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ABSTRAK 

 

  Pembudidayaan tanaman bayam merah membutuhkan kondisi yang khusus agar 

tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga diterapkan sistem monitoring greenhouse 

berbasis mikrokontroler arduino uno. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem 

monitoring greenhouse dan menguji sistem monitoring suhu, kelembaban, dan intensitas 

cahaya. Sistem monitoring greenhouse yang dirancang berbasis mikrokontroler arduino 

dengan menggunakan sensor BH1750, sensor DHT11, dan sensor soil moisture. 

Parameter yang diamati adalah kelembaban tanah (%); kelembaban udara (%); suhu 

(oC); intensitas cahaya (lux); dan pertumbuhan tanaman (cm). Penelitian yang dilakukan 

menggunakan tanaman bayam merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

monitoring greenhouse berbasis mikrokontroler arduino uno yang dirancang dapat 

bekerja dengan baik dan mampu menampilkan hasil bacaan sensor cahaya (BH1750), 

sensor kelembaban tanah (soil moisture), sensor kelembaban udara dan sensor suhu 

(DHT11). Hasil dari kelembaban tanah mendapatkan nilai maksimal pada perlakuan tanah 

kering sebesar 39%, tanah lembab sebesar 50%, dan perlakuan tanah sangat lembab 

yaitu sebesar 59%. Hasil dari pengambilan data cahaya, kelembaban udara, dan suhu  

didapatkan nilai maksimum cahaya didalam dan luar greenhouse yaitu sebesar 5185 lux 

dan 4639 lux, suhu didalam dan luar greenhouse sebesar 30 oC dan 29 oC, serta nilai 

kelembaban udara didalam dan luar greenhouse sebesar 80% dan 79%. 
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ABSTRACT 

  

Cultivation plant spinach red need special conditions for plants could grow with good so 

applied greenhouse monitoring system based microcontroller arduino uno. This research 

aims to design and test a monitoring system for greenhouse sistem monitoring 

temperature, humidity, and intensity light. Greenhouse monitoring system designed based 

on arduino microcontroller using BH1750 sensor, DHT11 sensor, and soil moisture sensor. 

The parameters observed are humidity land (%); humidity air (%); temperature (oC); 

intensity light (lux); and growth plant (cm).  Research conducted using plants  spinach 

red. The research result menu n verifiers indicate greenhouse monitoring system based 

microcontroller arduino uno which is designed to work well and capable of displaying the 

reading results of light sensor (BH1750), humidity sensor soil (soil moisture), a humidity 

sensor air (DHT11), and temperature sensors (DHT11). Results from humidity soil get 

value maximum on treatment soil dry by 39%, land moist by 50%, and treatment soil 

very moist that is by 59%. Results from redrieval of light, moisture data air, and teperatur 

obtained value maximum light in the and outside greenhouse that is amounted to 5185 

lux and 4639 lux, temperature in the and outside greenhouse at 30 oC and 29 oC, as well 

as value humidity air in the and outside greenhouse by 80% and 79%. 
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PENDAHULUAN 

Bayam merupakan suatu komoditas 
sayuran yang mudah didapat setiap saat. 

Tanaman ini banyak dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan akan vitamin dan 

mineral yang diperlukan untuk kesehatan. 

Nilai nutrisi bayam juga amat tinggi 
dibandingkan sayuran lainnya. Beberapa 

alasan tersebut mendasari fakta bahwa 
konsumsi bayam di Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Konsumsi 

bayam untuk bahan makanan pada tahun 

2007 sebesar 151.00 ton, pada tahun 2008 

sebesar 158.34 ton dan pada tahun 2009 
sebesar 168.00 ton dengan nilai impor 

sayuran tersebut sebesar 78,017 ton pada 
tahun 2007, 79,017 ton pada tahun 2008 dan 

