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ABSTRAK  

 

 

 

RANCANG BANGUN SENSOR KELENGASAN DAN SUHU TANAH 

BERBASIS JARINGAN SYARAF TIRUAN  

 

 

Oleh 

 

 

NUR RAHMA SAFITRI 

 

 

Kelengasan tanah memegang peranan penting dalam pertumbuhan maupun 

perkembangan tanaman.  Peran kelengasan tanah  yang sangat penting inilah 

menjadikan ketersediaan air menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

produksi tanaman.  Akan tetapi, untuk mengukur kelengasan tanah ini dibutuhkan 

waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif mahal. Diperlukannya terobosan 

teknologi untuk mengatasinya.  Teknologi yang dapat digunakan ialah dengan 

menggunakan sensor lengas tanah yang dirancang dengan menggunakan prinsip 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) untuk mendapatkan model matematika yang nantinya 

akan diintegrasikan ke dalam mikrokontroler.  Dengan demikian, pengukuran di lapang 

(in situ) dengan segera dapat diketahui.  

Tujuan umum dari penelitian ini ialah merancang alat pengukuran kelengasan tanah 

berdasarkan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dengan tiga parameter yaitu suhu tanah, 



resistensi, dan kedalaman probe (dua elektroda). Tujuan khusus dari penelitian ini 

untuk mendapatkan model matematika untuk sensor kelengasan tanah berdasarkan 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST).  Penelitian in dilakukan pada bulan Maret hingga Juli 

2019 di Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Lahan, Jurusan Teknik 

Pertanian, Universitas Lampung 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah telah dihasilkan model matematika yang 

mendapatkan nilai RMSE dan koefesien determinasi (R2) sebesar 1,0366 dan 0,9923 

dengan fungsi aktifasi yang memiliki hasil terbaik ialah logsig-logsig-logsig.  Alat 

yang telah di uji coba menghasilkan error yang sangat kecil yaitu dengan RRMSE 

sebesar 9,55 % (0,0955) dan RMSE sebesar 3,99605434.   

 

 

Kata kunci: Jaringan Syaraf Tiruan, Lengas Tanah, Rancangan Alat, Suhu Tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

DESIGN OF SOIL MOISTURE SENSOR AND SOIL TEMPERATURE 

BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

 

 

By 

 

 

NUR RAHMA SAFITRI 

 

Soil moisture plays an important role in plant growth and development. The role of soil 

moisture is very important, making the availability of water one of the factors that 

influence crop production. However, to measure this soil moisture requires a relatively 

long time and relatively expensive cost. The need for technological breakthroughs to 

overcome them. The technology that can be used is to use a soil moisture sensor that is 

designed using the principle of Artificial Neural Networks (ANN) to get a 

mathematical model that will later be integrated into the microcontroller. Thus, 

measurements in the field (in situ) can immediately be known. 

 

The general objective of this research is to design a soil moisture measurement tool 

based on Artificial Neural Networks (ANN) with three parameters namely soil 

temperature, resistance, and probe depth (two electrodes). The specific purpose of this 

study is to obtain a mathematical model for soil moisture sensor based on Artificial 

Neural Networks (ANN). This research was conducted from March to July 2019 at the 



Water and Soil Engineering Laboratory, Department of Agricultural Engineering, 

University of Lampung.  

 

Based on the research conducted, a mathematical model has been obtained that gets the 

RMSE value and the coefficient of determination (R2) of 1.0366 and 0.9923 with the 

activation function that has the best results is logsig-logsig-logsig. The tools that have 

been tested produce a very small error, namely with RRMSE of 9.55% (0.0955) and 

RMSE of 3.99605434. 

 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Soil Moisture, Tool Design, Soil Temperature. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Kelengasan tanah merupakan air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori 

tanah.  Pada tanaman, kelengasan tanah memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan maupun perkembangan tanaman.  Pemberian air yang tepat dan 

optimum akan menciptakan pertumbuhan tanaman menjadi optimum, sehingga 

hasil produksi pertanian yang maksimal dapat tercapai.  Peran kelengasan tanah  

yang sangat penting inilah menjadikan ketersediaan air menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil produksi tanaman.  Kadar air tanah atau leng as tanah 

merupakan kadar air yang berada di antara partikel-partikel tanah (Somantri et al., 

2017) 

 

Pengukuran lengas tanah memiliki dua metode berbeda yang dapat digunakan 

yaitu metode langsung dan tidak langsung.  Pengukuran metode langsung adalah 

berupa pemisahan air dari matrik tanah dan pengukuran langsung dari jumlah air 

yang dipisahkan tersebut.  Pemisahan air dari matriks tanah dapat dicapai melalui 

pemanasan, ekstraksi dan penggantian oleh larutan atau dengan reaksi kimia.  

Jumlah air yang dipisahkan ditentukan dengan mengukur perubahan massa/berat 

setelah pemanasan dan pengukuran kuantitatif dari hasil reaksi.  Metode 

gravimetri merupakan salah satu contoh pengukuran kadar air tanah secara 

langsung melalui proses pemanasan.  Metode tidak langsung adalah dengan 
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mengukur beberapa sifat fisik atau kimia tanah yang berhubungan dengan kadar 

air tanah.  Sifat ini meliputi konstanta dielektri, konduktivitas elektrik, kapasitas 

panas, kandungan ion H, dan kepekaan magnetik.  Metode tidak langsung 

memiliki kelebihan dibanding dengan metode langsung  yaitu bersifat lebih tidak 

merusak atau nondestruktif, sehingga kandungan air dalam contoh tidak berubah 

selama pengukuran.  Selain itu, kekurangan dari metode langsung adalah 

membutuhkan waktu lebih lama dan memerlukan pengambilan contoh tanah, 

sehingga metode tidak langsung lebih mudah diaplikasikan (Zazueta and 

Jiannong, 1994).  

 

Kelemahan ini dapat diatasi dengan adanya teknologi pengukuran dan 

instrumentasi di bidang pertanian.  Teknologi yang digunakan ialah dengan 

menggunakan sensor lengas tanah untuk mengukur tingkat kebutuhan air pada 

tanaman bersadarkan ketersediaan lengas di dalam tanah secara tidak langsung.  

Salah satu jenis sensor lengas tanah yang bias digunakan ialah sensor yang 

bekerja dengan pendekatan konduktivitas listrik di dalam tanah.  secara umum 

metode ini menggunakan konfigurasi dua elektroda yang dipasang sejajar pada 

jarak tertentu (probe).  Kedua elektroda tersebut dibenamkan ke dalam tanah, arus 

akan dialirkan dari satu elektroda ke elektroda yang lain, dari elektroda tersebut 

kemudian akan dibaca nilai hambatan.  Nilai hambatan dipengaruhi oleh kadar air 

tanah. Dari korelasi kedua nilai tersebut dapat dilakukan kalibrasi sehingga nilai 

hambatan yang terbaca dapat mengGambarkan nilai kadar air tanah (Robinson et 

al., 2003). 
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Jenis sensor kelengasan tanah yang biasa digunakan oleh petani memiliki kendala, 

yaitu diperlukan kalibrasi sebelum digunakan di lapangan.  Untuk mengatur 

kendala tersebut, maka diperlukan alat yang dalam penggunaannya lebih praktis 

dan mudah digunakan.  Penelitian ini akan merancang alat yang dapat 

mengintegrasikan kelengasan tanah tanpa perlu pengkalibrasian.  Jaringan syaraf 

tiruan digunakan untuk menentukan model matematika yang nantinya akan 

mempermudah proses perhitungan di dalam mikrokontroler.  Sehingga, petani 

hanya membutuhkan rancangan alat ini untuk menentukan kadar lengas tanah 

yang dibutuhkan oleh tanaman. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan,  yaitu: 

1.Tujuan Umum 

Merancang alat sensor kelengasan tanah berdasarkan jaringan syaraf tiruan 

dengan tiga parameter yaitu nilai suhu tanah, nilai resistensi, dan kedalaman 

probe (dua elektroda). 

