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BAB I.  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

 Beberapa dekade yang lalu, munculnya Internet benar-benar mengubah 

cara dunia beroperasi dengan kecepatan yang sedemikian cepat. Era baru sudah di 

ambang pintu, yaitu era IoT atau Internet of Things. Secara umum, Internet of 

Things mendukung semua orang untuk memiliki pemahaman yang tinggi tentang 

dunia di sekitar kita dan perkembangannya. 

 Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi fokus 

perkembangan teknologi saat ini. Pasalnya, Internet of Things (IoT) dapat 

memfasilitasi pekerjaan semua orang. 

Sistem monitoring berbasis teknologi dewasa ini telah banyak memudahkan 

manusia dalam banyak pekerjaan. Dahulu sistem pemantauan atau monitoring 

dilakukan manusia dengan cara manual, melihat satu demi satu hal yang akan 

diukur. Sistem monitoring mempunyai peranan penting dalam aspek kehidupan 

manusia saat ini, misalnya pada sistem monitoring peringatan dini, prakiraan cuaca, 

maupun pengontrolan suatu proses. 

Sistem pertanian di desa saat ini masih menggunakan cara tradisional dalam 

mengontrol kelembaban tanah pada tanaman dengan melakukan penyiraman. 

Metode ini memeiliki banyak kelemahan diantaranya  kelembaban yang terbentuk 

tidak sesuai dengan kondisi optimal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 

tanamannya. Kondisi ini diperparah dengan tidak menentunya iklim cuaca akibat 

global warming.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah disampaikan bawah perlunya internet of things di bidang 

pertanian. Sehingga membantu petani pada umumnya dalam hal memantau ladang 

tanamannya. 
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BAB II. 

TUJUAN MANFAAT DAN SASARAN KEGIATAN PENGABDIAN 

 

 

2.1. Tujuan Kegiatan Pengabdian 

Pengabdian kepada masyarakat ini bermaksud memberikan sosialisasi dan 

informasi serta memmberikan penyuluhan tentang "Penggunaan dan 

Pemanfaatan Internet of Things Bagi Masyarakat” pada Warga masyarakat 

Dusun Gumawang, Kelurahan Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten  Gunungkidul, Daerah 

istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut tujuan pembelajaran kearifan lokal kepada 

generasi dapat berkelanjutan terutama metode atau cara penggunaan internet of 

things dan pemanfaatannya. 

 

2.2. Manfaat Kegiatan Pengabdian 

Terdapat beberapa manfaat yang riil dilaksanakannya pengabdian kepada 

masyarakat berupa: 

1) Nalar yang terbangun pada diri warga untuk menerapkan ilmu kearifan 

lokal untuk mengenali tentang penggunaan internet of things dan 

pemanfaatannya.   

2) Warga dapat memahami pentingnya internet of things dalam memenuhi 

kebutuhan air untuk mengaliri lahan pertaniannya. 

 

2.3. Sasaran Kegiatan 

Yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu para 

warga memahami bahwa kebutuhan air untuk pertanian sangat vital. Dengan 

adanya pengabdian masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan internet of 

things maka warga sangat tertarik dan minat untuk memasangnya. 
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BAB III.  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

  

 

Pengabdian masyarakat yang bersifat penyuluhan disampaikan kepada 

masyarakat di balai desa melalui forum komunikasi sebagai wadah pertemuan 

swadaya yang guyup di luar pertemuan rutin warga kampung lingkup wilayah 

Pedesaan khususnya di Dusun Gumawang, Kelurahan Putat, Kecamatan Patuk, 

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggapan atas materi yang 

telah disampaikan, warga sangat antusias dimulai dengan tanggapan dari para 

sesepuh warga dalam bentuk diskusi.  

 

3.1 Materi dan Metode 

3.1 Materi  

1. Pendahuluan 

Belakangan ini istilah “Internet of Things” (IoT) telah menjadi topik yang 

ramai dibicarakan. Pasalnya, IoT ini tidak hanya menjadi suatu konsep yang 

mempengaruhi hidup manusia, tetapi bagaimana IoT bisa membantu memudahkan 

kehidupan manusia. Sejatinya, sejauh ini belum ada definisi baku mengenai IoT 

ini. Tetapi secara sederhana IoT dapat diartikan sebagai teknologi canggih yang 

dapat mengkomunikasikan satu sama lain benda-benda yang ada di sekitar melalui 

sebuah jaringan internet. 

