk menyiram tanamannya dengan melalui 
smartphone.  

    

Kata Kunci: Header Koneksi, Spreadsheet, Adrduino, 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
Watering plants is usually done directly, namely watering the plants using a plastic 
bag. This raises some quite troublesome constraints, especially on time efficiency for 
people who don't have much time. Likewise, when the plant owner is not at home, it is 
often difficult to water from a distance. So in this research / thesis, an Andriod-based 
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watering and nutrition application is made easily which can make it easier for plant 
owners to water and provide nutrients to plants quickly, precisely, and efficiently. 
The watering that was built was made using tools such as NodeMCU, PCB Board, 
Connection Headers, Spreadsheet Jumper Cables as a database with the Arduino IDE 
programming language, and designed with a simple flow using the Flowchart design 
method. This research aims to make it easier for plant owners to water their plants via 
smartphones. 
 
Keywords: Connection Headers, Arduino, PCB Board, Bluetooth Module. 
 
PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini berkembang dengan pesat. Dengan 
adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan inovasi baru 
yang menuju ke arah yang lebih baik. Pada saat ini kemudahan dan efisiensi waktu serta 
tenaga menjadi pertimbangan utama manusia dalam melakukan aktifitas dari waktu ke 
waktu, dengan kemajuan pengetahuan dan tekologi saat ini sehingga membuat 
pekerjaan manusia semakin mudah. Salah satunya berhubungan dengan kehidupan 
tanaman. 

Tanaman merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan air untuk 
perkembangan hidupnya. Pada saat ini untuk menyiram dan memberikan nutrisi pada 
tanaman masih menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu penulis membuat 
rancang bangun penyiraman dan pemberian nutrisi secara otomatis. Dimana pada alat 
ini penulis mengunakan sebuah smartphone android dan arduino uno sebagai kendali 
dan kontrol utama dalam alat tersebut. Dengan alat ini manusia tidak perlu lagi 
menyiram tanaman secara manual setiap harinya, untuk itu alat ini bisa diaplikasikan 
pada manusia yang suka menanam di dalam ruangan atau menanam di kebun kecil di 
depan teras rumah dan di tempat lain nya yang besifat tertutup.  

Dengan demikian, penulis membuat sebuah peralatan penyiraman dan 
pemberian nutrisi pada tanaman  menggunkan Arduino Uno dan dihubungkan dengan 
smartphobe android melalui bluetooth sehingga mampu mempermudah kerja manusia 
tanpa perlu membuang banyak waktu. Rancang bangun penyiraman dan pemberian 
nutrisi tanaman ini  terinspirasi  pada  penelitian  sebelumnya  tentang  sistem penyiram 
tanaman otomatis berbasis Arduino pada rumah tanaman oleh Widiharto (2017) Sistem 
penyiram tanaman yang dapat dimonitor dengan komputer dan perangkat mobile Pada  
penelitian Widiharto system penyiramannya di butuhkan monitoring agar lebih mudah 
dalam memntau kelembaban tanah pada tanaman yang di siram, Indra Batara Naibaho 
(2017) Penyiraman Otomatis pada tanaman berbasis arduino menggunakan sensor 
kelembaban tanah pengendalian air menggunakan sensor suhu untuk penyiraman tanah 
sangat kurang efektif dikarenakan tanah memiliki sifat kelembaban dan akan 
terkontaminasi oleh suhu di sekitar, Seto Aji Pratama Agata (2018) Rancang Bangun 
Penyiram air otomatis dan proteksi hama tanaman menggunakan Fuzzy Logic Control 
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Gangguan hama tanaman yang dapat merugikan tanaman holtikultura Manusia sering 
menyiram tanaman holtikultura tanpa memperkirakan waktu dan lamanya penyiraman.  
Dari dasar pemikir yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil judul penelitian ini 
adalah “Rancang Bangun Penyiraman Tanaman Dan Pemberian Nutrisi Menggunkan 
Arduino”. 
 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Sistem atau prosedur yang sedang berjalan saat ini masih dilakukan secara 

manual yaitu menyiram tanaman secara langsung dengan waktu yang ditentukan oleh 

pemilik tanaman. Karena setiap kali menyiram tanaman harus dilakukan pada pagi hari 

dengan air yang cukup agar pertumbuhan tanaman menjadi bagus dan sehat, sedangkan 

secara umum begi sebiang orang menyiram tanaman hanya dengan air secukupnya dan 

tanpa ada pemberian nutrisi pada saat menyiram tanaman, dan bahkan sering kali lupa 

akan menyiram tanaman karna kurang nya waktu dalam memelihara sebuah tanaman. 

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat alat yang baru agar lebih efektif dan 

efisien. 