 

2.Tujuan Khusus 

Mendapatkan nilai model matematika untuk sensor kelengasan tanah berdasarkan 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) serta melatih dan menguji model jaringan syaraf 

tiruan dengan mencari Root Mean Square Error (RMSE), Relative Root Mean 

Square Error (RRMSE), koefesien korelasi (R) dan analisis koefesien determinasi 

(R
2
) 
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1.3 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Mampu memberikan hasil penelitian yang nyata berupa alat sensor lengas 

tanah yang mampu mendeteksi nilai lengas tanah yang  mudah dioperasikan. 

2. Peneliti dapat menerapkan disiplin ilmu keteknikan yang diperoleh dari kuliah 

maupun praktikum untuk menciptakan, merancang, dan memecahkan 

permasalah yang terjadi dalam setiap prosesnya dengan baik 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bahan yang digunakan yaitu tanah ultisol jenis podsolik merah kuning. 

2. Percobaan dilakukan pada skala laboratorium. 

3. Bulk density (kepadatan tanah), pH tanah, serta tekstur tanah yang dimiliki 

oleh tanah diabaikan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tanah  

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, menduduki sebagian besar permukaan 

planet bumi yang mampu menumbuhkan tanaman, dan memiliki sifat sebagai 

akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk 

dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu (Darmawijaya, 1990). 

Sedangkan, menurut Madison (1975), tanah merupakan bahan mineral yang 

terkonsolidasi pada permukaan bumi yang terkena dan terpengaruhi faktor-faktor 

genetik dan lingkungan dari bahan induk, iklim (kelembaban dan suhu), 

mikroorganisme dan makroorganisme, serta topografi yang semuanya bertindak 

selama suatu periode waktu dan menghasilkan produk tanah yang berbeda. 

Definisi tanah disimpulkan oleh pendapat Rodriqueze (2004) yaitu tanah 

merupakan produk transformasi mineral dan bahan organik yang terletak di 

permukaan sampai kedalaman tertentu.  

 

2.1.1 Tanah Ultisol 

 

Kata ultisol berasal dari bahasa latin ultimus yang memiliki arti terakhir atau 

dalam hal tanah yang paling terkikis dan memperlihatkan pengaruh pencucian 

yang terakhir.  Ultisol memiliki sifat yaitu terbentuknya agrilic horizon dengan 

persediaan basa rendah terutama horison yang lebih rendah dan suhu tahunan 
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lebih itnggi dari 80C.  Tanah ini mengandung air tetapi sedikit basa dan dapat 

digunakan tanpa pemupukan tapi menggunakan sistem ladang berpindah (shifting 

cultivation ).   

 

Tabel 1. Sifat-sifat tanah ultisol  

Horison Kedalaman 

(cm) 

Liat 

(%) 

 

BO 

 

KTK 

Basa dapat 

ditukar 

(me/100gr) 

Kejenuhan 

basa (%) 

A 0-2 9 5,2 14 4,1 29 

E 2-8 8 1,8 6 0,9 15 

Eb 8-19 8 1,2 4 0,4 9 

Bt1 19-30 17 0,4 5 0,4 8 

Bt2,3 30-81 35 0,3 10 0,8 8 

2C 21-119 48 0,1 13 0,8 6 

Sumber: (Munir, 1996) 

 

Tabel 1 memaparkan tentang sifat-sifat tanah ultisol yang sesuai dengan 

kedalaman tanah.  Dalam sistem klasifikasi tanah oleh FAO, ultisol mencakup 

sebagian tanah podsolik, terutama tanah Podsolik Merah - Kuning (Munir, 1996).  

Tanah Ultisol jenis Podsolik Merah - Kuning merupakan tanah sangat tercuci 

yang berwarna abu-abu muda sampai kekuningan pada horison permukaan sedang 

lapisan bawah berwarna merah atau kuning dengan kadar bahan organik dan 

kejenuhan basa yang rendah serta reaksi tanah yang masam sampai sangat masam 

(pH 4,2 – 4,8).  Tanah mempunyai bahan induk batu endapan bersilikia, napal, 

batu pasir, dan batu liat.  Tanah ini di jumpai pada ketinggian antara 50 – 350 m 

dengan curah hujan antara 2500 – 3500 mm/tahun.  Sebaran dominan di Indonesia 

antara lain di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua 

(Soepraptohardjo, 1961). 
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Tanah podsolik merah kuning yang termasuk ke dalam tanah ultisol mengandung 

berbagai kendala berat untuk budidaya tanaman.  Ciri tanah ultisol yang terutama 

menjadi kendala bagi budidaya tanaman ialah : 

 

1. pH rendah 

2. Kejenuhan Al, Fe, dan Mn tinggi 

3. Lempung beraktivitas rendah (LAC) bermuatan terubahkan (variable charge) 

4. Daya semat terhadap fosfat kuat 

5. Kejenuhan basa rendah dengan kadar Cu rendah dalam tanah yang berasal dari 

bahan induk masam atau batuan pasir. 

6. Kadar bahan organik rendah 

7. Daya simpan air terbatas 

8. Derajat agresi rendah dan kemantapan agregat lemah yang menyebabkan 

tanah rendah (suspectible) terhadap erosi yang menjadi kendala (Tejuwono, 

2010). 

 

Kepekaan tanah terhadap erosi atau disebut eroibilitas tanah didefinisikan oleh 

Hudson (1978) sebagai mudah tidaknya suatu tanah tererosi. Semakin tinggi nilai 

erodibilitas tanah maka tanah tersebut semakin mudah tererosi. Tanah ultisol 

dengan jenis podsolik merah-kuning memiliki nilai erodibilitas sebesar 0,16. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah yaitu tekstur, bahan organik, 

agregasi tanah, jenis mineral, kedalam dan sifat lapisan tanah. Sedangkan, tanah 

ultisol berada di horizon bawah permukaan yang bersifat kedap (horizon argilik) 

yang menjadi faktor penghambat proses peresapan air ke dalam tanah.  
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2.1.2 Kadar Air Tanah 

Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti 

tanah (disebut juga kelengasan tanah), bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya.  

Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik yang 

diekspresekan dalam rasio, dari 0 (total kering) hingga nilai jenuh air di mana 

semua pori terisi air. Nilai kadar air tanah dapat secara volumetrik ataupun 

gravimetrik (massa), basis basah maupun basis kering.   

Kelengasan tanah (soil moisture) adalah kadar air yang berada di antara partikel-

partikel tanah.  Kelengasan permukaan tanah merupakan kadar air pada 10 cm 

teratas dari lapisan tanah, sedangkan kelembaban akar adalah kadar air yang 

berada pada 200 cm teratas dari permukaan tanah.  Batas ketersediaan lengas 

tanah ialah antara titik layu dan kapasitas lapang.  Cara menghitung lengas 

tersedia atau avaliavable moisture ialah mencari selisih antara kadar air pada 

kapasitas lapang dan titik layu (Sanglerat, 1989).   

