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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Dasar Teori Kualitas Tanah 

Padi merupaan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai 

tanaman pangan dunia. Padi sebagai penghasil beras ini tergolong dalam jenis 

tanaman rumpt-rumput(Poacea). Semakin meningkatnya permintaan beras 

membuat begitu penting peran budidaya padi, terutama di indonesia. Indonesia 

termasuk negara dengan makanan pokok beras dan pengomsumsi beras terbesar. 

Salah satu tantangan yang muncul dalam budidaya padi adalah menurunnya 

produktivitas lahan yang disebabkan penerapan cara budidaya yang tidak 

memperhatikan keadaan faktor lingkungan dan tidak bersifat berkelanjutan. 

Tanaman padi dapat hidup baik di daerah yang berhawa panas dan banyak 

mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih, 

curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1500 -2000 mm. Tinggi tempat 

yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 -1500 m dpl(Siswoputranto, 

1976).   

Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang 

kandungan fraksi pasir, debu dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan 

diperlukan air dalam jurnlah yang cukup. Padi dapat tumbuh dengan baik pada 

tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18 -22 cm (Siregar, 2007). 

Rata-rata temperatur yang baik untuk tanaman padi adalah >18°C., optimum 

antara 24°C.  sampai 29°C., curah hujan optimum untuk padi gogo dan padi sawah 

tadah hujan lebih dari 1.600 mm/ tahun, sedangkan untuk padi lahan basah (sawah 

irigasi, sawah lebak/rawa, dan pasang surut) curah hujan tidak dipermasalahkan 

(Djaenuddin dkk., 2000). 

Kandungan pH yang baik untuk tanaman antara 6,0-8,0, namun nilai pH yang 

paling bagus yaitu 7,0, dengan suhu rata-rata antara 27º-32º(Lantoi, 2016). 

Permasalahan yang timbul  adalah  para petani  belum mengetahui  kondisi 

persawahan paska  panen. Kualitas  lahan pertanian  yang  akan ditanami  padi  

dapat dipasang  sebuah alat  yang  dapat mengukur kandungan pada lahan. 



5 
 

Perkembangan teknologi pertanian mulai dari alat ukur hingga sistem pertanian 

yang otomatis. 

Efek dari pH yang Asam dan pH basa adalah sebagai  berikut : 

1. pH ASAM : menyebabkan keracunan logam dan kekurangan nutrisi 

i. Pertumbuhan akan terganggu 

ii. Kandungan unsur hara rendah 

iii. Unsur P (Phospat) sulit disertap tanaman 

iv. Bakteri/mikroorganisme terganggu perkembangannya 

2. pH BASA : menyebabkan berkurangnya ketersediaan unsur hara mikro 

i. Pertumbuhan tanaman terganggu 

ii. Tidak optimal dan pembuahan terhambat 

Alat pengukuran ini bermanfaat untuk membatu para petani lebih mengetahui 

kandungan tanah dan air pada persawahan, dengan adanya alat ini petani lebih 

mengerti lagi untuk pemberian pupuk pada persawahan. Alat ini dilengakapi 

sensor  kadar air atau kelembaban, yang dapat digunakan sebagai kontrol 

kelembaban untuk mengetahui kadar air dalam butiran tanah. 

 

2.1.1 Sensor DS18B20 waterproof 

Sensor DS18B20 merupakan sensor digital yang memiliki 12-bit ADC internal. 

Sangat presisi, sebab jika tegangan referensi sebesar 5Volt, maka akibat perubahan 

suhu, ia dapat merasakan perubahan terkecil sebesar 5/(212-1) = 0.0012 Volt .Pada 

rentang suhu -10 sampai +85 derajat Celcius, sensor ini memiliki akurasi +/-0.5 

derajat. Sensor ini bekerja menggunakan protokol komunikasi 1-wire (one-wire).IC 

DS18B20 memiliki tiga kaki, yaitu GND (ground, pin 1), DQ (Data, pin 

2), VDD (power, pin 3). Pada Arduino, VDD dikenal sebagai VCC. Dalam hal ini, 

kita asumsikan VCC sama dengan VDD. Tergantung mode konfigurasi, ketiga kaki 

IC ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Sensor dapat bekerja dalam dua mode, 

yaitu mode normal power dan mode parasite power. 
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Gambar 2. 1 Sensor DSB18B20 waterproof 

