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ABSTRACT
The success of farmers in planting rice really depends on the fertility of their agricultural land. In order
to achieve maximum yields, farmers need to pay attention to several factors, from land fertility to their rice plants.
The influencing factors were the soil resistivity value, irrigation canals, and excessive or inappropriate fertilizer
application.
Soil quality monitoring systems for rice plants with parameters on soil resistivity measurements based on
internet of things will help farmers determine the appropriate fertilizer composition. The application of the remote
control system to this monitoring system has been successfully implemented with an average speed of control of
1.2 seconds.
The results showed that the soil quality monitoring system that has been created has a soil resistivity
value of 5-250 Ohm. This shows that the land to be used as agricultural land is a type of mud that is suitable for use
as rice farming land.
.
Keywords : rice plants, land resistivity, internet of things
INTISARI
Keberhasilan petani dalam menanam padi sangat tergantung pada kesuburan lahan pertaniannya.
Agar mencapai hasil panen yang maksimal maka petani perlu memperhatikan beberapa faktor dari kesuburan
lahan untuk tanaman padinya. Faktor yang mempengaruhi yaitu nilai resistivitas tanah, saluran irigasi, dan
pemperian pupuk yang berlebihan atau tidak sesuai takaran.
Sistem monitoring kualitas tanah untuk tanaman padi dengan parameter pada pengukuran resistivitas
tanah berbasis internet of things akan membantu petani dalam menentukan komposisi pupuk yang sesuai.
Penerapan sistem kendali jarak jauh pada sistem monitoring ini telah berhasil diterapkan dengan kecepatan
rata-rata pengendalian sebesar 1,2 detik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem monitoring kualitas tanah yang telah dibuat memiliki nilai
resistivitas tanah sebesar 5-250 Ohm. Hal ini menunjukan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai lahan
pertanian itu termasuk jenis tanah lumpur yang layak digunakan sebagai lahan pertanian tanaman padi.
Kata kunci : tanaman padi, resistivitas tanah, internet of things
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PENDAHULUAN
Kualitas tanah sangat penting diketahui oleh petani sebelum melakukan penanaman padi. Karena

kualitas tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanaman padi dan kecocokan untuk menanam padi di lahan
pertanian itu. Namun saat ini petani belum memiliki indikator dalam mengetahui tingkat kualitas tanah. Petani
hanya menggunakan metode kira-kira dan pengalaman saja dalam proses penanaman padi.
Penggunaan metode pengalaman dan kira-kira ini bisa menyebabkan penurunan kualitas tanah bahkan
bisa menyebabkan tanah sawahnya menjadi tidak subur. Kualitas tanah dapat diketahui melalui sifat tanah yaitu
sifat kimia tanah, dan sifat fisik tanah. Sifat kimia tanah meliputi: ph tanah, kandungan fosfor, kandungan BO
(Bahan Organik). Sedangkan sifat fisik tanah berupa: tekstur, permeabilitas, resistivitas tanah, dan kedalaman
tanah (Desember & Tanah, 2017).
Perancangan ini bertujuan untuk membuat suatu sistem

monitoring kualitas tanah pertanian pada

tanaman padi untuk mendapatkan data secara real time mengenai pengukuran nilai resistivitas tanah dengan
mikrokontroller arduino pada jaringan sensor, serta pemanfaatan dari teknologi IoT (Internet of Things),
sehingga petani bisa memonitor kondisi kualitas tanah tanaman padinya melalui website.
Resistivitas tanah adalah parameter penting untuk mengidentifikasi karakteristik tanah dan kandungan
di dalamnya struktur tanah ini terdiri berbagai lapisan yang mengakibatkan nilai resistivitas tanah yang berbeda
berdasarkan jenisnya. Banyak faktor yang mengakibatkan perbedaan nilai resistivitas antara lain: homogenitas
tanah, kandungan mineral logam, kandungan aquifer misalnya: air, minyak, dan gas, porositas,
permeabilitas,suhu, dan umur geologi tanah (Vaolina Sari & Surtono, 2016).
Dahulu sebelum adanya sebuah teknologi canggih, untuk mengetahui sistem perlapisan tanah itu
dengan cara mengiris bumi, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dan dengan berkembangnya zaman,
berkembang pulalah sebuah teknologi untuk mengetahui sistem perlapisan tanah dalam waktu yang singkat
(Muallifah, 2009).
Dalam ilmu geofisika, ada beberapa metode untuk mengetahui keadaan geologi bawah tanah,
diantaranya: metode resistivity, geomagnetic, dan seismic. adapun di dalam penelitian ini digunakan metode
resistivity yang dalam pengoperasiannya menggunakan konfigurasi Wenner. Metode ini merupakan salah satu
metode geofisika yang dapat memberikan gambaran susunan dan kedalaman lapisan batuan, dengan mengukur
sifat kelistrikan batuan (Marwan et al., 2018).(Widiyantoro, 2004) mengukapkan bahwa metode geolistrik
resistivitas konfigurasi wenner bisa untuk menentukan struktur tanah. Selanjutnya (Zulaikah et al., 2015)
melakukan langkah awal studi agrogeophysics tentang pengukuran resistivitas dan dielektrisitas tanah di
perkebunan apel.
2.