Pada penelitian yang dilakukan oleh Romanosa (2017), menghasilkan nilai kadar 

air pada kapasitas lapang atau field capacity pada tanah ultisol tanpa vegetasi pada 

kedalaman 5 cm sebesar 35,7%.  Penelitian serupa dilakukan oleh Delsiyanti 

(2016), yang menghasilkan nilai persen kapasitas lapang (field capacity) sebesar 

24,54% dan nilai persen saturated sebesar 34,13%-47,07%.  Lalu hasil analisis 

fisik tanah ultisol yang dilakukan oleh Balai Penelitian Bogor menghasilkan nilai 

kondisi field capcity sebesar 24,25% dan nilai PWP sebesar 18,2%.  Persen (%) 

kadar air tersebut menjelaskan bahwa tanah ultisol termasuk ke dalam fraksi debu 
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dan mengandung lempung yang dapat menahan air sehingga didapatkan besar 

persen nilai lengas tanah tersebut.   

Lengas tanah yang berada di antara batas tersebut tidak semua dapat dimanfaatkan 

oleh tanaman, lengas yang tersedia hanya 75 %-80% hanya sekitar 20 % - 25% 

yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman.  Ketidakmampuan ini dikarenakan 

tanaman tidak mampu menyerap lengas tanah karena tegangan lengas yang terlalu 

tinggi. Sehingga sebelum mencapai titik layu, tanaman sudah mengalami 

kesulitan untuk menyerap kandungan lengas dalam tanah (Dewangga, 2015).  

Secara teoritis tanaman dapat mengambil air dari tanah pada kandungan air dari 

tanah pada kandungan air diatas titik layu permanen, laju transpirasi menurun 

sejalan dengan menutupnya stomata sebagai respon terhadap penurunan 

kandungan air tanah.  Relatif kecilnya penuruanan transpirasi aktual sehubungan 

dengan pengurangan kandungan air tanah antara kapasitas lapang (Fc) dan 

kandungan air tanah kritis (θc) menunjukkan bahwa air lebih tersedia dan tanaman 

memberikan hasil dan kualitas yang tinggi pada kisaran ini daripada kandungan 

air tanah antara kritis dan titik layu permanen (James, 1988). 

Nilai kadar lengas tanah dapat ditentukan dengan metode langsung (direct method 

(soil sampling)) dan metode tidak langsung (indirect method (soil moisture 

sensing)).  Berikut merupakan penjabaran dari dua metode tersebut: 

 

1. Metode Langsung (direct method(soil sampling)) 

 

Metode pengukuran langsung pada monitoring kadar lengas tanah secara umum 

tidak digunakan untuk penjadwalan irigasi karena metode tersebut banyak 
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gangguan, skala laboratorium, dan membutuhkan waktu yang relatif lama (12-24 

jam) (Carpen dkk., 2014).  Kadar air tanah dinyatakan sebagai perbandingan 

antara massa/ berat air yang ada dalam contoh sebelum pengeringan dan 

massa/berat contoh setelah dikeringkan sampai mencapai massa/berat yang tetap 

pada suhu 105 – 110 oC.  Pilihan suhu pada atau di atas titik didih air 

menyebabkan kehilangan air relatif cepat dari contoh pada waktu analisis, 

sehingga lebih menghemat waktu.  Sementara, suhu di atas 105 – 110 oC 

menyebabkan volatilisasi komponen organik tanah.  Berikut rumus yang 

digunakan untuk mengukur volume air pada tanah. 

 

Untuk mengukur kadar air tanah massa (KAm), berikut rumus yang dipakai: 

KAm =
BB−BK

BK
.....................................................................................................(2.1) 

Sedangkan, untuk menemukan  bulk density  (BD) yang saling berkaitan dengan 

jumlah kadar air di dalam tanah, yaitu: 

KAm =  
BB−BK

BK
...................................................................................................(2.2) 

BB –  BK =  KAm ×  BK  

Kam × BK = BB 

BK(Kam + 1) = BB 

BK =
BB

KAm+1
........................................................................................................(2.3) 

BD =
BK

Vol.
.............................................................................................................(2.4) 

Untuk menentukan Kadar air volume awal menggunakan rumus sebagai berikut: 

KAvawal = BD x KAmoven...................................................................................(2.5) 

Sedangkan, untuk menentukan Volume air awal ialah 

KAVawal =
Vol.Air.awal

Vol.Tbh
......................................................................................(2.6) 
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𝑉𝑜𝑙. AirAwal = KAmAwal × Vol. Tbh..............................................................(2.7) 

 

2. Metode Tidak Langsung (indirect method(soil sensing)) 

Metode tidak langsung merupakan metode yang secara tidak langsung mengukur 

kelengasan pada tanah dengan menggunakan prinsip pengukuran resitivitas di 

dalam tanah.  Besar resitivitas tanah sangat dipengaruhi oleh konsentrasi air tanah 

yang dibutuhkan oleh tanaman (Hakim, 1986).  Mineral memiliki kandungan 

garam yang larut dalam air dan di dalam tanah, sehingga terbentuklah larutan 

elektrolit.  Larutan elektrolit bersifat menghantarkan arus listrik karena ketika arus 

dilewatkan padanya maka terjadilah ionisasi, yaitu terbentuknya ion-ion positif 

dan negatif.  Ion-ion ini yang berperan besar membawa electron-elektron di dalam 

larutan, sehingga arus listrik dapat mengalir.  Berdasarkan hal tersebut, air tanah 

dianalogikan memiliki sifat menghambat (resistif) dan menghantarkan (konduktif) 

arus listrik karena di dalam tanh mengandung mineral (Surtono, 2015). 

 

Menurut (Hermawan, 2000) yang telah melakukan penelitian mengenai 

pengukuran sifat-sifat dielektrik menunjukkan bahwa kepadatan tanah 

berpengaruh terhadap air tanah yang cenderung meningkat, sebaliknya udara di 

dalam pori cenderung menghambat laju konduktivitas listrik di dalam tanah.  

Indikasi tersebut terlihat dari meningkatkan nilai impedensi listrik dengan 

semakin rendahnya kadar air tanah.  Pengaruh kadar air terhadap nilai dielektrik 

tanah justru jauh lebih besar daripada pengaruh kepadatan tanah.  

 

Salah satu jenis sensor lengas tanah dengan pendekatan konduktivitas elektrik di 

dalam tanah adalah sensor lengas yang bersinggungan langsung dengan tanah 
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(contact sensor) yang diukur dengan cara menancapkan sepasang atau dua keping 

elektroda yang dipasang sejajar pada jarak tertentu (probe).  Salah satu elektroda 

bertindak sebagai pembangkit gelombang listrik yang digunakan untuk 

mengalirkan arus listrik pada tanah, sedangkan elektroda yang lain menerima 

hantaran listrik yang dialirkan elektroda pembangkit gelombang listrik menuju ke 

tanah. Arus listrik yang mengalir pada tanah di antara kedua keping elektroda 

tersebut, kemudian dihitung nilai penurunan tegangan yang terjadi di antaranya 

(Barbosa, 2009). 

 

Pada pengaplikasiannya, sensor kelengasan tanah menggunakan metode 

pengukuran yang mengukur presentase air dalam tanah melalui kalibrasi terhadap 

variabel lainnya (misal, tegangan listrik). Pengukuran dengan multisensor yang 

telah terkalibrasi di laboratorium pada berbagai jenis tanah yang kemudian 

dilakukan uji pada kondisi lahan hasil pembacaan masih ada sedikit perbedaan 

(overistimate atau underistimate). Oleh karena itu, pada proses pengaplikasian 

sensor yang telah terkalibrasi masih perlu proses uji kerja pada kondisi lahan 

untuk mengetahui keakurasian dan penyimpangan nilai pengukuran yang terjadi 

pada saat pengaplikasian alat. 