 
1. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

A. Tampilan Aplikasi 
1. Tampilan Menu Login 
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Gambar 1. 1 Tampilan Menu Login 

2. Tampilan Halaman Utama Aplikasi penyiraman dan Pemberian Nutrisi 

Pada Tanaman, Pada halaman ini pemilik tanaman dapat mengola data 

dengan memilih menu yang disediakan pada tampilan aplikasi dimana 

pada menu tersebut disediakan akses untuk menjalankan perintah dan 

mengelola data aplikasi, 
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Gambar 1. 2 Tampilan Menu Utama Aplikasi 

3. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

A. Laporan Data Penyiraman 

 
Gambar 1. 3 Laporan Data 
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B. Laporan Data Fingerprint 

 
Gambar 1. 4 Hasil Uji Penyiraman dan Pemberian Nutrisi 

 
PENGUJIAN 

1. Pengujian Penyiraman 

 
Gambar 1. 5 Pengujian Penyiraman 
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1. Tabel Pengujian 

Tabel 1. 1 Pengujian Alat 

Kasus dan Hasil Uji 

Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Keterangan 

Arduino Dikirim kode 

autentikasi yang 

benar 

Arduino akan merespon 

dan mengirimkan logika 

low ke relay 

Hasil Sesuai 

Relay Dikirim logika high Relay akan hidup Hasil Sesuai 

Dikirim logika low Relay akan mati Hasil Sesuai 

Pompa Dikirim kode 

autentikasi yang 

benar 

Arduino akan merespon 

dan mengirimkan logika 

low ke relay 

Hasil Sesuai 

Dikirim kode 

autentikasi yang 

benar 

Arduino akan merespon 

dan mengirimkan logika 

high ke relay 

Hasil Susai 

Servo Dikirim logika high Relay akan hidup Hasil Sesuai 

Dikirim logika low Relay akan mati Hasil Sesuai 

 

 

 

 

 

Tabel 1. 2 Pengujian Aplikasi 

Kasus dan Hasil Uji 
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Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Keterengan 

Aplikasi 

Spedometer 

Aplikasi dapat 

digunakan untuk 

mengukur jarak 

tempuh dan 

mengirim autentikasi 

ke arduino melalui 

Bluetooth 

Aplikasi dapat jalan dan 

bisa terhubung ke arduino 

melalui Bluetooth 

Hasil Sesuai 

Tombol 

Connect 

Bluetooth 

Mencari Bluetooth 

yang aktif dan akan 

menghubungkannya 

Bluetooth dapat 

terhubung 

Hasil Sesuai 

Tombol 

Mulai 

Dapat mengukur 

jarak tempuh 

Jarak Tempuh Jalan Hasil Sesuai 

Tombol 

Stop 

Dapat 

mengehentikan jarak 

tempuh 

Jarak tempuh berhenti Hasil Sesuai 

Tombol 

Cetak Data 

Data melihat hasil 

simpan data jarak 

tempuh 

Data bisa dilihat Hasil Sesuai 

Tombol 

Report Data 

Jarak 

Tempuh 

Alat Bekerja Data Masuk Hasil Sesuai 

Tombol 

Report 

Menyalakan 

Via 

Fingerprint 

Alat Bekerja Data Masuk Hasil Sesuai 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dengan diterapkannya Rancang Bangun Penyiraman dan Pemberian Nutrisi Pada 

Tanaman segala kendala tentang proses Penyiraman dan Pemberian Nutrisi Pada 

Tanaman secara teratur dan saat pemilik tidak mempunyai banyak waktu untuk 

memelihara tanaman nya yang ada dirumah, serta dapat mengontrol kapan saja 

penyiraman dan pemberian nutrisi pada tanaman ingin di lakukan. 

2. Dengan diterapkannya Rancang Bangun Penyiraman dan Pemberian Nutrisi Pada 

Tanaman ini dapat memudahkan pemilik tanaman dalam mengontrol proses siram 

tanaman  secara praktis dengan melalui kontrol sebuah smartphone. 

3. Dari proses pembuatan Alat Penyiraman dan Pemberian Nutrisi Pada Tanaman ini 

perlu memerlukan tahap-tahap dengan mempelajari sistem yang berlaku pada saat ini, 

merumuskan masalah dan mencari solusi untuk menjawab masalah–masalah yang ada 

Tombol 

Report 

Mematikan 

Via 

Fingerprint 

Alat Bekerja Data Masuk Hasil Sesuai 

Tombol 

Report 

Menyalakan 

Via SMS 

Alat Bekerja Data Masuk Hasil Sesuai 

Tombol 

Report 

Mematikan 

Via SMS 

Alat Bekerja Data Masuk Hasil Sesuai 
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.SARAN 

Agar Alat Penyiraman dan Pemberian Nutrisi Pada Tanaman ini berjalan dengan 

baik dalam penggunaan serta pengembangannya, maka hal-hal yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Alat Penyiraman dan Pemberian Nutrisi Pada Tanaman ini masih belum bisa 

dikendalikan melalui koneksi internet. 

2. Alat Penyiraman dan Pemberian Nutrisi Pada Tanamaan ini dapat dikembangkan 

dengan menggunakan kontrol akses internet. 
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