2.1.2 Sensor pH meter analog kit 

Modul sensor ini merupakan module yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat 

ph air yang dimana outputnya berupa tegangan analog.Sehingga untuk 

mengkonversi nilai pembacaan harus dimasukan ke dalam rumus di kode program
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yang dibuat.Dikarenakan module ph meter sensor ini range output tegangan 

analognya dari 0 – 3Vdc dengan inputan power supply  3.3 – 5.5Vdc. 

Kelengkapan modul sensor ph meter V.2 : 

 Kabel ke mikrokontroler (example : arduino) 

 pH signal Conversion 

 Kabel probe 

 Probe pH meter 

Modul sensor ini difungsikan kedalam berbagai aplikasi seperti aquaponik, 

pengujian air lingkungan, hidroponik dan lain-lain.Tipe SEN0161-V2 merupakan 

module versi kedua dimana telah diimprove dari segi tingkat kepresisian 

pembacaan datanya.Selain itu telah diimprove juga untuk bagian hardware yang 

memiliki jitter yang rendah.Jitter itu merupakan perbedaan waktu antara pembacaan 

dan pengiriman sinyal.Secara pengertian, pH itu merupakan nilai yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keasaman atau alkalinitas dalam suatu  larutan. 

 

Gambar 2. 2 Sensor pH meter analog kit 

2.1.3 Soil Moisture Sensor / Sensor Kelembaban (YL-69) 

Sensor ini menggunakan dua buah probe untuk melewatkan arus melalui 

tanah lalu membaca tingkat resistansinya untuk mendapatkan tingkat kelembaban 

tanah. Makin banyak air membuat tanah makin mudah mengalirkan arus listrik 

(resistansi rendah), sementara tanah kering sulit mengalirkan arus listrik (resistansi 

tinggi). Pada penelitian ini, soil moisture sensor (YL-69) digunakan untuk 

mendeteksi kelembaban tanah. Pada Gambar 2.1.3 menunjukan gambar dari soil 

moisture sensor (YL-69).  
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Gambar 2. 3 Soil Moisture Sensor (YL-69) 

Sensor kelembaban tanah yang digunakan dalam penelititan ini 

menggunakan sensor YL-69 yang salah satu pabrikan buatan DFRobot, dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

i. Tegangan masukan 3,3V atau 5V dan tegangan keluaran 0 ~ 4,2V.  

ii. Arus kerja 35mA.  

iii. Rentang nilai 0-300 (tanah kering), 300-700 (tanah lembab), dan 700-

950 (tanah basah). 

pH  normal tanah berada pada kisaran 6 hingga 8 atau pada kondisi terbaik 

memiliki PH 6.5 hingga 7.5. Penentuan pH tanah adalah bagian yang paling penting 

dan menentukan yang dapat digunakan untuk mendiagnosa masalah pertumbuhan 

tanaman, biasanya tanah pada daerah basah bersifat masam dan pada daerah kering 

bersifat basa. 

2.1.4 Arduino Uno 

Arduino adalah platform elektronik yang bersifat open source serta mudah 

digunakan. Hal ini memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan Arduino. 

Bahkan, kemudahan pada Arduino dapat memicu kreativitas dalam membuat 

proyek yang mudah dan menarik.  Berbagai jenis Arduino yang tersedia, salah satu 

diantaranya adalah Arduino Uno. Board Arduino Uno menggunakan 

mikrokontroler ATmega328. Secara umum posisi/letak pin-pin terminal I/O pada 

berbagai Board Arduino  posisinya sama dengan posisi/letak pin-pin terminal I/O 

dari Arduino Uno yang mempunyai 14 pin Digital yang dapat di set sebagai 



9 
 

 
 

Input/Output, 6 pin Input Analog. Bentuk Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 

2.1.4.  