 

Pengukuran kadar lengas tanah dengan menggunakan metode konduktansi 

maupun resistansi merupakan nilai lengas tanah hasil dari nilai tegangan maupun 

arus listrik yang diterima dari kedua kutub elektroda, yang kemudian diolah 

(dikalibrasi).  Tahanan listrik adalah sensor elektrik yang terdiri atas dua elektroda 

yang dibungkus dengan nilon, fiber glass atau gibs yang berbentuk kubus (blok) 

atau silinder.  Elektroda yang dihubungkan dengan kabel kesebuah instrumen 
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pengukur tegangan listrik (moisture meter) yang sudah dikonversi kesatuan kadar 

air.  Metode ini merupakan nilai lengah tanah hasil dari nilai tegangan maupun 

arus listrik yang diterima dari kedua kutub elektroda. 

Cara kerja alat ini menggunakan asas bahwa perubahan kadar lengas didalam 

tanah akan merubah pula sifat elektrik sistem air tanah yang bersangkutan.  

Karena yang terukur adalah tegangan listrik bukan kadungan lengas didalam 

tanah, maka diperlukan kalbrasi untuk mencari hubungan antar kadar lengas atau 

lengas tersedia didalam tanah dengan tahanan listrik (ohm).  Kalibrasi ini 

dilakukan untuk tanah yang akan diukur kadar lengasnya dengan alat tahanan 

listrik ini (Dewangga, 2015). 

 

  

Gambar 1. Probe kelengasan tanah  

Keterangan : 

1. Elektroda stainless steel A 

2. Elektroda stainless steel B 

2 

1 
Panjang 

elektroda 

: 11 cm 

Lebar 

elektroda 

: 5 cm 
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2.1.3 Suhu Tanah 

Suhu tanah merupakan faktor penting dalam menentukan proses-proses fisika 

yang terjadi di dalam tanah, serta pertukaran energi dan massa dengan atmosfer, 

termasuk proses evaporasi dan aerasi. Suhu tanah juga mempengaruhi proses 

biologi seperti perkecambahan biji, pertumbuhan benih dan perkembanganya, 

perkembangan akar, maupun aktivitas mikroba di dalam tanah (Budhyastoro, 

2006). 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 1986), di dalam tanah 

terdapat proses nitrifikasi yang penting untuk tumbuhan.  Proses nitrifikasi yaitu 

proses oksidasi enzimatik yang dilakukan oleh bakteri-bakteri.  Diketahui bakteri 

yang berada di dalam tanah sangat peka terhadap lingkungan.  Salah satu faktor 

yang menunjang proses nitrifikasi ialah suhu, proses ini akan berjalan dengan baik 

antara 270C sampai 320C.  Pada suhu 520C nitrifikasi secara praktis berhenti dan 

pada titik beku tidak terjadi proses nitrifikasi.  

 

Suhu tanah memiliki beberapa variasi yang sejalan dengan perubahan proses 

pertukaran energi matahari, terutama melalui permukaan tanah.  Parameter tanah 

yang mempengaruhi suhu antara lain kapasitas panas spesifik, penghantar panas, 

difusivitas panas, serta sumber dan keluaran panas internal pada waktu tertentu.  

Suhu tanah beragam menurut pola harian atau musiman.  Di kedalaman 3 m, suhu 

agak konstan dengan fluktuasi terbesar berada di antara udara dan tanah. di bawah 

15 cm, variasi suhu tanah harian sangat kecil, namun apabila terdapat bahan 
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organik di atas permukaan tanah, dapat mengurangi fluktuasi suhu tanah 

(Budhyastoro, 2006). 

 

Difusivitas air memiliki ketergantungan dengan penghantaran panas. Pengaruh 

perpindahan panas laten oleh uap air pada pori-pori yang terisi udara sebanding 

dengan gradien suhu pada pori-pori tersebut.  Suhu tanah dapat mempengaruhi 

tekanan air tanah dan akibat adanya perubahan suhu dapat menyebabkan 

pergerakan air serta panas (Budhyastoro, 2006). 

 

2.2 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang 

mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia (Jang, 

1997). Istilah buatan memiliki arti bahwa jaringan syarat ini diimplementasikan 

dengan menggunakan program komputer yang  mampu menyelesaikan sejumlah 

proses perhitungan selama proses pembelajaran.  Pada dasarnya, JST mencoba 

meniru cara kerja otak makhluk hidup, yaitu manusia. Salah satu struktur yang 

ingin ditiru adalah bentuk neuron.  Neuron adalah satuan unit pemroses terkecil 

pada otak.  Berikut merupakan tampilan dari struktur sederhana dari sebuah 

neuron yang ditampilkan pada Gambar  
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Gambar 2. Strutur sederhana dari neuron 

 

Neuron secara garis besar dibagi menjadi empat yaitu dendrites, cell body, 

synapse, dan axon. Dendrites yaitu unit input sebagai tempat masuknya sinyal, 

Cell body berfungsi untuk memproses sinyal yang masuk dan axon merupakan 

unit output dari sinyal hasil proses cell body. Dengan prisnip kerja dari suatu 

syaraf biologis yaitu dendrit menerima sinyal dari neuron lain.  Sinyal tersebut 

berupa impuls elektrik yang dikirim melalui celah si naptik melalui proses 

kimiawi. Sebagai keluaran, setiap neuron memiliki axon, sedangkan bagian 

penerima sinyal ialah synapse (Kusumadewi, 2014). 

 

2.2.1 Komponen Utama JST 

Jaringan syaraf tiruan terdiri dari beberapa neuron yang mentransformasikan 

informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju ke neuron-neuron 

lainnya. Pada jaringan syaraf, hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi 

tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tersebut.  
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Gambar 3. Elemen dasar dari jaringan syaraf tiruan 

 

Elemen dasar dari JST yang mengikuti jaringan syaraf biologis yaitu bobot 

(weight), threshold, dan fungsi aktivasi. Berikut merupakan penjelasan dari 

elemen dari jaringan syaraf tiruan yang ditampilkan di Gambar 3. 

1. Input: x1, x2, x3,…,xn adalah sinyal yg masuk ke sel syaraf 

2. Bobot (weight): w1, w2, w3,…wn adalah faktor bobot yang 

berhubungan dengan masing-masing node. Setiap input akan dikalikan dengan 

bobot dari node-nya masing-masing, xT.w. Tergantung dari fungsi aktivasi 

yang dipakai, nilai xT.w dapat membangkitkan (excite) node atau 

menghalangi (inhibit) node  

3. Threshold: nilai ambang internal dari node adalah besarnya offset yang 

mempengaruhi aktivasi dari output node y:  




n

i

iiwx
1

Y ……………………………………………………… (2.8)

 

Pada jaringan syaraf tiruan, neuron-neuron dikumpulkan dalam lapisan-lapisan 

atau layer yang disebut dengan lapisan neuron (neuron layer).  Neuron-neuron 
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pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan 

sesudahnya (kecuali lapisan input dan lapisan output).  Informasi yang diberikan 

pada jaringan syaraf akan dirambatkan mulai dari lapisan input sampai ke lapisan 

output melalui lapisan lainnya, yang sering disebut dengan lapisan tersembunyi 

(hidden layer).  Sesuai dengan algoritma pembelajarannya, informasi tersebut 

akan dirambatkan secara mundur pada jaringan (Kusumadewi, 2004). 

 

2.2.2 Prinsip Dasar Pelatihan JST 

Jaringan syaraf tiruan memiliki karakteristik yaitu kemampuannya untuk belajar. 

Cara belajar dari latihan yang ditunjukkan pada JST menunjukkan kesamaan 

dengan perkembangan intelektual manusia.  Akan tetapi, kemampuan belajar 

jaringan syaraf tiruan bersifat terbatas sehingga jaringan ini tidak dapat 

melakukan segalanya (Fausset, 1986).  

