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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Padi salah satu tanaman yang termasuk dalam genus Oryza L yang tersebar 

di daerah tropis dan daerah subtropis, seperti di Australia, Amerika, Asia serta 

Afrika. Agar padi dapat tumbuh dengan baik, syarat yang harus dipenuhi untuk 

pertumbuhan padi yang optimal adalah : Tumbuh pada daerah dengan intensitas 

hujan selama 4 bulan serta kelembapan tinggi dan cuaca panas, Keasaman tanah 

yang baik untuk padi berkisar 5.0 – 6.5, memerlukan temperatur 20℃ sampai 

23℃ pada dataran rendah, sedangkan pada dataran tinggi memerlukan temperatur 

23℃, dan tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh [1]. 

Indonesia salah satu negara yang mayoritas bertani merupakan salah satu 

dari mata pencaharian penduduknya. Kebanyakan petani pasti mengharapakan 

agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam lahan pertanian mereka, namun hal 

tersebut sangat sulit didapatkan karena berbagai faktor. Kebanyakan para petani 

tidak mengetahui akan sifat dari lahan mereka sendiri, padahal pengetahuan akan 

sifat dari tanah sangat berpengaruh dengan keberlansungan hidup tanaman yang 

akan mereka tanam. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 

panen optimal adalah dengan mengendalikan lingkungan tumbuh pada lahan 

pertanian. Lingkungan tumbuh tersebut berupa tanah, air udara dan lainnya. 

Kondisi lingkungan tumbuh pada lahan pertanian dapat berubah ubah setiap saat. 

Perubahan ini yang akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman yang di 

tanam pada lahan pertanian tersebut [2].  

Indonesia merupakan negara yang terdapat 2 musim yaitu musim hujan 

serta musim panas. Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan 

basa mudah tercuci, jadi kehilangan basa akibat curah hujan tinggi merupakan 

penyebab utama dari reaksi tanah menjadi masam [3]. Kurangnya pengetahuan 

para petani akan sifat dari tanah mereka menjadi salah satu faktor tidak 

maksimalnya hasil panen yang mereka dapatkan, padahal pengetahuan akan sifat 

tanah pada lahan mereka sangat penting dalam bidang pertanian. 
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Penggunaan sensor dalam pemantauan lahan pertanian tanaman padi 

sebelumnya telah diteliti oleh Herman Yuliandoko, dan Vivien Arief Wardhany 

(2017) dalam penilitiannya untuk menunjang dan meningkatkan produksi padi 

dengan cara memonitoring tingkat kelembapan tanah serta suhu tanahnya 

menggunakan Wireless Mesh. Penelitian ini memonitoring  suhu tanah dan 

kelembapan tanah dengan Raspberry Pi [4].  

Berdasarkan latar belakang diatas serta penelitian sebelumnya, penulis 

ingin membuat pemantauan lahan pertanian, dengan merancang sebuah alat 

monitoring kelembapan tanah, suhu dan PH tanah berbasis android guna 

membantu para petani mendapatkan informasi pengukuran kelembapan tanah, 

suhu dan kadar PH dan informasi pengapuran yang tepat dalam menanggulangi 

tanah yang sangat masam. Penggunaan android ini dikarenakan di Indonesia 

penggunaan smartphone android hampir menginjak angka 80%, maka dari itu 

perancangan alat ini berbasis android [5]. Pemantauan ini akan mengambil 

bebarapa parameter yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Parameter 

tersebut yaitu pengukuran kelembapan tanah dengan menggunakan sensor soil 

moisture , pengukuran kadar keasaman tanah dengan menggunakan sensor PH 

meter serta pengukuran suhu dengan menggunakan sensor DS18B20 yang akan 

menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, metode ini mampu memberikan 

hasil dari pengukuran pada lahan pertanian secara lansung yang bisa diakses oleh 

petani,dan dapat memberikan notifikasi apa bila kondisi pada lahan pertanian 

tidak sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan, serta memberi informasi 

tentang rekomendasi pengapuran apa bila kadar PH tanah dibawah standar.  

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang diatas, peneliti mengangkat kasus dalam penulisan 

skripsi adalah : 

1. Bagaimana mendesain sebuah alat monitoring suhu, kelembapan tanah dan 

PH tanah pada lahan pertanian tanaman padi bebasis android ? 

2. Bagaimana memberikan informasi pengapuran sesuai dengan tanah yang 

telah diukur ? 
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1.3 Tujuan 

Perancangan dan pembuatan alat ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui suhu, kelembapan tanah dan PH tanah pada lahan 

pertanian tanaman padi berbasis android. 

2. Mengetahui informasi pengapuran sesuai dengan tanah yang telah 

diukur. 

1.4 Batasan Masalah 

Dari penelitian ini maka dibatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Hanya memberikan informasi berdasarkan tingkat keasaman tanah. 

2. Hanya memberikan informasi pengapuran yang tepat. 

3. Sifat dari lahan yang diukur dianggap sama. 

4. Batasan lahannya 10 × 10 𝑚2. 

5. Hanya memonitoring 3 parameter. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar proses penyusunan dari perancangan alat ini tertata dengan baik, 

maka proses penulisan di susun yaitu : 

BAB I       : PENDAHULUAN 

Menjabarkan mengenai latar belakang dari ide awal perancangan 

alat ini, rumusan masalah dan tujuan dari pembuatannya alat ini. 

BAB II     : DASAR TEORI 

Menjabarkan mengenai refrensi dan semua peralatan yang dipakai 

yang berkaitan dengan pembuatannya alat ini. 

BAB III     : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Membahas mengenai proses pemodelan dari sistem alat ini, baik 

software maupun hardware nya. 

BAB IV   : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Menjelaskan dan menganalisa hasil atas pengujian alat dan 

aplikasi yang sudah dikerjakan. 
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BAB V : PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan serta saran atas hasil yang diperoleh 

pada penelitian alat ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