84,754 ton pada tahun 2009 (Budi dan 

Slamet, 2010). 
Pembudidayaan tanaman bayam 

merah membutuhkan perhatian yang khusus 
karena jika tanaman ini tidak mendapatkan 

kondisi atau keadaan yang baik maka 

tanaman ini tidak akan dapat tumbuh dengan 



baik, misalnya kondisi kelembaban tanah 
yang berlebihan atau kebanyakan air (becek) 

tidak dapat tumbuh dengan baik, begitu juga 

jika kekurangan cahaya matahari, suhu dan 
kelembaban udara yang berlebihan juga akan 

mempengaruhi petumbuhan tanaman. 
Tanaman bayam juga memerlukan 

tempat agar terhindar dari penyakit dan 
hama yaitu salah satunya adalah membuat 

suatu greenhouse yang di mana greenhouse 
merupakan sebuah rumah atau bangunan 
yang tembus sinar matahari yang 

dimanfaatkan untuk menanam tanaman agar 
tumbuh secara optimal dan sesuai dengan 

harapan. Begitu juga dengan perawatan, 

termasuk kondisi ruangan di dalam 
greenhouse yang meliputi faktor sinar 

matahari yang cukup, suhu dan kelembaban 
yang dibutuhkan (Setiawan, 2016).   

Greenhouse mempunyai beberapa 
keuntungan, yakni tanaman relatif terlindung 

dari hama dan penyakit serta kondisi 

lingkungan greenhouse relatif lebih mudah di 
monitoring. Untuk memonitoring greenhouse 

memerlukan perangkat yang terintegrasi 
agar dapat memberikan produk hasil yang 

optimal. 

Untuk mempermudah di dalam 
pembudidayaan khususnya tanaman bayam 

merah maka dibutuhkan suatu sistem 
monitoring agar dapat mempermudah di 

dalam perawatan tanaman. Lingkungan yang 

dimonitoring diantaranya temperatur, 
cahaya, kelembaban udara dan kelembaban 

tanah. Dengan sistem yang dimiliki dari 
teknologi ini, dapat membantu tanaman 

tetap dalam kondisi yang baik.  
Berdasarkan uraian di atas, maka 

dilakukan penelitian yang berjudul “ Sistem 

Monitoring Grennhouse Berbasis 
Mikrokontroler Arduino Uno Studi Kasus 

Tanaman Bayam Merah (Amaranthus 
tricolor)”. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan Penelitian 
Adapun alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laptop, 

termometer digital, mikrokontroler Arduino 
Uno R3, alat tulis, sensor DHT11, sensor 

BH1750, sensor Soil Moisture, LCD 24x4, I2C 
backpack module, PCB bolong, kabel, kabel 

USB, kabel jumper, pin header male, pin 
header female, solder, timah, penyedot 
timah, parang, gergaji, palu, cangkul, 

gunting, inggis, dan tanaman. 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam 

beberapan tahapan, yaitu tahap pembuatan 

greenhouse, tahap rangkaian sistem 
pemantauan berbasis mikrokontroler arduino 

uno, perancangan bahasa pemrograman, 
pengujian sistem pemantauan kalibrasi 

sensor dan pengambilan data. Penelitian ini 
bersifat eksperimental dengan percobaan 

simulasi yang dilakukan melalui tahapan 

penelitian sebagai berikut :  
Pembuatan Greenhouse Bambu 
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Gambar 1. Skema bangunan greenhouse 

Keterangan : 

1. Polybag 
2. Pintu greenhouse 

3. Kabel soil moisture 

4. DHT11 
5. Mikrokontroler 

6. BH1750 
7. Ventilasi udara 

 

Pembuatan greenhouse ini terdiri 
atas beberapa tahapan, yaitu : 

1. Dipersiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan seperti platik, gunting, lakban, 

bambu, paku, dan palu. 

2. Dibuat greenhouse sesuai dengan yang 
direncanakan. 

Perancangan Sistem Monitoring 

Perancangan ini meliputi proses 
Pembuatan rangkaian sistem monitoring 

greenhouse berbasis mikrokontroler arduino 
uno. Pembutan rangkaian ini terdiri atas 

beberapa tahapan, yaitu :  

1. Dipersiapakan alat dan komponen yang 
diperlukan sesuai dengan skema 

rangkaian yang direncanakan. 
2. Dirangkai komponen pada PCB bolong. 

3. Disolder kaki-kaki komponen dan 

menghubungkan kabel-kabel pada pin 
yang telah ditentukan agar saling 

terhubung sesuai dengan skema 
rangkaian yang direncanakan. 



 
Gambar 2 . skema rangkaian sistem 

monitoring greenhouse 

 

Perhitungan Persentase Eror 
Menurut (Pakaja dkk, 2012), Mean 

Absolute Percentage Error (MAPE) dihitung 
dengan menggunakan kesalahan absolut 

pada tiap periode dibagi dengan nilai 
observasi yang nyata untuk periode itu. 