 

Proses pelatihan dan pembelajaran pada JST dibagi menjadi dua yaitu bagaimana 

JST menyimpan pengetahuan (encode) dan bagaimana JST menanggapi dan 

memproses data yang masuk (decode) (Kosko, 1990).  Berdasarkan encode, 

proses pelatihan dan pembelajaran pada JST diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

1. Supervised, yaitu jaringan yang diberi suatu input tertentu dan output-nya 

ditentukan oleh algoritma yang kita buat atau dengan kata lain jaringan 

tersebut proses belajarnya harus dibimbing. Pada proses belajar tersebut, 

jaringan syaraf tiruan akan menyeseuiakan bobot sinaptiknya.  

2. Unsupervised, yaitu jaringan syaraf tiruan secara mandiri akan mengatur 

output sesuai dengan aturan yang dimilikinya. 
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Berdasarkan decode, proses pelatihan dan pembelajaran pada JST diklasifikasikan 

menjadi 2 bagian, yaitu: 

1. Feeforward atau lurus, yaitu jika hasil outputnya sudah dapat diketahui 

sebelumnya tanpa adanya umpan balik. 

2. Feedback atau umpan balik, yaitu jika pada hasil outputnya dilakukan umpan 

balik.  

 

2.2.3 Jaringan Syaraf Tiruan Metode Backpropagation 

 

Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan 

digunakan oleh percepton dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot 

yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. 

Percepton termasuk salah satu bentuk jaringan syaraf yang sederhana yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang dikenal dengan 

pemisahan secara linear (Kusumadewi, 2004). Backpropagation digunakan untuk 

melatih jaringan mendapatkan keseimbangan antar kemampuan jaringan 

mengenali pola yang digunakan selama training serta kemampuan jaringan untuk 

memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa namun tidak 

sama dengan pola yang dipakai selama pelatihan (Siang, 2005).  

Secara garis besar, mengapa algoritma ini disebut sebagai propagasi balik 

atau backpropagation dapat dideskripsikan sebagai berikut: Ketika Jaringan 

diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan maka pola tersebut menuju 

ke unit-unit pada lapisan tersembunyi untuk diteruskan ke unit-unit lapisan 

keluaran. Kemudian unit-unit lapisan keluaran memberikan tanggapan yang 

disebut sebagai keluaran jaringan. Saat keluaran jaringan tidak sama dengan 
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keluaran yang diharapkan maka keluaran akan menyebar mundur 

(backward) pada lapisan tersembunyi diteruskan ke unit pada lapisan 

masukan. Oleh karenanya maka mekanisme pelatihan tersebut dinamakan 

backpropagation/propagasi balik.   

 

Algoritma pembelajaran backpropagation adalah metode gradient descent 

(penurunan gradien) untuk meminimalkan nilai error output yang 

melibatkan pemetaan sekumpulan input terhadap sekumpulan target output. 

Algoritma pembelajaran backpropagation termasuk kategori jaringan 

dengan pelatihan terbimbing dengan tujuan mendapatkan keseimbangan 

antara memorization dan generalization. memorization adalah kemampuan 

tanggapan yang benar terhadap pola input yang dipakai untuk pelatihan 

jaringan. generalization adalah kemampuan memberikan tanggapan yang 

layak untuk input yang sejenis namun tidak identis dengan yang dipakai 

pada pelatihan. Proses pelatihannya terdiri dari tiga tahapan yaitu 

feedfoward, backpropagation dan penyesuaian bobot yang didahului 

dengan inisialisasi jaringan.  

 

Pada tahap feedfoward, node diaktifkan dengan menggunakan fungsi 

aktivasi logaritmik. Pada tahap backpropagation error, dilakukan 

perhitungan error yang dihasilkan. Pada tahap penyesuaian bobot dan bias, 

error yang terhitung akan digunakan untuk mengubah nilai-nilai bobot dan 

biasnya sehingga nilai error semakin kecil. Setelah pelatihan, aplikasi 

jaringan hanya melibatkan tahap feedforward. Walaupun proses pelatihan 

jaringan berlangsung relatif lambat, namun jaringan yang telah dilatih dapat 
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menghasilkan keluaran dengan sangat cepat. (Kusumadewi dan Hartati, 

2010; Suhardi, 2008).  

 

Pada tahap inisialisasi, ditetapkan maksimum epoh, target error dan learning rate. 

Maksimum epoh merupakan jumlah maksimum iterasi yang ditetapkan. Jika 

epoh=0 maka pelatihan akan terus diulang selama kondisi penghentian belum 

terpenuhi. Namun jika epoh > 0 maka pelatihan akan berhenti sampai kondisi 

penghentian terpenuhi atau epoh > dari maksimum epoh. Target error merupakan 

batas toleransi error yang diijinkan berupa nilai MSE (mean square eror) dan 

pelatihan akan terus diulang sampai nilai MSE mendekati target error. Learning 

Rate (α) merupakan laju pembelajaran, semakin besar learning rate akan 

berimplikasi pada semakin besarnya langkah pembelajaran (Kusuma dan Abadi, 

2011). 

 

2.2.4 Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi merupakan operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output 

y (Gambar 3).  Ada beberapa fungsi aktivasi yang biasa dipakai dalam JST 

tergantung dari masalah yang akan diselesaikan, antara lain fungsi undak biner 

(hardlim), fungsi bipolar (hardlims), fungsi linear (purelin), fungsi saturating 

linear (satlin), fungsi symmetric saturating linear (satlins), fungsi sigmoid biner 

(logsig), dan fungsi sigmoid bipolar (tansig).  Fungsi aktivasi yang paling sering 

digunakan untuk metode JST adalah fungsi sigmoid biner (logsig), fungsi sigmoid 

bipolar (tansig), dan fungsi linear (purelin) (Kusumadewi, 2004). 
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Fungsi sigmoid biner atau logsig digunakan untuk jaringan syaraf tiruan yang 

dilatih dengan menggunakan metode backpropagation.  Fungsi sigmoid biner 

memiliki nilai pada range 0 sampai 1.  Oleh karena itu, fungsi ini sering 

digunakan untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak 

pada interval 0 sampai 1.   Namun, fungsi ini bisa juga digunakan oleh jaringan 

syaraf yang nilai outputnya 0 atau 1.  

 

Fungsi sigmoid sangat berguna dalam training dengan metode backpropagation 

dikarenakan kesederhanaan hubungan antara nilai fungsi pada suatu titik dan nilai 

derivatif (turunan) pada titik tersebut yang mengurangi beban komputasi selama 

proses training. Fungsi sigmoid dinyatakan dengan : 

 
)exp(1

1

x
xf


 ………………………………………………………….(2.9) 

 

dimana : 

 x = nilai output 

 y = nilai input 

 σ = threshold 

 e = bilangan natural (2,7182818285) 

 

Sedangkan, fungsi linear atau identitas memiliki nilai output yang sama dengan 

nilai inputnya. Fungsi linear dapat dirumuskan sebagai : 

 

y = x…………………………………………………………………………(2.10) 

 

dimana: 

 y = nilai output 
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 x= nilai input 

 

2.2.5 Model Jaringan Syaraf Tiruan 

Pengertian model jaringan syaraf tiruan merupakan model matematis yang 

mensimulasikan struktur dan fungsi dari jaringan syaraf biologis (Krenker dkk., 

2011).  Model adalah suatu usaha untuk menciptakan suatu replika/tiruan dari 

suatu fenomena/peristiwa alam.  Model matematika mendiskripsikan fenomena 

atau peristiwa alam dengan satu set persamaan.  Pemodelan matematika juga 

proses untuk mempresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia nyata 

ke dalam pernyataan matematis (Widowati dkk, 2007).  Pada jaringan syaraf 

tiruan terdapat beberapa lapisan (layer) yaitu lapisan masukan (input layer), 

lapisan tersembunyi (hidden layer), dan lapisan keluaran (output layer) dengan 

banyak node sebagai unit pemrosesan informasi.  