 

Gambar 2. 4 Arduino Uno 

Arduino menggunakan bahasa pemrograman C/C++. Aplikasi yang 

digunakan untuk membuat program Arduino dinamakan Arduino Integrated 

Development Environment (Arduino IDE) yang dapat diunduh pada situs 

www.arduino.cc. Tampilan Arduino IDE dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5 Arduino IDE 
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2.1.5 Library Arduino 

Library/pustaka Arduino adalah kumpulan kode yang memudahkan untuk 

terhubung ke sensor, layar, modul. Ada dua jenis pustaka pada Arduino, yaitu 

pustaka bawaan dan beberapa pustaka tambahan. Misal, pustaka bawaan 

LiquidCrystal mempermudah komunikasi dengan tampilan LCD karakter. Ada 

ratusan pustaka tambahan yang tersedia di internet untuk diunduh misal GSM, 

RTCLib, dan lain sebagainya. Untuk dapat menggunakan pustaka tambahan, maka 

perlu diinstal terlebih dahulu. Library dapat dilihat pada Arduino IDE di menu 

Sketch, kemudian ditekan Include Library seperti Gambar 2.1.6. 

 

Gambar 2. 6 Library Arduino 

2.1.6 Liquid Crystal Display/LCD display 

LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display (tampilan) 

yang menggunakan kristal cair (liquid crystal) untuk menghasilkan gambar yang 

terlihat. Teknologi Liquid Crystal Display (LCD) atau Penampil Kristal Cair 

sudah banyak digunakan pada produk-produk seperti layar Laptop, layar Ponsel, 
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layar Kalkulator, layar Jam Digital, layar Multimeter, Monitor Komputer, 

Televisi, layar Game portabel, layar Thermometer Digital dan produk-produk 

elektronik lainnya. 

Teknologi Display LCD ini memungkinkan produk-produk elektronik dibuat 

menjadi jauh lebih tipis jika dibanding dengan teknologi Tabung Sinar Katoda 

(Cathode Ray Tube atau CRT). Jika dibandingkan dengan teknologi CRT, LCD 

juga jauh lebih hemat dalam mengkonsumsi daya karena LCD bekerja 

berdasarkan prinsip pemblokiran cahaya sedangkan CRT berdasarkan prinsip 

pemancaran cahaya. Namun LCD membutuhkan lampu backlight (cahaya latar 

belakang) sebagai cahaya pendukung karena LCD sendiri tidak memancarkan 

cahaya. Beberapa jenis backlight yang umum digunakan untuk LCD diantaranya 

adalah backlight CCFL (Cold cathode fluorescent lamps) dan backlight LED 

(Light-emitting diodes). 

Bagian-bagian LCD atau Liquid Crystal Display diantaranya adalah  

 Lapisan Terpolarisasi 1 (Polarizing Film 1) 

 Elektroda Positif (Positive Electrode) 

 Lapisan Kristal Cair (Liquid Cristal Layer) 

 Elektroda Negatif (Negative Electrode) 

 Lapisan Terpolarisasi 2 (Polarizing film 2) 

 Backlight atau Cermin (Backlight or Mirror) 

 

Gambar 2. 7 liquit crystal display/LCD display 
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2.1.7. Ethernet Shield 

Ethernet Shield adalah modul  yang digunakan untuk mengkoneksikan Arduino 

dengan internet menggunakan kabel (Wired). Arduino Ethernet Shield dibuat 

berdasarkan pada Wiznet W5100 ethernet chip. Wiznet W5100 menyediakan IP 

untuk TCP dan UDP, yang mendukung hingga 4 socket secara simultan. Untuk 

menggunakanya dibutuhkan library Ethernet dan SPI. 

 Ethernet Shield ini menggunakan kabel RJ-45 untuk mengkoneksikanya ke 

Internet, dengan integrated line transformer dan juga Power over Ethernet. Ethernet 

Shield bekerja dengan cara memberikan layanan IP pada arduino dan pc agar dapat 

terhubung ke internet. Cara menggunakan cukup mudah yaitu  hanya dengan 

menghubungkan Arduino Ethernet Shield dengan board Arduino lalu akan 

disambungkan ke jaringan internet. Cukup memasukkan  module ini ke board 

Arduino, lalu menghubungkannya ke jaringan ineternet dengan kabel RJ-45, maka 

Arduino akan terkoneksi langsung ke internet.  