METODE PENELITIAN
Perancangan alat dan bahan merupakan tahapan untuk menentukan kebutuhan peralatan yang

mendukung kinerja alat ukur glukosa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
Alat dan Bahan
Alat
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Diperlukan beberapa peralatan yang akan digunkan untuk mendukung penelitian ini, diantaranya
sebagai berikut:
1. Laptop, digunakan sebagai perancang sistem khususnya dalam perancangan perangkat keras dan lunak serta
pembuatan laporan.
2. Multimeter digital, digunakan sebagai pengecekan perangkat keras dalam melakukan troubleshoot.
3. Mesin bor, digunakan untuk proses pembuatan box alat.
4. Gergaji besi, digunakan untuk proses pembuatan box alat.
5. Tang potong, digunakan untuk memotong kabel agar ukurannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
6. Pot tanah, digunakan sebagai tempat tanah untuk bahan uji coba sensor sebelum diuji di sawah petani.
Bahan
Beberapa bahan yang diperlukan untuk keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sensor resistivitas tanah, sebagai sebuah sensor resistivitas tanah yang menggunakan 4 buah probe elektroda.
2. Arduino nano, sebagai mikrokontroller yang mengolah data dari sensor resistivitas tanah sehingga nilainya
dapat terbaca.
3. Modul SIM800L, sebagai pengolah data dari arduino uno sekaligus sebagai penghubung antara arduino
dengan database yang telah dibuat.
4. Kabel jumper, sebagai penghubung antar komponen.
5. Box panel plastik 10x15 cm, sebagai tempat komponen-komponen.
Pembuatan Sistem
Dalam pembuatan sistem terdapat dua tahapan yang dilakukan, yaitu pembuatan perangkat keras dan
perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sensor Resistivitas tanah,
kemudian diolah oleh arduino nano dan data hasil olahan dikirim ke perangkat lunak menggunakan modul Sim
800L. Untuk perangkat lunak menggunakan sistem database dan aplikasi Blynk.
Kalibrasi Sistem
Dalam kalibrasi system ini, untuk mengkalibrasi dari sensor resistivitas tanah apakah akurat atau tidak
masih menggunakan cara manual yaitu dengan cara menghitungnya dengan rumus manual yang dimana kita
mengukur besar arus yang digunakan pada dua elektroda terluar dalam satuan mA (Miliamper) kemudaian
mengukur perubahan tegangan pada dua elektroda bagian tengah dalam satuan mV (Millivolt) kemudian kedua
satuan tadi dibagi dengan Persamaan (1).
R = ߡV/I

(1)

yang mana kemudian hasil dari perhitungan tersebut dimasukan sebagai perhitungan dari resistivitas tanah
tersebut dengan menggunakan Persamaan (2).
p=2ΠaR

(2)