Oleh karena IoT mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan 

interaksi yang mudah, masa depan dari pengembangannya jadi sangat menjanjikan. 

Singkatnya, kehidupan manusia sehari-harinya bisa dioptimalkan dan dipermudah 

dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Jadi, internet 

di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi benda atau mesin tersebut. 

Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-

mesin yang bekerja secara langsung tersebut. 
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Sebagai sebuah teknologi, IoT memiliki kemampuan dalam menopang 

kehidupan manusia. Misalnya, dalam berbagi data, menjadi remote control. 

Teknologi IoT juga dapat diimplementasikan ke benda yang ada di sekitar kita. 

Termasuk dapat digunakan untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan 

berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal 

maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. 

 

Berikut ini penerapan IoT dalam berbagai bidang atau aspek kehidupan, 

antara lain: 

Otomatisasi Rumah : Perangkat IoT bisa dipakai untuk memantau dan 

mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai 

jenis bangunan (misalnya, industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal). 

Alat atau pengembangan IoT ini juga bisa memantau penggunaan energi secara 

real-time untuk mengurangi konsumsi energi. Bahkan, bisa melakukan pemantauan 

terhadap para penghuninya.Misalnya, begitu Anda masuk ke rumah di malam hari, 

lampu menyala. Kemudian begitu Anda masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati 

secara otomatis. Pagi hari, taman Anda akan disiram air oleh mesin penyiram 

otomatis. Begitu juga dengan kulkas Anda yang bisa memesan stok makanan 

sendiri ketika habis. Semuanya bisa terintegrasi menjadi sistem rumah pintar 

(smart home). 

Energi : Sebagian besar perangkat yang memakan energi—seperti switch, outlet 

listrik, lampu, televisi, dan lain-lain—kini sudah bisa terintegrasi dengan 

konektivitas internet. Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan 

untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik serta 

penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif. Perangkat ini juga bisa 

memungkinkan akses remote control dari pengguna. Atau, bisa juga manajemen 

dari satu pusat lewat interface yang berberbasis cloud. Selain itu, bisa juga 

mengaktifkan fungsi penjadwalan seperti untuk menyalakan/mematikan mesin 

pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang 
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menjadi redup hingga ke gelap, dan sebagainya. Jadi dengan IoT dapat 

meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi listrik. 

Medik dan Kesehatan : Di masa depan, seluruh rekaman kesehatan Anda bisa 

ditransfer langsung ke tenaga medis maupun Rumah Sakit. Data-data yang bisa 

dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan 

lain sebagainya. Smartphone akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan 

tentunya bisa sangat membantu Anda. Bahkan, perangkat IoT yang ada bisa 

memberikan peringatan saat kesehatan Anda menurun, atau memberikan saran 

pengobatan dan bahkan membuat janji temu dengan dokter. Sebenarnya beberapa 

teknologi canggih IoT telah dikembangkan dan diterapkan di bidang ini. 

Contohnya, tempat tidur pintar yang bisa otomatis memberitahukan dokter/perawat 

ketika pasien hendak bangun dari tempat tidur dan sebagaiya. Menurut laporan dari 

Goldman Sachs di tahun 2015, perangkat kesehatan semacam ini bisa 

menyelamatkan negara dari anggaran kesehatan yang berlebihan. 

Transportasi : IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, 

dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Bahkan, 

penerapan IoT ini terus-menerus meluas ke berbagai aspek sistem transportasi. Tak 

hanya teknologi mesinnya yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur, serta 

menyinggung fungsi pengemudi/penggunanya. Interaksi dinamis yang terjadi 

antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sistem 

tersebut memungkinkan komunikasi antar dan intra kendaraan, kontrol lalu lintas 

yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih cerdas, manajemen 

logistik dan armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan 

maupun bantuan di jalan. 

Lingkungan : Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya pakai sensor 

dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Misalnya, dengan 

memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa 

mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Tak hanya itu, IoT juga 
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bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini 

Tsunami atau gempa bumi. 