 

Model matematis dari sebuah sel syaraf (neuron) diperlihatkan dalam Gambar 4 di 

bawah ini :  

 

 
 

Gambar 4. Model Matematis JST 

 

Jika dinyatakan dalam notasi matematika:  

 𝑦 = 𝑓(𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + ⋯ 𝑥𝑚. 𝑤𝑚) atau 𝑦 = 𝑓(𝑥. 𝑤) 

f = fungsi non linear atau fungsi aktivasi 
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Arsitektur paling dasar dari JST adalah JST satu lapisan terdiri dari beberapa unit 

input dan satu unit output.  Biasanya di dalam unit input ditambah suatu variabel 

yaitu bobot dan bias. 

Dimana  :  

1. Pembentukan persamaan matematis dari file bobot-bias yang terekam  

2. Jika dibelakang nilai ada e-01 berarti 10-1atau nilai dikali 0,1 

3. Jika dibelakang nilai ada e+00 berarti 100 atau nilainya dikali 1 (tetap) 

4. Jika dibelakang nilai ada e+01 berarti 101atau nilai dikali 10 

5. Persamaan fungsi aktivasi logsig adalah : y = 1/(1+exp(-x))  

6. Persamaan fungsi aktivasi tansing adalah : y = (1-exp(-2x))/(1+exp(-2x))  

7. Persamaan fungsi aktivasi purelin adalah : y = x 

 

2.3 Multimeter  

2.3.1 Multimeter Digital  

Secara umum multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistensi).  Pada perkembangannya 

multimeter dapat digunakan untuk mengukur temperature, induktansi, frekuensi, 

dan sebagainya.  Multimeter digital merupakan jenis multimeter yang telah 

menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya.  Berbeda dengan 

multimeter analog, hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter digital 

merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan 

antara hasil ukur dan batas ukur.  Akurasi multimeter digital ini sebesar ± (1,0% 

rdg + 2 dgt) untuk pengukuran hambatan atau resistensi pada keluaran 2MΩ - 20 

MΩ.  Berikut merupakan penampang dari multimeter digital yang digunakan pada 
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penelitian ini yaitu menggunakan multimeter digital jenis ADM02 yang memiliki 

kapasitansi sebagai berikut: 

 

 

Gambar 5. Multimeter digital  

 

Keterangan : 

1 = LCD display   6 = Rotary swith (knob) 

2 = “MAX” push button  7 = “V/Ma/Temp/Ω” input terminal 

3 = “BACK LIGHT” push button 8 = “COM” input terminal 

4 = “HOLD” push button  9 = “10A” input terminal 

5 = “FUNC” push button 
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2.3.2 Multimeter Analog  

Multimeter analog merupakan alat yang mengukur besaran arus listrik dengan 

tampilan jarum yang bergerak ke range dengan bantuan probe.  Berikut 

merupakan bagian-bagian dari multimeter analog: 

 

Gambar 6. Bagian-bagian multimeter analog 

 

Kelebihan menggunakan multimeter analog sebagai alat ukur ialah harga yang 

relative lebih murah dari multimeter digital serta dapat mengukur dengan baik 

komponen serta rangkaian.  Sedangkan, kekurangan dari multimeter analog ialah 

rawan rusak pada jarum penunjuk serta menggunakan rumus tertentu untuk 

mendapatkan nilai pengukuran. 

 

 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

Keterangan: 

1. Papan skala 

2. Jarum penunjuk 

3. Skrup pengatur 

jarum penunjuk 

4. Pengatur jarum 

penunjuk ke 0Ω 

5. Saklar pemutar 

jangkauan ukur 

6. Pengukur terminal 

+ (positif) 

7. Pengukur terminal 

– (common) 

3 
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2.4 Mikrokontroller 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem mikroprosesor yang di dalamnya sudah 

terdapat CPU, RAM, ROM, I/O, Clock dan peralatan internal lainnya yang saling 

terhubung dan terorganisasi dengan baik oleh pabrik pembuatnya dan dikemas 

dalam satu chip yang siap pakai.  Secara harfiahnya bisa disebut "pengendali 

kecil" dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan 

komponen-komponen pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat diperkecil dan 

akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini (Winoto, 2010).   

 

 

Gambar 7. Mikrokontroler Jenis Arduino Uno 

 

 

2.5 Rujukan Penelitian 

Peneliti memiliki beberapa acuan dalam melakukan penelitian ini.  Berikut 

merupakan beberapa judul penelitian beserta metode dan kesimpulan yang 

ditampilkan pada Tabel 2.  

 

 

Keterangan : 

1. Mikrokontroler ATmega328 

2. Pin Digital  

3. Pin Analog 

4. Power Port 

5. USB Port 

6. Pin Power 
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Tabel 2. Daftar rujukan penelitian  

 

 

 

 

No Nama Judul Metode Kesimpulan 

 

1 

 

Chang and 

Islam, 2000 

 

Estimation 

of soil 

physical 

properties 

using 

remote 

sensing and 

artifial 

neural 

network  

 

menggunakan 

Remotely Sensor 

Brightness 

Temprature dan 

Schematic of self 

organizing feaure 

map (SOFM) dengan 

metode Feed – 

Forward Neural 

Network   

 

Penelitian ini tidak 

bisa membuktikan 

secara eksplisit 

mengenai 

hubungan antara 

profil kelengasan 

tanah atau tekstur.   

 

2 

 

Bandi 

hermawan, 

2001  

 

Korelasi 

berat 

volume dan 

impedensi 

listrik pada 

tanah 

podsolik: I. 

percobaan di 

laboratorium 

 

Nilai berat volume 

dan kadar air tanah 

diukur dengan 

mengalirkan arus 

listrik AC 5 kHz.  

Nilai beda potensial 

yang terukur lalu 

dikonversi menjadi 

nilai impedensi Z 

 

Metode analisis 

tanah telah 

menghasilkan 

korelasi antara 

0,81 sampai 0,99 

antara berat 

volume dan sifat 

dielektrik tanah 

yang dinyatakan 

dalam bentuk 

impedensi.   

 

3 

 

Bandi 

Hermawan, 

2001 

 

Korelasi 

antar berat 

volume dan 

impedensi 

listrik tanah 

podsolik II. 

Percobaan 

di lapangan 

 

Alat yang telah 

dirakit di 

laboratorium 

dimodifikasi untuk 

pengukuran nilai Z di 

laangan pada 

kedalaman 0-10 dan 

10-20 cm.   

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa berat 

volume memiliki 

nilai korelasi yang 

akurat. 
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Tabel 2. Lanjutan 

 

6 

 

Xioqin Dai, 

Zailin Huo, 

dan Huimin 

Wang, 2011 

 

Simulation 

for response 

of crop yield 

to soil 

moisture 

and salinity 

with 

artificial 

neural 

network 

 

Dua model JST 

dengan 6 input dan 

10 input 

dikembangkan untuk 

merespon kebun 

bunga matahri 

dengan kadar air 

tanah serta kadar 

garam tanah. 