Kemudian, merata-rata kesalahan persentase 

absolut tersebut. MAPE merupakan 
pengukuran kesalahan yang menghitung 

ukuran presentase penyimpangan antara 
data aktual dengan data peramalan. Nilai 

MAPE dapat dihitung dengan persamaan 

berikut. 

MAPE =  
    

n
)∑

  t- t 

 t

n
t   ……………………  ) 

 

Dimana : 
Xt = Data aktual pada periode t  

Ft = Nilai peramalan pada periode t 
N = Jumlah data 

   

 Menentukan nilai MAPE, yang apabila 
nilai MAPE kurang dari 10% maka akan 

dilakukan pembuatan bahasa pemrograman 
ulang, begitu juga sebaliknya, serta 

dilakukan proses pengambilan data. Setelah 

programnya sudah layak digunakan, maka 
akan dilanjutkan untuk menguji vaidasi dan 

dilakukan proses pengambilan data. 

Perhitungan Nilai n (BH1750 dan 
DHT11), Vin, dan ADC 

Untuk merubah nilai ADC menjadi 
konsentrasi (n) dalam satuan digunakan 

persamaan berikut (Ywalitansanti, 2015) : 

n     × Konversi ADC ………………..  2) 

X  = 
     

         
 ………………………………… 3) 

Range = nilai maksimum – nilai minimum 

  Konversi ADC dapat dihitung dengan 

membagi nilai tegangan input (Vin) dengan 
tegangan referensi (Vref) dan dikalikan 

dengan total bit, sesuai persamaan 
(Ywalitansanti, 2015) : 

Konversi ADC = 
   

    
 ×   24…………………(4) 

Dimana : 
Vin = tegangan input (volt) 

Vref = tegangan referensi (volt) 

1024 = total bit 

Data Nilai Sensor Soil Moisture 

  Data nilai sensor soil moisture 

didapat dari persamaan berikut yaitu : 

KL1 = KL1 ((
    -  2)  K 3 - K 2)

 3 -  2
) + KL2) x 0,12 

Keterangan : 

KL = kadar lengas 
V = Tegangan 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan Microsoft Excel kemudian 
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Rangkaian Sistem 
Monitoring Greenhouse 

Pembuatan rangakaian ini adalah hal 

pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. 
Pada tahap awal dilakukan rangkaian 

masing-masing sensor ke mikrokontroler. 
Adapun sensor-sensor yang dirangkai yaitu 

sensor DHT11, sensor BH1750, dan sensor 

Soil Moisture. Tahap selanjutnya yaitu 
menggabungkan LCD 20 x 4 dan semua dan 

semua sensor ke mikrokontroler arduino uno 
menggunakan kabel jamper sesuai dengan 

skema rangkaian pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Rangkaian Sistem Monitoring 
Greenhouse Berbasis Mikrokontroler Arduino 

Uno 
Keterangan : 

1. Mikrokontroler Arduino Uno berfungsi 

sebagai pusat pengendalian atau yang 
mengatur jalannya komponen-konponen 

lainnya. 
2. Kabel jamper merupakan kabel warna-

warni yang menghubungkan arus daya ke 

semua komponen. 
3. I2C backpack module, berfungsi sebagai 

komponen pendukung LCD 20x4 untuk 
menghemat penggunaan pin-pin pada 

mikrokontroler Arduino Uno R3. 



4. LCD 20 x 4 yaitu berfungsi menampilkan 
hasil pembacaan dari keempat parameter 

yang ada. 

5.  Soil Moisture yaitu suatu sensor yang 
akan membaca kelembaban tanah yang 

ada di dalam polybag. 
6. BH1750 yaitu suatu sensor yang akan 

membaca cahaya yang masuk ke dalam 
greenhouse. 

7. DHT11 yaitu suatu sensor yang akan 

membaca suhu dan kelembaban udara 
yang terdapat di dalam greenhouse. 

