
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan pangan terus mengalami peningkatan seiring dengan 

pertumbuhan penduduk di Indonesia, tetapi ketersediaan lahan pertanian 

semakin berkurang karena digunakan untuk pemukiman penduduk. Di 

samping itu, produktivitas lahan pertanian yang ada setiap tahunnya juga 

mengalami penurunan karena penggunaan pupuk kimia. Pemakaian pupuk 

kimia telah terbukti merusak tanah dan lingkungan sehingga dianjurkan 

untuk menggunakan pupuk organik (Siti Umniyatie, dkk., 1999). Manfaat 

dari penggunaan pupuk organik adalah dapat memperbaiki sifat fisik, kimia 

dan biologi tanah. Selain itu, penggunaan pupuk organik akan menghasilkan 

produk pertanian yang lebih menyehatkan daripada penggunaan pupuk 

kimia. 

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari pelapukan sisa 

tanaman, hewan dan manusia yang dapat berbentuk padat maupun cair. 

Sumber bahan dapat berupa sampah organik, daun hijau dan kering, sisa 

panen seperti jerami maupun sekam padi dan limbah ternak. Peluang yang 

cukup besar bagi petani yaitu dalam memanfaatkan jerami dan sekam padi 

setelah pasca panen sehingga tidak terbuang percuma. Di samping itu, 

penggunaan pupuk organik oleh petani padi mulai meningkat, sehingga 

ketersediaan pupuk tersebut perlu mendapat perhatian. Salah satu kebijakan 



pemerintah yang perlu ditempuh adalah pemberian insentif pembuatan 

pupuk organik yang diberikan langsung kepada para petani padi.  

Pupuk organik umumnya dihasilkan dari proses pengomposan  

sehingga sering disebut juga dengan kompos. Pengomposan merupakan 

proses dimana bahan-bahan organik mengalami dekomposisi secara 

biologis. Dekomposisi merupakan proses penguraian menjadi bentuk yang 

lebih sederhana, khususnya oleh mikroba-mikroba yang dapat 

memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Pada pembuatan 

kompos ini dekomposisi terjadi dengan bantuan dekomposer antara lain 

Promoting Microbes, OrgaDec, ActiCom, BioPos dan EM-4 (effective 

microorganism 4).  

Proses pembuatan pupuk kompos yang dilakukan secara alami 

memerlukan waktu kurang lebih tiga bulan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air secukupnya, 

mengatur aerasi dan menambah aktivator (Nyoman, 2010). Dalam 

pembuatan pupuk kompos masalah yang sering terjadi adalah tingkat 

kematangan pupuk yang tidak sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh 

tingkat kelembaban dan suhu dalam proses pembuatan tidak stabil. 

Kelembaban memegang peran penting dalam metabolisme mikroba 

sehingga harus dijaga pada kisaran 40% hingga 60%. Peningkatan suhu 

terjadi secara cepat dalam tumpukan kompos pada kisaran 35ºC hingga 

45ºC. Pembuatan pupuk kompos yang belum matang secara keseluruhan 

dapat menghambat pertumbuhan tanaman dikarenakan kekurangan nitrogen 



yang tersedia. Suatu sistem yang dapat me-monitoring serta mengatur 

proses  pembuatan pupuk kompos sangat diperlukan untuk mengatasi hal 

tersebut. Proyek akhir ini bertujuan untuk membuat sistem yang mampu 

mengendalikan suhu dan kelembaban serta memantau perubahan proses 

dekomposisi pupuk kompos secara nirkabel.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah di atas, dapat di 

identifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Produktivitas lahan pertanian yang mengalami penurunan karena 

penggunakan pupuk kimia. 

2. Penggunaan pupuk organik oleh petani padi mulai meningkat, sehingga 

ketersediaan pupuk tersebut perlu mendapat perhatian. 

3. Proses pembuatan pupuk organik yang dilakukan secara alami 

memerlukan waktu yang cukup lama kurang lebih tiga bulan. 

4. Tingkat kelembaban dan suhu dalam proses pembuatan yang tidak 

stabil, menyebabkan kematangan pupuk yang tidak sempurna. 

5. Perancangan sistem yang mampu mengendalikan suhu serta memantau 

perubahan proses dekomposisi pupuk kompos secara nirkabel. 

 

 

 

 



C. Batasan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi masalah yang muncul, maka diperlukan 

adanya pembatasan masalah untuk mempersempit ruang lingkup. Adapun 

batasan masalah dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dalam memantau suhu dan kelembaban pembuatan pupuk kompos 

digunakan sensor kelembaban dan suhu serta membahas kandungan pH 

dalam kompos. 

2. Jumlah kadar kebutuhan suhu dan kelembaban serta tingkat 

kematangan pupuk kompos. 

3. Perancangan alat dengan menggunakan Wemos D1 Mini yang akan 

bekerja sebagai mikrokontroler serta sebagai modul wifi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka 

permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancang bangun sistem pemantauan suhu dan kelembaban 

pada proses dekomposisi pupuk kompos berbasis IoT?. 

2. Bagaimana unjuk kerja dari sistem pemantauan suhu dan kelembaban 

pada proses dekomposisi pupuk kompos berbasis IoT?. 