 

Dibandingkan 

dengan MLR, 

kedua model JST 

mendapatkan nilai 

yang presisi 

dengan RMSE 1,1 

dan 1,6 t ha-1, RE 

12,0% dan 17,3% 

serta R2 0,84 dan 

0,80, untuk JST-10 

dan JST-6 

menghasilkan 

model JST yag 

akurat  

No Nama Judul Metode Kesimpulan 

 

4 

 

Amin 

Elshorbagy 

and K. 

Parasuraman, 

2008 

 

On the 

relevance of 

using 

artificial 

neural 

networks for 

estimating 

soil 

moisture 

content 

 

Penelitian 

menggunankan ANN 

dengan data yang 

digunakan ialah 

lapisan-lapisan tanah 

(D1,D2, dan D3) 

dengan ketebalan 

tanah yaitu 0,50 m, 

0,35 m dan 1 m.  

 

Ann model bekerja 

dengan baik 

daripada 

pengembangan 

model yang 

sebelumnya untuk 

meprediksi nilai 

kadar lengas di 

kedalaman 

tertentu. . 

 

5 

 

Faqih 

Mualifah, 

2009 

 

Perancangan 

dan 

pembuatan 

alat ukur 

resitivitas 

tanah 

 

menggunakan 

konfigurasi wenner 

yaitu dengan 

menginjeksikan arus 

ke dalam bumi 

melalui dua elektroda 

arus.  Beda potensial 

yang terjadi di ukur 

melalui dua elektroda 

potensial yag berada 

di dalam konfigurasi. 

 

Hasil penelitian 

diketahui bahwa 

nilai resitivitas 

(hambatan jenis) 

tiap tanah berbeda, 

semakin panjang 

jarak elektrodanya, 

maka semakin 

dalam target 

pengukuran dan 

resitivitasnya juga 

semakin besar.  
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Tabel 2. Rujukan Penelitian (Lanjutan) 

No Nama Judul Metode Kesimpulan 

 

7 

 

Essam 

Mahmoud 

M., Shahlla, 

and Hasmek, 

2014 

 

Modeling 

soil 

temperature 

using 

artificial 

neural 

network  

 

Menggunakan 

metode 

backpropagation 

dengan data yang 

digunakan berupa 

pengukuran harian 

pada tanah 

kedalaman 

5,10,20,30,50 dan 

100 cm di tiga 

periode waktu yaitu 

jam 9, 12, dan 15 

pada tanah yang 

diolah dan tidak 

diolah.  

 

R2 yang 

didapatkan 

berkisar antara 

0,95 – 0,99 dengan 

nilai MSE dan 

RMSE mengalami 

penurunan secara 

signifikan untuk 

semua estimasi 

setiap kasus. 

 

8 

 

Lutifiyana, 

noor 

hudallah dan 

agus 

suryanto, 

2017 

 

Rancang 

bangun alat 

ukur suhu 

tanah, 

kelembaban 

tanah dan 

resistensi 

 

Pengukuran suhu 

tanah menggunakan 

sensor D818B20 

waterproof, 

kelembaban tanah 

menggunakan sensor 

YL-69, dan resistensi 

menggunakan 2 

probe. 

 

Hasil penelitian 

alat ukur suhu 

tanah, kelembaban 

tanah, dan 

resistansi dapat 

bekerja dengan 

baik dan alat ukur 

ini memiliki 

tingkat kelayakan 

sebesar 86,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2019 di Laboratorium 

Rekayasa Sumber Daya Air dan Lahan di Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah probe (dua elektroda) 

kelengasan tanah, penggaris, stopwatch, toples kaca, laptop dengan software 

Matlab version 7.12.0.635 (R2011a) dan Arduino, termometer digital dan 

multimeter digital merk ADM02 .  

 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mikrokontroler, 

resistor, kabel port , potensiometer, LCD 16 x 4,  tanah ultisol jenis podsolik 

merah kuning dan air tanah. 

 

3.3 Kriteria Desain 

Alat ini dirancang untuk mengukur kelengasan tanah dengan memasukkan nilai 

panjang kedalaman probe (elektroda), suhu tanah, serta nilai konduktansi atau 

resistensi dengan menggunakan alat multimeter digital.  Jaringan syaraf tiruan 
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digunakan untuk menemukan model matematika yang kemudian di input ke 

dalam mikrokontroler.  Nilai yang sudah didapatkan lalu di input dengan memutar 

potensiometer yang ada di rancangan alat.  Proses perhitungan dilakukan oleh 

mikrokontroler yang kemudian nilai kelengasan tanah akan muncul di layar 

monitor Liquid Crystal Display (LCD) pada rancangan alat. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dimulai dengan studi pustaka yaitu dengan mencari sumber 

dari jurnal, skripsi, dan buku tentang kelengasan tanah dan permasalahanya.  Serta 

merancang konsep rangkain alat sensor kelengasan yang akan dibuat.  Setelah 

melakukan studi pustaka dan mendapatkan konsep rancangan alat kemudian 

dilakukan kalibrasi sensor berupa sensor suhu dan probe elektroda. 

Pengkalibrasian juga dilakukan untuk alat yang digunakan untuk mengukur 

resistensi atau konduktansi kadar air tanah yaitu multimeter digitial.  Penyiapan 

bahan dilakukan setelah alat pengukuran telah siap untuk digunakan.  Penyiapan 

bahan berupa penyiapan tanah jenis ultisol PMK dengan melakukan prosedur 

penyiapan sampel tanah.  Setelah sampel telah siap maka dilakukan tahap 

pengambilan data yaitu dengan menggabungkan tiga parameter yaitu nilai 

konduktansi atau resistensi, panjang kedalaman probe elektroda, serta suhu tanah.  

Data yang telah siap kemudian diolah dengan pengembangan model 

menggunakan jaraingan syaraf tiruan (JST).  Apabila model yang dikembangkan 

sudah benar selanjutnya dilakukan perakitan alat sensor kelengasan.  Pengujian 

alat dilakukan berupa analisis data pada rancangan alat.  Berikut merupakan 

rangkaian prosedur penelitian yang akan dilakukan :



Iya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram prosedur penelitian 

Iya 

Mulai 

Studi pustaka 

Konsep rancangan alat 

Penyiapan sampel tanah: saturated, field capacity, critical, dan pwp 

Kalibrasi dan validasi termometer digital 

Pengambilan data berupa nilai resistensi  

Pengembangan model Jaringan 

Syaraf Tiruan (JST) 

Sesuai? 

Perakitan rangkaian alat sensor kelengasan 

Sesuai? 

Selesai 

Tidak 

Tidak 

Integrasi model JST ke MK 

Pengujian/testing/validasi alat  

Analisis JST: koefesien 

determinasi dan RMSE 

Penulisan pers.model matematika 
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3.5 Rancangan Pengambilan Data  

Tahap pertama dalam pengambilan data yang akan dilakukan pada penelitian ini 

ialah penyiapan tanah ultisol jenis podsolik merah kuning yang dikering anginkan 

selama ±5 hari.  Semua tanah yang sudah kering kemudian di saring dengan 

saringan 2 mm, hal ini guna menghilangkan kerikil, bebatuan serta kotoran yang 

dapat mengganggu saat pengambilan data.  Tahap kedua ialah tanah dibagi 

menjadi empat bagian yaitu field capacity water content, saturated water, cricital 

water, dan pwp water content.  Setelah itu, sampel tanah dari kadar air tanah yang 

berbeda dilakukan proses metode gravimetrik yaitu proses pemanasan dalam oven 

untuk menentukan persen (%) kadar air tanah.  Metode secara tidak langsung ini 

untuk menentukan kadar air tanah melalui proses pemanasan dalam suhu 105-110 

derajat celcius selama 12-24 jam.  Tahap selanjutnya ialah mempersiapkan alat-

alat yang akan digunakan dengan untuk pengambilan data yaitu dua elektroda 

(probe), termometer digital (pengukur suhu tanah), dan multimeter digital.  Proses 

pengambilan data dilakukan dengan cara menancapkan elektroda ke dalam tanah 

dengan kedalaman 5-10 cm serta suhu tanah yang digunakan antar 20-28 derajat 

celcius.  Setiap sampel tanah dilakukan delapan kali pengulangan untuk 

mendapatkan data.  Data yang telah didapatkan akan dilakukan pengembangan 

model dengan jaringan syaraf tiruan.  Diagram alir pada Gambar 8 

memperlihatkan alir pengambilan data yang akan dilakukan pada penelitian ini.  
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Gambar 9. Diagram alir pengambilan data 

