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ABSTRAK 

Tomat merupakan tanaman pokok bagi hamper seluruh masyarakat. Sebuah alat pemantau 

tanaman tomat merupakan instrument yang mengukur dan mencatat parameter yang dibutuhkan 

menggunakan sensor. Sensor berfungsi sebagai alat ukur setiap perubahan parameter tersebut. Data 

hasil keluaran dari sensor kemudian diproses di data logger lalu dikirim ke database yang nantinya 

dapat diakses oleh user ataupun petani tomat. 

Metode dalam perancangan sistem digunakan sebagai media identifikasi komponen-komponen 

perancang sistem yang meliputi rancangan diagram yang menjelaskan alur proses sistem dan struktur 

tabel database. Dalam proses pembuatan sistem ini menggunakan kode editor Visual Studio dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C untuk alat, MYSQL, PHP, HTML, CSS, dan JS untuk website. 

Sistem ini memberikan informasi mengenai kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban tanah, 

dan intensitas cahaya. Data yang dihasilkan kemudian ditampilkan pada aplikasi dalam bentuk grafik 

dan tabel. 
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ABSTRACT 

 

Tomato is a staple crop for almost all communities. A tomato plant monitoring device is an instrument that 

measures and records the required parameters using sensors. The sensor serves as a measuring tool for any 

changes in these parameters. The output data from the sensor is then processed in the data logger and then sent 

to a database which can later be accessed by the user or tomato farmer. 

The method in system design is used as a medium for identifying the components of the system designer which 

includes a design diagram that explains the system process flow and the structure of the database table. In the 

process of making this system using the Visual Studio code editor using the C programming language for tools, 

MYSQL, PHP, HTML, CSS, and JS for websites. 

This system provides information on soil moisture, air temperature, soil moisture, and light intensity. The resulting 

data is then displayed on the application in the form of graphs and tables. 
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PENDAHULUAN 

Tanaman adalah beberapa jenis organisme yang dibudi dayakan pada suatu ruang atau media 

untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.Tanaman Tomat 

merupakan makhluk hidup yang membutuhkan air untuk perkembangannya. Tanah subur merupakan 

syarat agar tanaman tomat dapat hidup dengan baik. Tingkat kesuburan tanah dapat dipengaruhi oleh 

intensitas air yang dikandungnya. Untuk suhu dan kelembaban perlu dijaga. Maka perlu dibuat alat 

untuk mengetahui suhu dan kelembaban tanah pada tanaman tomat. 

Selain membantu pengguna dalam menghemat waktu, sistem ini juga menggunakan konsep 

IoT, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu pengguna dalam mengerjakan pekerjaan lain kerena 

tanaman dapat dipantau langsung dengan membuka web server yang sudah dibangun melalui akses 

internet untuk memantau kelambaban dan kondisi tanaman tanpa harus memantau langsung ke area 

lahan tanaman. 

Keunggulan secara umum dari sistem ini yaitu pengukuran dapat dilakukan secara mudah 

dilapangan atau pun jarak jauh dan nilai kelembaban tanah dapat langsung diketahui secara realtime 

dari web server yang telah dibangun melalui akses internet sebangai pemantau kelembaban tanaman 

yang ditanam.  

Sebuah pemantau suhu dan kelembaban tanah merupakan instrumen yang mengukur dan 

mencatat parameter meteorologi menggunakan sensor. Sensor ini yang berfungsi sebagai alat ukur 

untuk mengukur setiap perubahan suhu dan kelembaban tersebut. Data hasil keluaran dari sensor akan 

diproses di data logger dan kemudian dikirimkan ke database sehingga dapat diakses oleh user yang 

membutuhkan data dari sensor tersebut. Sensor-sensor ditempatkan di area yang terjangkau WiFi untuk 

memproses hasil pantauan suhu dan kelembaban tanah di tanaman tomat tersebut. Data yang didapatkan 

dari sensor- sensor tersebut, kemudian akan dikirimkan langsung melalui perangkat WiFi yang 

terhubung ke web server. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan suhu dan kelembaban tanah di antaranya 

adalah penelitian dengan judul “Monitoring Kelembaban Tanah Pertanian Menggunakan Soil Moisture 

Sensor Fc-28 Dan Arduino Uno”, Husdi (2018), “Rancang Bangun Sistem Monitoring Kelembaban 