Pertanian : IoT merupakan hal yang pasti ada di dalam berbagai bidang tidak 

terkecuali sektor pertanian. Ledakan populasi dunia pada tahun 2040 yang tentu 

juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan akan menuntut sistem 

pertanian yang lebih cerdas dibanding sebelumnya. Di antara berbagai kendala 

peningkatan produksi pertanian, pertanian teknologi modern, drone untuk 

pertanian, pemantauan hewan, dan rumah kaca modern penerapan teknologi 

Internet of Things adalah terobosan yang dapat membuat produksi pertanian lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

Pondasi dasar dari ekonomi suatu bangsa adalah sektor pertanian. Apabila 

kita mendambakan situasi ekonomi bangsa yang stabil, maka pembangunan sektor 

pertanian pun mesti mendapatkan perhatian yang serius. Sebuah bangsa dapat 

dikatakan maju jika seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan utamanya yaitu makanan. 

Di saat yang bersamaan, pondasi dasar sebuah negara menjadi kuat ketika produksi 

pertanian merupakan industri kedua dan ketiga dengan bahan mentah dan 

pemasukan sumber daya keuangan. 

 

Gambar 3.1. Layout sawah 
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Dalam hal ini, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang 

maju sebab sumber daya alam dan potensi bidang pertaniannya. Negara kita 

merupakan negara pertanian terbesar yang menghasilkan serta mengkonsumsi hasil 

pertanian. Masalah kebutuhan akan pangan dan papan bagi 200 jutaan penduduk 

Indonesia terselesaikan oleh sektor pertanian. Namun, sayangnya  sektor pertanian 

di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan teknologi tradisional tanpa 

perlu bantuan alat modern dikarenakan kondisi alam yang serba tanpa kekurangan. 

Selain itu, kelebihan Indonesia yang berada di cincin pergunungan api  

membuat tanah Indonesia sangat subur. Dengan kelebihan tersebut, tentu Indonesia 

berpotensi menjadi produsen pangan terbesar dunia melalui penerapan teknologi 

IoT. Dengan kecanggihan Internet of Things, Indonesia dapat menjadi negara 

pengekspor hasil pertanian terbesar bagi negara lainnya. Fakta bahwa permintaan 

bahan pangan di negara ini cukup tinggi, maka dengan teknologi pertanian yang 

maju hasil yang kita dapat dari hasil pertanian pun akan semakin besar. 

Tidak efektifnya proses distribusi pasokan dalam sektor pertanian saat ini 

pada dasarnya disebabkan karena kesalahan manajemen yang tersebar dan 

kurangnya titik temu dalam pertanian. Yang menyebabkan efisiensi dan proses 

operasi yang mudah dan sempurna dalam sistem produksi pertanian sulit untuk 

diterapkan. 

 

Gambar 3.2. Sensor terkoneksi dengan smartphon 
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Sampai di sini tentu kita dapat melihat bahwa untuk mengubah industri di 

dunia menjadi industri yang lebih efisien, Internet of Things merupakan salah satu 

solusi ideal dan efektif. Bersama teknologi IoT, bidang agribisnis dan 

agroteknologi pun akan mendapatkan dampak positif yang besar. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa dunia pertanian dan perkebunan perlu mengenal dan 

menerima konsep Internet of Things agar lebih berkembang daripada sebelumnya. 

Penerapan IoT di pertanian dapat mengurangi bahkan menjadi solusi yang 

tepat bagi berbagai problematika bisnis pada sektor pertanian. Akurasi Internet of 

Things dapat memberikan perubahan pada distribusi pasokan pertanian dan 

menyediakan teknologi yang membuat pasokan logistik pertanian menjadi lebih 

lancar. Oleh sebab itu, sudah jelas bahwa teknologi IoT sangat bagus dan cocok 

sekali diterapkan pada sektor pertanian sebab karakteristik bidang agribisnis yang 

berpotensi sekali menerapkan IoT. Seperti apa penerapan Internet of Things secara 

praktis di bidang pertanian? Contoh-contoh penerapan Internet of Things di bidang 

pertanian. 

Maksimalisasi produk 

Cuaca, keadaan tanah, dan kebutuhan pasar terhadap tanaman tertentu 

adalah situasi-situasi yang berpengaruh terhadap maksimalisasi produk pertanian. 