Berdasarkan (Gambar 3) skema 
rangkaian antara arduino uno R3, LCD, 

sensor BH1750, sensor DHT11, sensor soil 
moisture dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a. Pin GND (Power) dihubungkan dengan 

pin GND sensor soil moisture, LCD,  
sensor BH1750 dan sensor DHT11. 

b. Pin 5V (Power) dihubungkan dengan pin 
VCC pada LCD, sensor soil moisture, 

sensor BH1750 dan sensor DHT11. 

c. Pin A0 (Analog In) dihubungkan pada 
pin AO pada sensor soil moisture 

d. Pin A4 (Analog In) dihubungkan pada 
pin SDA pada BH1750 

e. Pin A5 (Analog In) dihubungkan pada 

pin SLC pada sensor BH1750 
f. Pin D2 (Digital Out) dihubungkan 

dengan pin serial data pada sensor 
DHT11 

Setelah rangkaian sistem monitoring 

dirangkai langkah selanjutnya yaitu membuat 
bahasa program yang berfungsi untuk 

memberikan printah kepada mikrokontroler 
untuk dapat membaca sesuai dengan bahasa 

program yang dibuat. 

Kalibrasi  
Proses kalibrasi yaitu suatu kegiatan 

yang dialakukan untuk mengtahui nilai 

keakuratan sensor dalam membaca intensitas 
cahaya, suhu, kelembaban udara, dan 

kelembaban tanah. Proses kalibrasi pada 
masing-masing sensor yaitu dengan cara 

membandingkan pembacaan masing-masing 
sensor yang terbaca oleh masing-masing 

sensor dengan alat ukur yang sudah 

terkalibrasi. 
 Kalibrasi sensor intensitas cahaya 

yang dimana di lakukan dengan cara 
membandingkan hasil pembacaan intensitas 

cahaya yang terbaca oleh BH1750 dengan 

alat ukur yang sudah terkalibrasi (ligh meter) 
selama 12 jam, dengan cara pengambilan 

data 1 jam sekali. 

 
Gambar 4. Kalibrasi cahaya 

 
Berdasarkan Gambar 4 diketahui 

bahwa data pembacaan cahaya oleh  sensor 

BH1750 dengan light meter membutikan 
bahwa pembacaan kedua alat ini tidak jauh 

berbeda. Hal ini dapat di liat pada hasil  dari 
nilai persamaan linieritas y = 1,0343x – 

5.0923 dan nilai koefisien korelasi  R2 = 

0,9901. Nilai dari R2 mendekati 1 artinya 
bacaan intensitas cahaya oleh BH1750 

hampir sama dengan bacaan suhu oleh light 
meter yang artinya sensor BH1750 memiliki 

validitas untuk mengukur intensitas cahaya. 

 
Gambar 5. Grafik Kalibrasi DHT11 dan 

Hygrometer 
Berdasarkan Gambar 5 diketahui 

bahwa data pembacaan kelembaban udara 

oleh  sensor DHT11 dengan Hygrometer 
membutikan bahwa pembacaan kedua alat 

ini tidak jauh berbeda. Hal ini dapat di liat 

pada hasil  dari nilai persamaan linieritas y = 
1,2361x – 27,879 dan nilai koefisien korelasi  

R2 = 0,9294. Nilai dari R2 mendekati 1 
artinya bacaan kelembaban udara oleh 

DHT11 hampir sama dengan bacaan suhu 
oleh Hygrometer yang artinya sensor DHT11 

y = 1.0343x + 5.0923 
R² = 0.9901 
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memiliki validitas untuk mengukur 
kelembaban udara. 

 
Gambar 6. Grafik kalibrasi DHT11 dengan 

thermometer digital 
 

Berdasarkan Gambar 6 diketahui 
bahwa data pembacaan suhu oleh  sensor 

DHT11 dengan thermometer digital 
membutikan bahwa pembacaan kedua alat 

ini tidak jauh berbeda. Hal ini dapat di liat 

pada hasil  dari nilai persamaan linieritas y = 
1,1348x – 5,0823 dan nilai koefisien korelasi  

R2 = 0,9533. Nilai dari R2 mendekati 1 
artinya bacaan suhu oleh DHT11 hampir 

sama dengan bacaan suhu oleh thermometer 
digital yang artinya sensor DHT11 memiliki 
validitas untuk mengukur suhu. 