Pengujian Sistem
Sistem akan diuji secara keseluruhan. Beberapa hal yang akan diujikan pada sistem ini meliputi:
a. Pengujian sensor resistivitas tanah yang di buat menggunakan 4 buah probe elektro dan dengan berbagai
jenis tanah sebelum diuji menggunakan tanah sawah tanaman padi.
b. Memonitoring nilai resistivitas tanah dari smarphone.
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c. Memonitoring nilai resistivitas tanah menggunakan laptop.
d. Monitoring dari jarak jauh.
e. Akurasi data monitoring dalam waktu yang lama
Perangkat Keras Sistem
Perangkat keras dari sebuah diagram sistem monitoring kualitas tanah tanaman padi dengan parameter
pengukuran resistivitas tanah berbasis IoT yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Blok Diagram Sistem
Sistem ini akan sangat bergantung pada sinyal GPRS, Sehingga jika didaerah akan ingin dipantau
kualitas tanah tanaman padinya tidak terdapat sinyal internet maka sistem ini tidak akan dapat berfungsi. Berikut
merupakan alur kerja dari sistem ini dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Alir Sistem Monitoring Kualitas Tanah Tanaman Padi dengan Parameter Pengukuran
Resistivitas Tanah Berbasis IoT
Pembuatan Hardware
Pembuatan hardware ini meliputi proses pembuatan sensor dari resistivitas tanah dengan
menggunakan empat buah logam elektroda, serta proses menyusun semua komponen elektronika seperti arduino
nano, modul SIM800, modul step down, dan sensor resistivitas yang akan disusun disebuah papan PCB (Printed
Circuit Board).agar menjadi satu kesatuan yang dapat mengolah data dari sensor resistivitas itu sendiri dan
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kemudian akan dipantau melaui software yang akan dibuat. Semua komponen yang sudah dirangkai kemudain
dimasukan ke dalam sebuah box plastik berukuran 10x15 cm kecuali sensor resistivitas tidak dimasukan ke
dalam sebuah box plastik dikarenakan sensor itu sendiri akan ditancamkan ke permukaan tanah sawah tanaman
padi berikut rangkaian alat dari sistem ini.

Gambar 3. Rangkaian Monitoring Resistivitas Tanah
Sensor resistivitas tanah dihubungkan dengan arduino nano pada kaki pin 5 V, GND, A1, dan A2 yang
mana kaki pin 5 V dan GND sebagai sumber injeksi arus sebuah sensor resistivitas yang dibuat kemudian arus
itu akan menghasilkan tegangan pada dua buah elektroda bagian tengah yang tehubung pada kaki pin A1 dan A2
yang mana tegangan yang dihasilkan dari sensor akan dirubah menjadi bilangan digital dengan menggunakan
coding ADC (Analog Digital Converter) yang terdapat pada arduino tersebut. Setelah data digital didapatkan
kemudian data tersebut diubah menjadi nilai resistivitas yang mana didapatkan dengan Persamaan (1) dan (2)
hasil dari resisitivitas itu dapat dilihat pada serial monitor arduino.
Pembuatan Software
Pembuatan software pada penelitian ini menggunakan aplikasi blynk sebagai media untuk memantau
dari jarak jauh. Aplikasi blynk ini dipilih karena dalam pengoprasiannya terbilang cukup mudah dalam
penggunaannya,serta tampilan antar mukanya yang memiliki bermacam-macam sehingga bisa merancangnya
sesuai keinginan, rancangan tampilan antarmuka pada penelitan ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan Monitoring Aplikasi Blynk Menggunakan Smartphone
Selain dapat dipantau melaui smartphone aplikasi blynk ini juga bisa dipantau melalui
komputer/laptop, berikut hasil tampilan monitoring menggunakan laptop pada Gambar 5.
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Gambar 5. Hasil Monitoring Aplikasi Blynk Menggunakan Laptop/Komputer
Jarak Antar Probe Sensor Resitivitas
Pada penelitian ini sensor resitivitas menggunakan empat buah logam elektroda yang disusun sejajar
dengan masing-masing jaraknya adalah 10 cm dua pasang logam dimana satu pasang logam digunakan sebagai
elektroda arus sedang sepasang logam untuk elektroda potensial, sumber arus untuk catu daya menginjeksikan
arus ke dalam tanah.

Gambar 6. Jarak antar probe sensor resitivitas tanah
Cara Analisis
Ada beberapa hal yang dianalisis untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat dapat berfungsi
sesuai dengan yang diharapkan, berikut hal-hal yang akan dianalisis pada penelitian ini:
a. Tegangan masukan pada mikrokontroller.
b. Tegangan masukan pada modul SIM800L.
c. Tegangan input dari sensor resistivitas.
d. Kecepatan pengiriman data.
e. Akurasi pemantauan jarak jauh.
f. Kesesuaian data pada monitoring menggunakan smartpone dan laptop.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji coba penelitian ini dilakukan pada sawah tanaman padi yang terletak di Dusun Kliwonan 9 Desa