Dalam membuat keputusan yang tepat petani membutuhkan data secara langsung 

tentang kondisi cuaca saat itu. Teknologi tanpa kabel, penerapan mapping berbasis 

GPS dan juga penyimpanan data berbasis internet bisa membantu banyak petani 

untuk hal ini. 
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3.3. Advance reporting 

 

Pemanfaatan sumber daya secara efektif 

Sumber daya utama pertanian adalah air dan nutrisi tanah. Komponen ini 

harus digunakan secara efektif. Kekurangan air dan unsur hara tanah merupakan 

musuh utama kegagalan panen. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut harus 

dikelola dan dikendalikan secara detail dan akurat. Dengan menggunakan kekuatan 

Internet of Things, petani dapat mengukur dan menemukan kekurangan komponen 

utama pertanian sedini mungkin, agar kemudian dapat mengatur penggunaan energi 

yang digunakan. 

Pest Control atau penanganan hama 

Penerapan IoT dalam persoalan kontrol dan penanganan hama dapat 

diaplikasikan ke dalam bentuk jaringan sensor untuk memantau jumlah hama. Pada 

prakteknya, jika sensor mendeteksi terlalu banyak hama, informasi tersebut dapat 

dikirim ke sistem pengendalian hama secara otomatis untuk mengambil tindakan. 

Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menggantikan penggunaan pestisida, sehingga 

hasil panen pun bisa menjadi lebih sehat untuk dikonsumsi 
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3.4. UAV Pembasmi hama 

 

Memaksimalkan operasi produksi 

Kegiatan produksi pertanian meliputi pemupukan, penyemprotan hama dan 

pemanenan. Semua aktivitas ini menggunakan mesin atau peralatan khusus. 

Dengan menggunakan Internet of Things, petani dapat menemukan lokasi peralatan 

secara real time. Mereka menggunakan data ini untuk menganalisis dan secara 

akurat menentukan lokasi efektif area operasi produksi. Hal ini tentu akan 

berdampak baik pada alur kegiatan pertanian. 

Penerapan IoT di pertanian untuk monitoring 

Dalam memaksimalkan hasil pertanian, pemanfaatan IoT sebagai alat 

monitoing sangat diperlukan. Hal ini tentu akan menambah efisiensi waktu para 

pelaku bisnis pertanian sebab kegiatan monitoring perkembangan tanaman dengan 

IoT akan menggunakan sensor-sensor dan beberapa peralatan khusus. 

Memanfaatkan keunggulan dari teknologi IoT, petani bisa mengukur, dan 

mendeteksi dari dini data perkembangan tanaman berbasis agroteknologi ini. 

Dengan teknologi IoT, petani bisa mengetahui kesehatan tanaman yang ditanam 

secara real-time. 
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Penerapan IoT di bidang pertanian dapat digunakan sesuai dengan 

permintaan pangan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. IoT tidak 

hanya berlaku untuk rantai pasokan pertanian, tetapi juga untuk teknologi sensor 

air, sensor untuk mendeteksi invasi organisme berbahaya, dan sensor untuk 

menjaga suhu lingkungan. Melalui aplikasi ini, efisiensi kerja akan bertambah dan 

hasil pertanian dapat meningkat pesat. 

Internet of Things menggunakan aplikasi yang memproses informasi dan 

infrastruktur. IoT seperti penggabungan dari ilmu pengetahuan, manajemen, dan 

pengambilan keputusan  pertanian terkait produksi pertanian. Aplikasi IoT 

mencakup fasilitas untuk memproses data pertumbuhan pabrik, manajemen 

produksi digital, berbagi data, antarmuka pengguna, dan layanan jaringan cerdas 

serta pengambilan keputusan. 

 

3.5. Smart realtime monitoring 

 

Konsep IoT terkait dengan jaringan, yang menghubungkan segala sesuatu 

ke internet melalui identifikasi frekuensi radio (RFID), sensor, sistem pemosisian 

global (GPS), pemindai laser dan sensor informasi lainnya sesuai dengan protokol 
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yang disetujui dan pertukaran informasi pengetahuan identifikasi, pelacakan lokasi, 

pemantauan serta manajemen. 

IoT dapat secara otomatis mengidentifikasi objek dan lokasi, melacak, 

memantau, dan memicu peristiwa. Dengan menggunakan teknologi RFID untuk 

memindai dan membaca tag EPC pada komoditas pertanian, serta memperoleh 

informasi identitas dari komoditas dan berbagi informasi terkait komoditas 

tersebut. 