3. Bagaimana cara mengoperasikan sistem pemantauan suhu dan 

kelembaban pada proses dekomposisi pupuk kompos berbasis IoT?. 

 

 



E. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sistem pemantauan suhu dan kelembaban pada proses 

dekomposisi pupuk kompos berbasis IoT. 

2. Mengetahui unjuk kerja sistem pemantauan suhu dan kelembaban pada 

proses dekomposisi pupuk kompos berbasis IoT. 

3. Mengetahui cara mengoperasikan sistem pemantauan suhu dan 

kelembaban pada proses dekomposisi pupuk kompos berbasis IoT? 

 

F. Manfaat Proyek Akhir 

Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan proyek akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Menjadi sumber rujukan untuk pengembangan ilmu tentang 

mikrokontroler. 

b. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori dan praktikum 

mikrokontroler yang didapatkan dalam perkuliahan. 

c. Menunjukkan wujud kontribusi terhadap universitas baik dalam 

citra maupun daya tawar terhadap masyarakat luas.  

d. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk tetap berkarya dan 

menjadi salah satu pelaku dalam kemajuan teknologi. 

 

 



2. Bagi perguruan tinggi 

a. Terciptanya alat yang inovatif dan bermanfaat sebagai sarana ilmu 

pengetahuan dan media pembelajaran.  

b. Sebagai referensi tambahan untuk mengaplikasikan ilmu terkait 

mikrokontroler. 

c. Sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa yang bersangkutan 

selama menempuh pendidikan dan kemampuan ilmunya secara 

praktis. 

3. Bagi masyarakat, peneliti, dan dunia pertanian 

a. Memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan pupuk kompos 

yang memiliki nilai kebermanfaatan tinggi. 

b. Meningkatkan kualitas tanaman dengan menggunakan pupuk 

organik. 

c. Menjadi sarana rujukan penelitian di bidang pertanian dan 

perkebunan. 

 

G. Keaslian Gagasan 

Proyek Akhir dengan judul “Sistem pemantauan suhu dan 

kelembaban pada proses dekomposisi pupuk kompos” merupakan proyek 

akhir yang didesain dengan maksud dan tujuan sebagai inovasi baru di 

bidang pertanian dan perkebunan. Sistem ini teritegrasi IoT dengan 

menggunakan Wemos D1 Mini sebagai mikrokontrolernya. Karya sebagai 

rujukan pembuatan proyek ini adalah monitoring suhu dan kelembaban 



menggunakan mikrokontroler ATmega 328 pada proses dekomposisi pupuk 

kompos (Diza, dkk. 2017). Implementasi alat tersebut berfokus pada suhu 

dan kelembaban sebagai parameter utama. Pada proyek tersebut 

perancangan sistem menggunakan sensor suhu DS18B20 dan kelembaban 

tanah DFRobots V2 (Soil Moisture). Dalam implementasinya, probe sensor 

tersebut dibenamkan kedalam tumpukan pupuk kompos, kemudian sensor 

akan mendeteksi suhu dan kelembaban tumpukan kompos tersebut. Data 

yang didapatkan sensor diubah ke dalam bentuk digital oleh ADC pada 

mikrokontroler. 

Peralatan atau sistem yang pernah dibuat oleh orang lain, di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Diza, dkk. (2017), dalam karya yang berjudul “monitoring suhu dan 

kelembaban menggunakan mikrokontroler ATmega 328 pada proses 

dekomposisi pupuk kompos” berfokus pada suhu dan kelembaban 

sebagai parameter utama. Perancangan sistem pada karya tersebut 

menggunakan sensor suhu DS18B20 dan kelembaban tanah DFRobots 

V2 (Soil Moisture). Dalam implementasinya, probe sensor tersebut 

dibenamkan kedalam tumpukan pupuk kompos, kemudian sensor akan 

mendeteksi suhu dan kelembaban tumpukan kompos tersebut. Data 

yang didapatkan sensor diubah ke dalam bentuk digital oleh ADC pada 

mikrokontroler. 

2. Supriatna, dkk (2015) membuat pendeteksi suhu dan kelembaban pada 

proses pemnuatan pupuk organik. Karya ini di desain menggunakan alat 



pendeteksi suhu dan kelembaban dengan DHT-11. Suhu dan 

kelembaban proses pembuatan pupuk dapat diatur melalui keypad. 

Sehingga suhu dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Jika suhu dan 

kelembaban di luar jangkauan dari nilai yang diatur maka alarm akan 

berbunyi. 

Adapun perbedaan sistem yang dibuat pada proyek akhir ini 

dengan proyek sebelumnya adalah: 

1. Penambahan sensor pH guna mendeteksi tingkat kematangan pada 

pupuk kompos. 

2. Pemilihan sensor kelembaban tanah dan suhu menggunakan DHT-22 

yang mempunyai nilai akurasi tinggi dan presisi dalam pengukuran. 

3. Penggunaan Wemos D1 Mini sebagai mikrokontrolernya dan sebagai 

modul wifi yang akan menghubungkan sistem dengan smartphone 

pengguna. 

4. Pengiriman data dari sensor langsung diproses menggunakan Wemos 

D1 Mini untuk dikirimkan ke android pengguna. 

5. Dilengkapi dengan fan sebagai pendingin dan hair dryer sebagai 

sumber panas, untuk menjaga suhu agar tetap stabil. 