 
Gambar 7. Grafik kalibrasi soil moisture 

dengan moisture meter 
 

Berdasarkan Gambar 7 diketahui 

bahwa data pembacaan kelembaban tanah 
oleh  sensor soil moisture dengan moisture 
meter membutikan bahwa pembacaan kedua 
alat ini tidak jauh berbeda. Hal ini dapat di 

liat pada hasil  dari nilai persamaan linieritas 

y = 0,8891x – 6,3714 dan nilai koefisien 
korelasi  R2 = 0,8345. Nilai dari R2 mendekati 

2 artinya bacaan kelembaban tanah oleh soil 
moisture hampir sama dengan bacaan suhu 
oleh moisture meter yang artinya sensor soil 
moisture memiliki validitas untuk mengukur 
kelembaban tanah. 

Data Kelembaban Tanah 

 
Gambar 8. Grafik Kelembaban Tanah 

Dari Gambar 8 dapat dilihat hasil dari 
pengambilan data kelembaban tanah dari 

ketiga perlakuan yaitu tanah kering, lembab, 
dan sangat lembab. Dimana tanah sangat 

lembab memiliki nilai kelembaban tanah lebih 
besar. Serta setiap perlakuan mengalami 

penurunan kelembaban tanah, semakin 

panas suhu yang diserap oleh tanah. Karena 
semakin panas suhu yang terdapat didalam 

greenhouse akan membuat tanah yang 
basah akan mengalami proses penguapan, 

sehingga mengurangi air yang terkadung 

didalam tanah.  
Jadi ketiga perlakuan ini mengalami 

hal yang sama, terutama tanah yang kering, 
semakin lama semakin sedikit kandungan air 

yang terdapat di dalam tanah, karena tidak 
ada pemberian air yang diterima oleh tanah, 

sehingga membuat pertumbuhan tanaman 

melambat. Faktor tumbuh seperti air dan 
cahaya akan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan 
tanaman akan baik jika air dan cahaya yang 

di dapat sesuai dengan kebutuhan tanaman 

(Wachjar dan Riskiana, 2013). 
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Data Kelembaban Udara 

 
Gambar 9. Grafik Hasil Kelemabban Udara 

Dari Gambar 9 dapat dilihat bahwa 

data dari kelembaban udara didalam 
greenhouse dan diluar greenhouse sama-

sama mengalami penurunan. Dimana pada 
jam 7 pagi kelembaban di dalam dan diluar 

greenhouse sma-sama memiliki kelembaban 
udara yang tinggi. Sedangkan semakin siang 

hari kelembaban udara semakin menurun. Di 

sini dapat dilihat bahwa kelembaban udara 
yang ada di dalam greenhouse lebih tinggi di 

bandingkan yang ada di luar greenhouse. 
Kelembaban udara maksimum yang ada di 

dalam greenhouse yaitu sebesar 80%, 

sedangkan untuk kelembaban yang ada di 
luar greenhouse yaitu sebesar 79%. Karena 

kelembaban udara yang ada di dalam 
greenhouse di pengaruhi oleh suhu yang 

terdapat di dalam greenhouse.   
Pertumbuhan tanaman juga 

dipengaruhi oleh kelembaban. Apabilah 

udara berada di luar batas, maka tanaman 
akan terganggu pertumbuhannya. Setiap 

golongan memerlukan kelembaban udara 
yang berbeda-beda untuk pertumbuhan 

optimalnya (Hariadi, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Suhu 

 
Gambar 10. Grafik Pembacaan Suhu 

Dari hasil Gambar 10 Dapat di lihat 

bahwa suhu yang terdapat di dalam 
greenhouse lebih tinggi di bandingkan 

dengan suhu yang ada di luar greenhouse. 
Dimana nilai maksimum suhu yang ada di 

dalam greenhouse sebesar 30oC, sedangkan 
untuk suhu maksimal yang ada di luar 

greenhouse yaitu sebesar 29oC. Karena suhu 

yang terdapat di dalam greenhouse 
dipengaruhi oleh besarnya cahaya yang 

masuk ke dalam greenhouse, karena 
semaikn besar cahaya yang masuk maka 

suhu juga akan meningkat. Sedangkan untuk 

suhu yang ada di luar greenhouse 
dipengaruhi juga oleh angina dan cuaca yang 

ada di lingkungan.    
Suhu greenhouse yang cukup tinggi 

saat siang hari dan kelembabannya yang 
rendah menjadikan tanaman bayam layu 

sesaat, namun saat suhu menurun dan 

kelembaban kembali meningkat di sore hari, 
tanaman bayam kembali segar (Wachjar dan 