 

 

3.6. RFID pada produk pertanian 

 

Pertanian berbasis IoT memungkinkan pemangku kepentingan 

mendapatkan data secara langsung yang valid, akurat dan berguna. Proses ini akan 

memangkas semua kegiatan yang memakan waktu tertentu dan mengurangi 

banyaknya tenaga kerja di industri pertanian. Oleh karena itu, industri pertanian 

saat ini harus menyadari dan mulai menerima konsep IoT serta potensi penerapan 

pasar IoT di bidang pertanian. 

Penggunaan teknologi pintar dapat meningkatkan daya saing dan 

keberlanjutan produk pertanian. Ketika IoT dalam bidang pertanian telah 

diaplikasikan, maka masalah-masalah yang menghambat produksi pertanian seperti 
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keterbatasan lahan, perubahan iklim serta masalah kekurangan tenaga kerja akan 

tertanggulangi sehingga kebutuhan untuk mempercepat produktivitas pangan untuk 

meningkatkan populasi dunia dapat tercapai. 

Lalu perlukah dunia pertanian mengenal teknologi IoT? Tentu saja, jika 

tidak ingin tertinggal di sektor pertanian global. 

 

3.2 Metode  

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode penyadaran dan 

peningkatan pemahaman terhadap masalah penggunaan dan pemanfaatan internet 

of things bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan juga dilakukan konsultasi dari 

warga setempat tentang masalah penggunaan internet of things untuk penyiraman 

tanaman di lahan pertanian. Bahan untuk presentasi dikemas berupa power point 

yang didukung oleh foto dan video yang dipersiapkan untuk menjelaskan 

bagaimana keuntungan dalam penggunaan internet of things bila di banding dengan 

cara konvensional. 

 Dengan adanya pengabdian masyrakat ini warga masyarakat sangat antusias 

untuk beralih denan menggunakan internet of things karena yang sangat praktis 

dalam penggunaannya. 
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BAB IV. 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Dusun Gumawang, 

Kelurahan Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten  Gunungkidul, Daerah istimewa 

Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada pengamatan dilapangan informasi dari warga setempat penggunaan pompa 

air untuk kebutuhan air di lahan pertanian Dusun Gumawang masih dilakukan 

secara konvensional. 

2. Dengan adanya penyuluahan pengabdian masyarakat tentang Penggunaan dan 

Pemanfaatan Internet of Things Bagi Masyarakat di Dusun Gumawang, maka 

warga masyarakat sangat antusias untuk menggunakan internet of things di 

bidang pertaniannya. 

3. Penggunaan internet of things untuk penyiraman tanaman di lahan pertanian 

sangat cocok di Dusun Gumawang mengingat masyarakatnya banyak yang 

bekerja sebagai petani.  

  

4.2 Saran  

Masih perlu adanya  kontinuitas pelatihan dan pendampingan khususnya 

dalam penggunaan dan pemanfaatan internet of things untuk penyiraman tanaman 

di lahan pertanian. 
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Penggunaan dan Pemanfaatan Internet of Things Bagi Masyarakat 

 

 
 

Belakangan ini istilah “Internet of Things” (IoT) telah menjadi topik yang 

ramai dibicarakan. Pasalnya, IoT ini tidak hanya menjadi suatu konsep yang 

mempengaruhi hidup manusia, tetapi bagaimana IoT bisa membantu memudahkan 

kehidupan manusia. 

Sejatinya, sejauh ini belum ada definisi baku mengenai IoT ini. Tetapi 

secara sederhana IoT dapat diartikan sebagai teknologi canggih yang dapat 

mengkomunikasikan satu sama lain benda-benda yang ada di sekitar melalui 

sebuah jaringan internet. 

Oleh karena IoT mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan 

interaksi yang mudah, masa depan dari pengembangannya jadi sangat menjanjikan. 

Singkatnya, kehidupan manusia sehari-harinya bisa dioptimalkan dan dipermudah 

dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Jadi, internet 

di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi benda atau mesin tersebut. 

Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-

mesin yang bekerja secara langsung tersebut. 
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Sebagai sebuah teknologi, IoT memiliki kemampuan dalam menopang 

kehidupan manusia. Misalnya, dalam berbagi data, menjadi remote control. 

Teknologi IoT juga dapat diimplementasikan ke benda yang ada di sekitar kita. 

Termasuk dapat digunakan untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan 

berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal 

maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. 

 

Berikut ini penerapan IoT dalam berbagai bidang atau aspek kehidupan, 

antara lain: 

Otomatisasi Rumah : Perangkat IoT bisa dipakai untuk memantau dan 

mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai 

jenis bangunan (misalnya, industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal). 