Dan untuk menggunakanya, tentu saja kita harus menyetting IP pada module dan 

pc internet agar dapat terhubung satu sama lain. Selain itu module ini juga terdapat 

sebuah onboard micro-SD slot, yang dapat digunakan untuk menyimpan file dan 

data. Module Ethernet Shield bisa digunakan dengan board Arduino Uno dan Mega. 

Dan dapat bekerja dengan baik pada kedua Arduino tersebut. Untuk menggunakan 

akses microSD card reader onboard ini dapat dengan menggunakan library SD card. 

Saat menggunakan library ini, SS ditempatkan pada Pin 4.  

Module Ethernet juga terdapat pula reset controller, untuk memastikan bahwa 

module W5100 Ethernet dapat reset on power-up. Agar board Arduino dapat 

berkomunikasi baik dengan module W5100 dan SD card menggunakan SPI bus 

melalui ICSP header, yang ada pada board Arduino Uno di pin digital 10, 11, 12, 

dan 13, sedangkan pada board Arduino Mega pada pin digital 50, 51, dan 52. Di 

kedua board Arduino tersebut, pin digital 10 digunakan untuk memilih mode 

W5100 dan pin digital 4 untuk SD card, dimana pin tersebut tidak dapat digunakan 

untuk pin I/O biasa. Dalam board Arduino Mega, pin digital 53 (SS) tidak 

digunakan sama sekali, baik untuk memilih antara module W5100 atau SD card, 
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namun harus tetap ditetapkan sebagai output agar interface SPI dapat bekerja 

dengan baik. 

 

Gambar 4. 1 Ethernet Sheild 

2.2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang monitoring Android seperti ini sudah pernah dilakukan 

dengan judul “Aplikasi Android Untuk Monitoring Kualitas Lahan 

Pertanian”.Penelitian ini membahas mengenai aplikasi sistem monitoring dengan 

pengembangan Android.Pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  dari  tahun  ke  

tahun  semakin  meningkat,  sebanding dengan  permintaan  pangan  di  Indonesia.  

Pertumbuhan  penduduk  tersebut  membawa  dampak permintaan pangan,  

khususnya pada  permintaan pertanian  padi. Kebutuhan  pangan pokok pada 

pertanian meliputi  pertanian padi,  dan hortikultura. Kebutuhan pokok yang  

mengalami kenaikan tersebut adalah tanaman padi. Sebagian besar penduduk 

Indonesia mempunyai pekerjaan sebagai petani. Pokok yang mendasari masyarakat 

untuk bertani karena lahan di Indonesia sebagian besar persawahan, selain itu 

masyarakat terdorong untuk bertani karena permintaan bahan pokok beras semakin 

meningkat. Persediaan beras dapat dilihat dari hasil panen padi para petani. Para 

petani mengembangkan  pertanian  dalam  rangka  mecukupi  permintaan  

kebutuhan  beras  dengan mempercepat masa penanaman dan panen (Furaidah dan 

Retnaningdyah, 2013). 

Kualitas  lahan pertanian  yang  akan ditanami  padi  dapat dipasang  sebuah 

alat  yang  dapat mengukur kandungan pada lahan. Perkembangan teknologi 

pertanian mulai dari alat ukur hingga sistem pertanian yang otomatis telah  
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dikembangkan kalangan akademik maupun non akademik. Perkembangan  

teknologi  yang  berkembang  dipharapkan  dapat  membantu  dalam  mengatasi 

masalah pada bidang pertanian di Indonesia. Alat pengukuran yang perlu digunakan 

pada pertanian salah satunya dengan  sensor  kadar air atau kelembaban, yang dapat 

digunakan sebagai kontrol kelembaban untuk mengetahui kadar air dalam butiran 

tanah (Yudhana dan Putra, 2016).  

Pembeda dengan penelitian tersebut adalah penulis lebih menyederhanakan 

dengan langsung memonitoring lahan pertanian dengan menggunakan alat yang 

akan mempermudah para petani untuk langsung melihat secara langsung ditempat.  