Riskiana, 2013). 
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Data Intensitas Cahaya 

 
Gambar 11. Grafik Pembacaan Intensitas 

Cahaya 

 
Pada Gamabar 11 dapat dilihat 

bahwa cahaya yang terdapat di dalam dan di 
luar greenhouse sama-sama mendapatkan 

cahaya yang sedikit pada jam 7 pagi, 
sedangkan pada jam 12 siang keduanya 

sama-sama mengalami kenaikan cahaya 

yang ada di dalam greenhouse maupun yang 
ada di luar greenhouse. Sehingga membuat 

suhu didalam greenhouse meningkat. 
Sehingga intensitas cahaya maksimum yang 

terdapat di dalam greenhouse yaitu sebesar 

5185 lux, sedangkan nilai maksimum untuk 
intensitas cahaya yang ada di luar 

greenhouse yaitu sebesar 4639 lux. Karena 
intensitas cahaya sangat dipengaruhi oleh 

cuaca, misalnya cuaca lagi mendung atau 
turun hujan maka cahaya yang di dapat akan 

sedikit.  

Meningkatnya populasi akan 
meningkatnya kebutuhan cahaya untuk 

proses fotosistesis karena makin beratnya 
persaingan antara tanaman dalam 

memperebutkan cahaya. Hal tersebut 

dikaitkan dengan persaingan untuk 
mendapatkan hasil asimilasi karena 

fotosistesis berkurang dalam tegangan yang 
rapat (Wachjar dan Riskiana, 2013). 

 

 
 

 
 

 
 

 

Pertumbuhan Tanaman  
Tinggi Tanaman 

 
Gambar 12. Grafik pertumbuhan tinggi 

tanaman 

 
Jika dilihat dari hasil Gambar 12 

pertumbuhan tinggi tanaman ,terlihat jelas 
bahwa setiap harinya selama periode 

pertumbuhan sampai proses pemanenan, 

tanaman bayam merah mengalami 
pertumbuhan tinggi tanaman. Pada 

perlakuan tanah sangat lembab mengalami 
peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanah lembab dan tanah kering . 
Pada periode awal sampai akhir masing- 

masing tanaman dengan perlakuan masing-

masing mengalami peningkatan. Sedangkan 
perlakuan tanah kering kurang air, tapi dia 

akan tetap dapat tumbuh, tetapi 
pertumbuhan lambat karena kekurangan air. 

Sedangkan bayam merah memerlukan air 

yang cukup banyak untuk proses 
pertumbuhannya. Pertumbuhan dipengaruhi 

oleh suhu, kelembaban, dan ketersedian 
cahaya (Wachjar dan Riskiana, 2013). 

Panjang Daun 

 
Gambar 13. Grafik pertumbuhan Panjang 
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Jika dilihat dari hasil Gambar 13  
menunjukkan bahwa data yang dihasilkan 

memiliki peningkatan masing-masing 

perlakuan. Dari periode awal samapai akhir 
masing-masing perlakuan mengalami 

peningkatan. Daun yang lebih panjang 
terdapat pada perlakuan tanah sangat 

lembab. Karena dengan semakin tinggi 
tanaman maka daun mulai membesar seiring 

dengan berjalannya waktu. Seperti yang kita 

lihat pada grafik bahwa panjang daun yang 
lebih besar terdapat pada tanah yang sangat 

lembab. Tanah lembab dan tanah kering juga 
mengalami peningkatan, tetapi tidak terlalu 

cepat. Seperti yang terjadi pada perlakuan 

tanah sangat lembab, mengalami 
peningkatan yang sangat cepat. 

Pertumbuhan daun dipengaruhi oleh suhu, 
kelembaban, dan ketersedian cahaya 

(Wachjar dan Riskiana, 2013). 
 

Lembar Daun 

 
Gambar 14. Grafik Pertumbuhan Lebar Daun 

Jika dilihat dari hasil Gambar 14 
menunjukkan bahwa data hasil lebar daun 

yang terdapat pada perlakuan tanah sangat 
lembab memiliki hasil yang lebih besar dari 

perlakuan lain seperti tanah kering dan tanah 

lembab, Karena pada hasil sebelumnya 
menunjukkan data hasil pada perlakuan 

tanah sangat lembab lebih besar.  
Semakin lama pertumbuhan tanaman 

, maka tanaman akan semakin tinggi dan 

besar, begitu juga dengan daunnya akan ikut 
membesar dan semakin melebar. Perlakuan 

tanah kering dan tanah lembab juga 
mengalami peningkatan, tetapi tanah sangat 

lembab memiliki peningkatan yang lebih 

tinggi. 
 