Sidorejo Godean, Sleman, Yogyakarta. Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah sawah dengan jenis padi
serang yang berumur 2 minggu dan 2 bulan. Masing-masing sawah diamati dalam waktu 30 menit pada 3 titik
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yang berbeda
3.1

Pengujian kecepatan pengiriman data
Uji coba kecepatan pengiriman data diperlukan untuk mengetahui seberapa cepat sistem dalam

menerima perintah dari aplikasi yang telah dibuat dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Kecepatan Pengiriman Data antara Laptop dengan Smartphone
Kecepatan

Kecepatan laptop

No.

smartphone (s)

(s)

1

0,99

4,7

2

1,16

2,23

3

1,33

8,45

4

5,44

1,3

5

1,58

1,3

6

1,33

2,44

7

1,48

1,2

8

1,63

1,1

9

1,25

1,19

10

1,23

0,98

Gambar 7. Grafik perbandingan kecepatan pengiriman data antara laptop dan smartphone
Seperti yang dapat dilihat pada grafik di Gambar 7, kecepatan pengiriman data menggunkan
smartphone cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan laptop. Kecepatan pengiriman data menggunakan
smartphone rata-rata dibawah 2 detik, sedangkan pada laptop cenderung tidak stabil. Hal ini dipengaruhi oleh
kecepatan akses internet pada laptop yang cenderung tidak stabil seperti smartphone. Laptop membutuhkan
waktu paling lama dalam hal pengiriman datanya yaitu sampai 8,45 pada percobaan ketiga. Smartphone pada
percobaan keempat mengalami kenaikan lama pengiriman data yaitu sampai 5,44 detik. Percobaan ketiga pada
laptop dan percobaan keempat pada smartphone memiliki waktu pengiriman data paling lama pada
masing-masing percobaan hal itu dikarenaakan jaringan yang tidak stabil pada koneksi internet yang dipakai
untuk percobaan pengiriman data.
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Hasil Pengamatan Nilai Resistivitas Tanah Sawah Umur 2 Minggu
Padi umur 2 minggu dipilih karena pada umur ini tanaman padi sangat membutuhkan nutrisi yang

cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Dengan adanya sistem monitoring pada umur padi 2 minggu sangat akan
membantu petani dalam menentukan takaran pupuk dan membatasi air irigasi yang masuk pada lahan pertanian
padi agar kualitas tanah tanaman padinya terjaga. Hasil pengamatannya yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengamatan Nilai Resistivitas Tanah Sawah padi Umur 2 Minggu
Nilai Resistivitas

Nilai Resistivitas

Nilai Resistivitas

No

Titik 1

Titik 2

Titik 3

1

83

87

85

2

87

87

86

3

87

88

86

4

87

87

86

5

88

87

85

6

88

87

85

7

88

86

85

8

88

86

82

9

88

86

80

10

88

86

82

Titik pengamatan pertama padi umur 2 minggu dilakukan pada bagian sawah dimana kondisi aliran air
yang tenang. Nilai resistivitas tanah yang didapat cenderung stabil, dengan nilai resistivitas paling tinggi 88 Ω
dan nilai resistivitas paling rendah 83 Ω. Nilai resistivitas tanah ini termasuk pada jenis tanah lumpur hal ini
sangat layak bagi lahan pertanian. Titik pengamatan kedua padi umur 2 minggu dilakukan pada bagian sawah
dimana kondisi aliran air yang memiliki sedikit arus dan tidak terlalu dalam genangan airnya. Nilai resistivitas
tanah yang didapat hampir sama pada titik pengamatan pertama yaitu berkisaran antara 86-88 Ω hal ini juga
menunjukan nilai resistivitas tanah ini termasuk pada jenis tanah lumpur yang mana tanah lumpur sendiri sangat
layak digunakan untuk lahan pertanian tanaman padi. Titik pengamatan ketiga padi umur 2 minggu dilakukan
pada bagian sawah dimana kondisi aliran air yang cukup deras. Hasil yang didapat nilai resistivitas tanah
menurun, dari nilai tertinggi 86 Ω menuju nilai terendah 80 Ω. Dari hasil pengamatan tiga titik diatas jenis tanah
pada lahan pertanian padi 2 minggu menunjukan hasil jenis tanah lumpur.
Beberapa faktor yang mempengaruhi resistivitas tanah, diantaranya adalah pemberian pupuk secara
berlebihan dan saluran irigasi yang kurang baik. Agar mendapatkan nilai resistivitas tanah yang baik dapat
dilakukan dengan memberikan pupuk dengan jumlah yang sesuai, serta memperhatikan saluran irigasi pada
lahan tersebut. Nilai hasil resistivitas yang baik yaitu jenis tanah lumpur maka lahan pertanian itu layak
digunakan dan hasil panen yang didapat juga dapat maksimal.
3.3 Hasil Pengamatan Nilai Resistivitas Tanah Sawah Umur 2 Bulan
Tanaman padi umur 2 bulan dipilih karena tanaman padi dengan umur 2 bulan sudah mendekati masa
panen. Selain itu tanaan padi pada umur 2 bulan ini kondisi tanahnya cenderung sudah tidak dialiri irigasi lagi
atau sudah tidak tergenang oleh air sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan pada sawah yang berumur 2
C-32

Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2021
Yogyakarta, 20 Maret 2021

ISSN: 1979-911X

minggu. Selain perbandingan kondisi tanah padi umur 2 bulan dan 2 minggu dipilih juga sebagai perbandingan
apakah pupuk berdampak besar terhadap nilai resistivitas tanah, yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengamatan Nilai Resistivitas Tanah Padi Umur 2 Bulan
Nilai Resistivitas

Nilai Resistivitas

Nilai Resistivitas

No

Titik 1

Titik 2

Titik 3

1

81

80

81

2

81

80

81

3

81

80

81

4

81

80

80

5

80

80

80

6

80

81

80

7

80

80

80

8

80

81

80

9

80

81

80

10

81

81

80

Percobaan pada titik pertama menunjukan nilai resistivitas yang stabil itu dikarenakan permukaan tanah
pada percobaan ini sudah tidak dialiri air atau sudah tidak tergenang oleh air, Nilai resistivitas pada percobaan
pertama ini rata-rata 80 Ω hal ini menunjukan bahwa jenis tanah pada sawah padi umur 2 bulan adalah jenis
tanah lumpur kering, Akan tetapi masih termasuk jenis tanah lumpur yang layak digunakan lahan pertanian
tanaman padi. Hal ini terlihat bahwa pupuk yang diberikan petani berpengaruh terhadap nilai resistivitas
tanahnya. Percobaan kedua menunjukan nilai resistivitas yang sama pada percobaan pertama dengan rata-rata 80
Ω ini dikarenakan tanah pada sawah padi umur 2 bulan ini sudah mulai mengering akan tetapi masih termasuk
dalam jenis tanah lumpur yang layak bagi lahan pertanian padi.
Hal ini menunjukan bahwa saluran irigasi sangat berpengaruh terhadap nilai resistivitas tanah. Pada
percobaan ini sensor diletakan pada pinggir sawah dengan kondisi tanah dengan sedikit air. Percobaan ketiga
dari hasil pengamatan didapat nilai resistivitas tanah pada lahan pertanian sawah 2 bulan ini sangat stabil dari
nilai 80 Ω sampai 81 Ω pada titik ketiga ini, Berbeda dengan lahan pertanian dengan umur padi 2 minggu. Hal
ini dipengaruhi oleh kondisi sawah yang sudah hampir kering. Akan tetapi masih termasuk jenis tanah lumpur
yang layak digunakan lahan pertanian padi. Pada percobaan ketiga ini sensor dipasang pada bagian ujung sawah
dengan kondisi tanah yang sudah tidak tergenang air.
4.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Sistem monitoring resistivitas tanah secara real time menggunakan sensor resistivitas tanah dengan 4 buah
elektroda dapat bekerja dengan baik.

2.

Penggunaan modul SIM800L sebagai perangkat pengirim data dapat bekerja dengan baik untuk
memonitoring data secara real time pada aplikasi blynk.
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Penerapan sistem kendali jarak jauh pada sistem monitoring tanah tanaman padi ini telah berhasil diterapkan
dengan kecepatan rata-rata pengendalian sebesar 1,2 detik.

4.

Faktor yang menyebabkan perubahan nilai resistivitas tanah adalah pemberian pupuk secara berlebihan dan
sistem irigasi yang kurang baik.

5.

Sistem monitoring kualitas tanah yang telah dibuat memiliki nilai resistivitas tanah sebesar 5-250 Ohm ini
menunjukan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai lahan pertanian itu termasuk jenis tanah lumpur
yang layak digunakan sebagai lahan pertanian tanaman padi.
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