Tanah Menggunakan Wireless Sensor Berbasis Arduino Uno”, Putri Asriya dan Meqorry Yusfi (2016), 

“Rancang Bangun Alat Ukur Suhu Tanah, Kelembaban Tanah, dan Resistansi”, Lutfiyana, Noor 

Hudallah, dan Agus Suryanto (2017). Pemantauan tanaman pada saat ini sangat penting karena data 

dapat dijadikan hal yang berguna dalam perawatan tanaman. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan langsung terjun ketempat yang dijadikan objek penelitan 

diantaranya dengan menggunakan catatan informasi hingga terbentuk catatan, bersifat pada 

masalah yang bersangkutan. 

2. Metode Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi percakapan langsung dengan 

mewawancarai. 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui mempelajari berbagai buku referensi serta hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis secara online maupun offline. 

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada metode 

prototype, Prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem6 yang didasarkan 

pada konsep model bekerja (working model). Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem 

final. Artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat dari pada metode tradisional dan biayanya menjadi 



 

 

 

 

lebih rendah.  Serta memakai metodeprotype 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sitem berjalan erupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan 

sebelum dibuatnya sistem, saat ini sistem yang digunakan masih manual dengan turun kelapangan 

langsung setiap ingin mengumpulkan informasi/data, apabila tidak ada seseorang yang turun 

kelapangan untuk mendaptkan informasi/data maka kan sangat sulit untuk memprediksikan cuaca 

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

nantinya dilakukan oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Rancangan model sistem 

menggambarkan tentang kebutuhan sistem yang akan dibangun. Rancangan model aplikasi ini 

menggunakan UML (Unified Modeling Language) karena berorientasi Objek yang memiliki beberapa 

tahapan yaitu use case, activity diagram, dan class diagramPerancangan basis data (database) 

merupakan garis besar keseluruhan sistem pengolah data elektronik dalam membuat  sebuah  sistem 

aplikasi yang berbasis database yang membutuhkan rancangan yang memadai dikarenakan data yang 

akan diolah merupakan inti utama dari seluruh sistem yang berjalanRancangan antarmuka masukan 

sistem ini memiliki dua rancangan, yaitu pertama rancangan antarmuka untuk mahasiswa dan yang 

kedua rancangan antarmuka petuga 

Rancangan antarmuka Keluaran sistem merupakan output hasil informasi dari inputan pada aplikasi. 

Adapun rancangan  antarmuka keluaran sistem tersebut  

 

PEMBAHASAN 

Tampilan aplikasi tersebut adalah antarmuka masukkan sistem dan keluaran sistem, 

diantaranya sebagai berikut : 

A. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Login  

Tampilan login untuk masuk ke aplikasi. 

 

Gambar 4. 1 Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Daftar 

Tampilan untuk mendaftar pengguna baru. 

 

Gambar 4. 2 Daftar 

 

3. Halaman Dashboard 

Tampilan awal setelah login, disebelah kiri ada menu grafik dan table sensor. 

 

Gambar 4. 3 Halaman Dashboard 

4. Data Grafik 

Halaman grafik untuk melihat waktu nyata dari sensor. 

 

Gambar 4. 4 Data Grafik 



 

 

 

 

 

5. Data Tabel 

Halaman data tabel untuk menfilter data sensor yang ada di database dan mendownload laporan 

data sesuai tanggal yang dipilih. 

 

Gambar 4. 5 Data Tabel 

 

B. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan grafik Kelembaban Tanah dari sensor YL-69 

Merupakan  realtime grafik kelembaban tanah selama  30 detik, garis berwarna biru adalah data 

24 jam terakhir dan garis berwarna hijau adalah data 48 jam terakhir.  

 

Gambar 4. 6 Laporan Grafik Suhu  

2. Laporan Grafik Suhu Udara 

Merupakan  realtime grafik suhu udara selama  30 detik, garis berwarna biru adalah data 24 

jam terakhir dan garis berwarna hijau adalah data 48 jam terakhir.  



 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Laporan Grafik Suhu Udara 

 

3. Laporan Grafik Kelembaban Udara 

Merupakan realtime grafik kelembaban udara selama 30 detik, garis berwarna biru adalah data 

24 jam terakhir dan garis berwarna hijau adalah data 48 jam terakhir.  