 
 

Jumlah daun 
Tabel 1. Jumlah Daun 

Ulangan Kering Lembab Sangat 

Lembab 

1 

2 

3 
Rata-

rata 

14 

13 

11 
12 

14 

12 

15 
13 

16 

13 

13 
14 

Dilihat dari Tabel 1, setiap perlakuan 
memiliki perbedaan meskipun tidak 

signifikan. Tetapi jika dilihat rata-ratanya, 
jumlah daun dengan perlakuan tanah sangat 

lembab memiliki jumlah yang lebih banyak 

dari pada tanah kering dan lembab. Pada 
perlakuan tanah sangat lembab memiliki hasil 

yang lebih besar dimulai dari tinggi tanaman 
sampai lebar daun, sehingga jumlah daun 

juga ikut bertambah seiring berjalannya hari, 
sehingga mendapatkan hasil jumlah daun 

yang lebih banyak.  

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi 

oleh jumlah air yang tercukupi, lingkungan,  

nutrisi yang terpenuhi, dan kualitas air. 

Terjadinya fotosintesis pada tanaman    

mempengaruhi pertumbuhan tanaman    

seperti batang, lebar daun, jumlah daun, dan 

berat tanaman. Aktifitas fotosintesis yang 

terhambat dapat membuat tanaman  menjadi  

kerdil  pada semua bagian dari tanaman 

(Farida dkk, 2017). 

Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan dan 
pengujian alat, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sitem monitoring greenhouse berbasis 
mikrokontroler Arduino Uno tersusun dari 

komponen-komponen seperti Arduino, 
LCD, BH1750, DHT11, Soil Moisture, dan 

lainya. 

2. Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai 
ADC di dapatkan pada sensor BH1750 

nilai Vin sebesar 4,5 volt, nilai cahaya 
sebesar 65525,76 lux, dan nilai ADC 

sebesar 1024, serta pada sensor DHT11 
(suhu) mendapatkan nilai Vin sebesar 5 

volt, nilai suhu sebesar 49,97 oC, dan nilai 

ADC sebesar 1024, sedangkan pada 
sensor DHT11 (kelembaban udara) 

mendapatkan nilai Vin sebesar 5 volt, nilai 
kelembaban udara sebesar 69,83 %, dan 

nilai ADC sebesar 1024.  
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3. Berdasarkan hasil dari kelembaban tanah 
mendapatkan nilai maksimal pada 

perlakuan tanah kering sebesar 39%, 

tanah lembab sebesar 50%, dan 
perlakuan tanah sangat lembab yaitu 

sebesar 59%. 
4. Berdasarkan hasil dari pengambilan data 

cahaya, kelembaban udara, dan suhu  
didapatkan nilai maksimum cahaya 

didalam dan luar greenhouse yaitu 

sebesar 5185 lux dan 4639 lux, suhu 
didalam dan luar greenhouse sebesar 30 
oC dan 29 oC, serta nilai kelembaban 
udara didalam dan luar greenhouse 

sebesar 80% dan 79%. 

5. Berdasarkan hasil dari petumbuhan 
tanaman mulai dari tinggi tanaman 

sampai jumlah daun menunjukkan bahwa 
perlakuan tanah sangat lembab memiliki 

nilai yang lebih tinggi yaitu 35,1 cm untuk 
tinggi tanaman, panjang daun 8,5 cm, 

lebar daun 5,8 cm serta rata-rata daun 

kesuluhan untuk perlakuan sangat lembab 
sebanyak 14 buah.   

6. Rangkaian mikrokontroler Arduino Uno 
didukung oleh bahasa pemrograman 

sehingga dapat bekerja sesuai dengan 

yang diperintah dan diprogramkan. 

Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk lanjutan 

penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu 
perlu dilakukan sistem kontrol, karena dalam 

penelitian ini hanya memotoring. Agar 
penelitian ini lebih lanjut dapat diterapkan 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 
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