Alat atau pengembangan IoT ini juga bisa memantau penggunaan energi secara 

real-time untuk mengurangi konsumsi energi. Bahkan, bisa melakukan pemantauan 

terhadap para penghuninya.Misalnya, begitu Anda masuk ke rumah di malam hari, 

lampu menyala. Kemudian begitu Anda masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati 

secara otomatis. Pagi hari, taman Anda akan disiram air oleh mesin penyiram 

otomatis. Begitu juga dengan kulkas Anda yang bisa memesan stok makanan 

sendiri ketika habis. Semuanya bisa terintegrasi menjadi sistem rumah pintar 

(smart home). 

Energi : Sebagian besar perangkat yang memakan energi—seperti switch, outlet 

listrik, lampu, televisi, dan lain-lain—kini sudah bisa terintegrasi dengan 

konektivitas internet. Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan 

untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik serta 

penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif. Perangkat ini juga bisa 

memungkinkan akses remote control dari pengguna. Atau, bisa juga manajemen 

dari satu pusat lewat interface yang berberbasis cloud. Selain itu, bisa juga 

mengaktifkan fungsi penjadwalan seperti untuk menyalakan/mematikan mesin 

pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang 
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menjadi redup hingga ke gelap, dan sebagainya. Jadi dengan IoT dapat 

meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi listrik. 

Medik dan Kesehatan : Di masa depan, seluruh rekaman kesehatan Anda bisa 

ditransfer langsung ke tenaga medis maupun Rumah Sakit. Data-data yang bisa 

dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan 

lain sebagainya. Smartphone akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan 

tentunya bisa sangat membantu Anda. Bahkan, perangkat IoT yang ada bisa 

memberikan peringatan saat kesehatan Anda menurun, atau memberikan saran 

pengobatan dan bahkan membuat janji temu dengan dokter. Sebenarnya beberapa 

teknologi canggih IoT telah dikembangkan dan diterapkan di bidang ini. 

Contohnya, tempat tidur pintar yang bisa otomatis memberitahukan dokter/perawat 

ketika pasien hendak bangun dari tempat tidur dan sebagaiya. Menurut laporan dari 

Goldman Sachs di tahun 2015, perangkat kesehatan semacam ini bisa 

menyelamatkan negara dari anggaran kesehatan yang berlebihan. 

Transportasi : IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, 

dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Bahkan, 

penerapan IoT ini terus-menerus meluas ke berbagai aspek sistem transportasi. Tak 

hanya teknologi mesinnya yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur, serta 

menyinggung fungsi pengemudi/penggunanya. Interaksi dinamis yang terjadi 

antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sistem 

tersebut memungkinkan komunikasi antar dan intra kendaraan, kontrol lalu lintas 

yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih cerdas, manajemen 

logistik dan armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan 

maupun bantuan di jalan. 

Lingkungan : Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya pakai sensor 

dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Misalnya, dengan 

memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa 

mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Tak hanya itu, IoT juga 
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bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini 

Tsunami atau gempa bumi. 

Pertanian : IoT merupakan hal yang pasti ada di dalam berbagai bidang tidak 

terkecuali sektor pertanian. Ledakan populasi dunia pada tahun 2040 yang tentu 

juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan akan menuntut sistem 

pertanian yang lebih cerdas dibanding sebelumnya. Di antara berbagai kendala 

peningkatan produksi pertanian, pertanian teknologi modern, drone untuk 

pertanian, pemantauan hewan, dan rumah kaca modern penerapan teknologi 

Internet of Things adalah terobosan yang dapat membuat produksi pertanian lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

Pondasi dasar dari ekonomi suatu bangsa adalah sektor pertanian. Apabila 

kita mendambakan situasi ekonomi bangsa yang stabil, maka pembangunan sektor 

pertanian pun mesti mendapatkan perhatian yang serius. Sebuah bangsa dapat 

dikatakan maju jika seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan utamanya yaitu makanan. 

Di saat yang bersamaan, pondasi dasar sebuah negara menjadi kuat ketika produksi 

pertanian merupakan industri kedua dan ketiga dengan bahan mentah dan 

pemasukan sumber daya keuangan. 