 

Gambar 4. 8 Laporan Grafik Kelembaban Udara 

4. Laporan Grafik Intensitas Cahaya 

Merupakan realtime grafik kelembaban udara selama 30 detik, garis berwarna biru adalah data 

24 jam terakhir dan garis berwarna hijau adalah data 48 jam terakhir.  

 

Gambar 4. 9 Laporan Grafik Intensitas Cahaya 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Laporan Bot Telegram 

Merupakan bot untuk memudahkan mengetahui nilai sensor melalui telegram tanpa perlu 

membuka website. 

 

Gambar 4. 10 Laporan Notifikasi Telegram 

 

6. Laporan Seluruh Data Sensor 

Merupakan isi dari keseluruhan data sensor yang tersimpan di database, ada juga filter untuk 

memilih data yang ingin diprint. 

 

Gambar 4. 11 Laporan  Seluruh Data Sensor 

 

B. Pengujian  

Tahap pengujian perlu dilakukan pada aplikasi yang telah diimplementasikan untuk mengetahui apakah 

aplikasi tersebut berjalan dengan baik, bebas dari kesalahan dan layak untuk digunakan. Metode yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah metode Blackbox yang bertujuan untuk menunjukkan fungsi 

aplikasi baik dalam hal pengoperasian maupun kesesuaian antara masukan dan keluarannya. 



 

 

 

 

1. Login 

Tabel 4. 1 Pengujian Login 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Username dan 

Password 

Apabila tombol login 

diklik  akan 

menampilkan 

Halaman Menu 

Utama 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil  

 

2. Daftar 

Tabel 4. 2 Pengujian Daftar 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Nama Lengkap, 

Username, Email, 

Password dan 

Confirm Password 

Apabila tombol Sing 

Up diklik  akan 

tersimpan di 

database. 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

Berhasil  

 

 

3. Notifikasi Telegram 

Tabel 4. 3 Pengujian Notifikasi Telegram 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

kelembaban tanah, 

suhu udara, 

kelembaban udara, 

dan intensitas 

cahaya 

Mengirim 

notifikasi ke 

telegram ketika 

nilai 

minimal/maksimal. 

Sesuai dengan yang 

diharapkan 

Berhasil  

 

4. Pengujian Data Sensor Kelembaban Tanah 

Tabel 4. 4 Pengujian Data Sensor Kelembaban Tanah 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Nilai sensor normal 

lebih dari 399 RH 

dan kurang dari 

599RH 

Nilai sensor sesuai Belum sesuia 

yang diharapkan 

Gagal 

Nilai sensor normal 

lebih dari 399 RH 

dan kurang dari 

599RH 

Nilai sensor sesuai Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 



 

 

 

 

5. Pengujian  Data Sensor Suhu Udara 

Tabel 4. 5 Pengujian Data Sensor Suhu Udara 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

suhu udara lebih 

dari 24ºC dan 

kurang dari 28ºC 

Nilai sensor sesuai Belum sesuia 

yang diharapkan 

Gagal 

suhu udara lebih 

dari 24ºC dan 

kurang dari 28ºC 

Nilai sensor sesuai Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

6. Pengujian Data Sensor Kelembaban Udara 

Tabel 4. 6 Pengujian Data Sensor Kelembaban Udara 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Kelembaban udara 

lebih dari 30% dan 

kurang dari 80% 

Nilai sensor sesuai Belum sesuia 

yang diharapkan 

Gagal 

Kelembaban udara 

lebih dari 30% dan 

kurang dari 80% 

Nilai sensor sesuai Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

7. Pengujian Data Sensor Intensitas Cahaya 

Tabel 4. 7 Pengujian Data Sensor Intensitas Cahaya 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

intensitas cahaya 

lebih dari 1600lux 

dan kurang dari 

1800 lux 

Nilai sensor sesuai Belum sesuia 

yang diharapkan 

Gagal 

intensitas cahaya 

lebih dari 1600lux 

dan kurang dari 

1800 lux 

Nilai sensor sesuai Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dihasilkan kesimpulan yaitu: 

1. Sistem pemantau tomat ini berbasis internet of things yang berarti dapat diakses dimana saja 

dan kapan saja. 

2. Data yang didapat disimpan dalam satu database dengan begitu data akan aman sehingga tidak 

perlu khawatir data hilang atau rusak.  
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