 

Layout sawah 
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Dalam hal ini, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang 

maju sebab sumber daya alam dan potensi bidang pertaniannya. Negara kita 

merupakan negara pertanian terbesar yang menghasilkan serta mengkonsumsi hasil 

pertanian. Masalah kebutuhan akan pangan dan papan bagi 200 jutaan penduduk 

Indonesia terselesaikan oleh sektor pertanian. Namun, sayangnya  sektor pertanian 

di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan teknologi tradisional tanpa 

perlu bantuan alat modern dikarenakan kondisi alam yang serba tanpa kekurangan. 

Selain itu, kelebihan Indonesia yang berada di cincin pergunungan api  

membuat tanah Indonesia sangat subur. Dengan kelebihan tersebut, tentu Indonesia 

berpotensi menjadi produsen pangan terbesar dunia melalui penerapan teknologi 

IoT. Dengan kecanggihan Internet of Things, Indonesia dapat menjadi negara 

pengekspor hasil pertanian terbesar bagi negara lainnya. Fakta bahwa permintaan 

bahan pangan di negara ini cukup tinggi, maka dengan teknologi pertanian yang 

maju hasil yang kita dapat dari hasil pertanian pun akan semakin besar. 

Tidak efektifnya proses distribusi pasokan dalam sektor pertanian saat ini 

pada dasarnya disebabkan karena kesalahan manajemen yang tersebar dan 

kurangnya titik temu dalam pertanian. Yang menyebabkan efisiensi dan proses 

operasi yang mudah dan sempurna dalam sistem produksi pertanian sulit untuk 

diterapkan. 

 

Sensor terkoneksi dengan smartphon 
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Sampai di sini tentu kita dapat melihat bahwa untuk mengubah industri di 

dunia menjadi industri yang lebih efisien, Internet of Things merupakan salah satu 

solusi ideal dan efektif. Bersama teknologi IoT, bidang agribisnis dan 

agroteknologi pun akan mendapatkan dampak positif yang besar. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa dunia pertanian dan perkebunan perlu mengenal dan 

menerima konsep Internet of Things agar lebih berkembang daripada sebelumnya. 

Penerapan IoT di pertanian dapat mengurangi bahkan menjadi solusi yang 

tepat bagi berbagai problematika bisnis pada sektor pertanian. Akurasi Internet of 

Things dapat memberikan perubahan pada distribusi pasokan pertanian dan 

menyediakan teknologi yang membuat pasokan logistik pertanian menjadi lebih 

lancar. Oleh sebab itu, sudah jelas bahwa teknologi IoT sangat bagus dan cocok 

sekali diterapkan pada sektor pertanian sebab karakteristik bidang agribisnis yang 

berpotensi sekali menerapkan IoT. Seperti apa penerapan Internet of Things secara 

praktis di bidang pertanian? Contoh-contoh penerapan Internet of Things di bidang 

pertanian. 

Maksimalisasi produk 

Cuaca, keadaan tanah, dan kebutuhan pasar terhadap tanaman tertentu 

adalah situasi-situasi yang berpengaruh terhadap maksimalisasi produk pertanian. 

Dalam membuat keputusan yang tepat petani membutuhkan data secara langsung 

tentang kondisi cuaca saat itu. Teknologi tanpa kabel, penerapan mapping berbasis 

GPS dan juga penyimpanan data berbasis internet bisa membantu banyak petani 

untuk hal ini. 
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Advance reporting 

 

Pemanfaatan sumber daya secara efektif 

Sumber daya utama pertanian adalah air dan nutrisi tanah. Komponen ini 

harus digunakan secara efektif. Kekurangan air dan unsur hara tanah merupakan 

musuh utama kegagalan panen. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut harus 

dikelola dan dikendalikan secara detail dan akurat. Dengan menggunakan kekuatan 

Internet of Things, petani dapat mengukur dan menemukan kekurangan komponen 

utama pertanian sedini mungkin, agar kemudian dapat mengatur penggunaan energi 

yang digunakan. 

Pest Control atau penanganan hama 

Penerapan IoT dalam persoalan kontrol dan penanganan hama dapat 

diaplikasikan ke dalam bentuk jaringan sensor untuk memantau jumlah hama. Pada 

prakteknya, jika sensor mendeteksi terlalu banyak hama, informasi tersebut dapat 

dikirim ke sistem pengendalian hama secara otomatis untuk mengambil tindakan. 

Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menggantikan penggunaan pestisida, sehingga 

hasil panen pun bisa menjadi lebih sehat untuk dikonsumsi 
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UAV Pembasmi hama 

 

Memaksimalkan operasi produksi 

Kegiatan produksi pertanian meliputi pemupukan, penyemprotan hama dan 

pemanenan. Semua aktivitas ini menggunakan mesin atau peralatan khusus. 

Dengan menggunakan Internet of Things, petani dapat menemukan lokasi peralatan 

secara real time. Mereka menggunakan data ini untuk menganalisis dan secara 

akurat menentukan lokasi efektif area operasi produksi. Hal ini tentu akan 

berdampak baik pada alur kegiatan pertanian. 

Penerapan IoT di pertanian untuk monitoring 

Dalam memaksimalkan hasil pertanian, pemanfaatan IoT sebagai alat 

monitoing sangat diperlukan. Hal ini tentu akan menambah efisiensi waktu para 

pelaku bisnis pertanian sebab kegiatan monitoring perkembangan tanaman dengan 

IoT akan menggunakan sensor-sensor dan beberapa peralatan khusus. 

Memanfaatkan keunggulan dari teknologi IoT, petani bisa mengukur, dan 

mendeteksi dari dini data perkembangan tanaman berbasis agroteknologi ini. 

Dengan teknologi IoT, petani bisa mengetahui kesehatan tanaman yang ditanam 

secara real-time. 
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Penerapan IoT di bidang pertanian dapat digunakan sesuai dengan 

permintaan pangan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. IoT tidak 

hanya berlaku untuk rantai pasokan pertanian, tetapi juga untuk teknologi sensor 

air, sensor untuk mendeteksi invasi organisme berbahaya, dan sensor untuk 

menjaga suhu lingkungan. Melalui aplikasi ini, efisiensi kerja akan bertambah dan 

hasil pertanian dapat meningkat pesat. 

Internet of Things menggunakan aplikasi yang memproses informasi dan 

infrastruktur. IoT seperti penggabungan dari ilmu pengetahuan, manajemen, dan 

pengambilan keputusan  pertanian terkait produksi pertanian. Aplikasi IoT 

mencakup fasilitas untuk memproses data pertumbuhan pabrik, manajemen 

produksi digital, berbagi data, antarmuka pengguna, dan layanan jaringan cerdas 

serta pengambilan keputusan. 

 

Smart realtime monitoring 

 

Konsep IoT terkait dengan jaringan, yang menghubungkan segala sesuatu 

ke internet melalui identifikasi frekuensi radio (RFID), sensor, sistem pemosisian 

global (GPS), pemindai laser dan sensor informasi lainnya sesuai dengan protokol 
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yang disetujui dan pertukaran informasi pengetahuan identifikasi, pelacakan lokasi, 

pemantauan serta manajemen. 

IoT dapat secara otomatis mengidentifikasi objek dan lokasi, melacak, 

memantau, dan memicu peristiwa. Dengan menggunakan teknologi RFID untuk 

memindai dan membaca tag EPC pada komoditas pertanian, serta memperoleh 

informasi identitas dari komoditas dan berbagi informasi terkait komoditas 

tersebut. 

 

 

RFID pada produk pertanian 

 

Pertanian berbasis IoT memungkinkan pemangku kepentingan 

mendapatkan data secara langsung yang valid, akurat dan berguna. Proses ini akan 

memangkas semua kegiatan yang memakan waktu tertentu dan mengurangi 

banyaknya tenaga kerja di industri pertanian. Oleh karena itu, industri pertanian 

saat ini harus menyadari dan mulai menerima konsep IoT serta potensi penerapan 

pasar IoT di bidang pertanian. 

Penggunaan teknologi pintar dapat meningkatkan daya saing dan 

keberlanjutan produk pertanian. Ketika IoT dalam bidang pertanian telah 

diaplikasikan, maka masalah-masalah yang menghambat produksi pertanian seperti 
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keterbatasan lahan, perubahan iklim serta masalah kekurangan tenaga kerja akan 

tertanggulangi sehingga kebutuhan untuk mempercepat produktivitas pangan untuk 

meningkatkan populasi dunia dapat tercapai. 

Lalu perlukah dunia pertanian mengenal teknologi IoT? Tentu saja, jika 

tidak ingin tertinggal di sektor pertanian global. 
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