 

 

Mulai 

Tanah dikering angin selama ± 5 hari  

Tanah saturated 

water: Tanah 

diberikan air 

sampai tergenang 

diatas permukaan 

toples permukaan 

Tanah field capacity: 

Tanah diberikan air 

sampai permukaan lalu 

didiamkan selama 24 

jam hingga air menyerap 

sampai pori-pori 

Tanah 

critical 

water 

content: 

Tanah 

kering angin 

± 5 hari 

Tanah 

pwp: 

Tanah 

kering 

angin ± 7 

hari 

 

Diambil sampel 5 gram  

Sampel dioven selama 24 jam @suhu 105-110oC 

Hitung % kadar air tanah  

Pengambilan data pada 

sampel tanah: -kontainer 

tanah dikelilingi air es  

-dua elektroda dimasukakan 

ke dalam tanah (5 dan 10 

cm) 

Sesuai  

Selesai 

Penyiapan alat berupa: dua elektroda (probe), 

termometer digital, multimeter digital 

Iya 

Tidak 
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3.6 Tahapan Penggunaan Aplikasi MATLAB  

Tahapan dalam menggunakan aplikasi MATLAB terdiri dari beberapa langkah 

yang perlu dilakukan.  Pada rancangan ini menggunakan software Matlab version 

7.12.0.635 (R2011a) dengan toolbox jaringan syaraf tiruan untuk melakukan 

pengembangan model matematika yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam 

mikrokontroler dengan bantuan software Arduino.   

 

3.6.1 Pengembangan Model Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan yang digunakan pada penelitian ini ialah tipe 

backpropogation dengan metode pelatihan terawasi (supervised learning).  

Metode ini berupa jaringan yang proses belajarnya harus dibimbing atau dengan 

kata lain jaringan yang diberi suatu input tertentu dan output-nya ditentukan oleh 

algoritma yang dibuat.  Berikut merupakan tahapan dari pengembangan model 

arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dapat dilihat pada Gambar 9.  
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Gambar 10. Proses pengembangan model pada Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Iya 

Iya 

Input Nilai Data Pelatihan: data latih 

(excel dan notepad) dan data uji (excel) 

Inisialisasi Jaringan:  Tipe pelatihan : trainlm 

Jumlah hidden layer : 2  Iterasi maksimal : 1000 

Jumlah node : 3-3-5-1   Fungsi aktivasi  

Nilai learning rate : 0,001 

Pelatihan model dengan variasi fungsi 

aktivasi (logsig, tansig, purelin) 

Pengujian model dengan variasi fungsi 

aktivasi (logsig, tansig, purelin) 

Penyimpanan bobot dan bias jaringan 

Penulisan pers.model matematika dari JST 

Selesai 

Mulai  

Pencaraian fungsi aktivasi terbaik, dengan 

ketentuan: RMSE terkecil dan R2 terbesar  

Nilai RMSE < 

R2 > 

Nilai RMSE < 

R2 > 

Tidak 

Tidak 
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Tahap pertama dalam proses pengembangan model jaringan syaraf tiruan adalah 

melakukan pelatihan terlebih dahulu.  Tahap pelatihan memiliki tujuan untuk 

menghasilkan parameter-parameter JST dan bobot masing-masing lapisan yang 

paling sesuai yang nantinya digunakan dalam proses pengujian.  Satu siklus 

pelatihan terdiri atas inisialisasi bobot awal, perhitungan nilai keluaran setiap 

lapisan dan penghitungan error yang terjadi.  Tahap ini dimulai dengan membuka 

aplikasi matlab version 7.12.0.635 (R2011a) lalu dilanjutkan dengan tahap 

inisialisasi jaringan.  Inisilisasi jaringan merupakan penetapan arsitektur jaringan 

awal agar proses pelatihan jaringan dapat dilakukan.  Satu siklus pelatihan yang 

dilakukan disebut iterasi.  Jumlah iterasi yang digunakan ialah sebesar 1000 

dengan Mean Square Error (MSE) terkecil sebesar 0,00001.  Menurut Andiran Y. 

(2014) bahwa semakin kecil nilai target error maka nilai iterasinya akan semakin 

besar dan keakurasiannya juga semakin tinggi.   

 

Selain itu, lapisan -lapisan penyusun jaringan syaraf tiruan dibagi menjadi 3, yaitu 

lapisan input (input layer), lapisan tersembunyi (hidden layer), dan lapisan output 

(output layer) (Sutojo, 2010).  Banyak peneliti melakukan upaya terbaik mereka 

dalam menganalisis solusi berapa banyak neuron yang disimpan dalam lapisan 

tersembunyi untuk mendapatkan hasil terbaik, tetapi peneliti belum  berhasil 

menemukan formula yang tepat untuk menghitung jumlah neuron yang 

seharusnya disimpan di lapisan tersembunyi sehingga waktu pelatihan jaringan 

saraf dapat dikurangi dan juga akurasi dalam menentukan output target dapat 

ditingkatkan. Pada dasarnya ketika berhadapan dengan jumlah neuron pada 

lapisan input, kita harus menganalisis tentang data yang dilatih.  Jumlah hidden 

layer ditentukan menurut kerumitan data yang akan diolah.  Semakin banyak data 
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yang digunakan maka semakin banyak hidden layer dan neuron (node) yang 

digunakan (Karsoliya, 2012).  Berdasarkan hal tersebut, pengembangan model 

jaringan syaraf tiruan pada penelitian ini menggunakan 2 hidden layer dengan 3 

node pada hidden layer 1 dan 5 node pada hidden layer 2.  Hal ini dikarenakan 

data yang diolah pada penelitian ini tidak terlalu rumit dan banyak, sehingga node 

dan hidden layer tersebut yang digunakan. 

 

Setelah memiliki jumlah hidden layer, nilai learning rate (LR) dimasukkan ke 

dalam inisialisasi jaringan.  Menurut (Kusumadewi, 2014), Learning Rate (α) 

merupakan laju pembelajaran, semakin besar learning rate akan berimplikasi pada 

semakin besarnya langkah pembelajaran.  Nilai learning rate (LR) yang optimal 

untuk pelatihan JST berkisar di antara 0,001 sampai 0,006 (Amini, 2008).  

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini menggunakan nilai learning rate 

sebesar 0,001.   

 

Tipe pelatihan yang digunakan ialah tipe pelatihan trainlm (Lavenberg-

Marquardt).  Tipe pelatihan trainlm merupakan tipe pelatihan tercepat dan 

direkomendasikan pada saat pengembangan jaringan dibandingkan dengan tipe 

pelatihan yang lain (Anandhi dkk, 2012).  Hal serupa dikemukakan oleh Wibowo 

(2013) pada penelitiannya mengenai tingkat ketelitian pengenalan pola data pada 

algoritma pelatihan dalam jaringan  syaraf tiruan.  Pada penelitian tersebut 

menggunakan enam tipe pelatihan yaitu traingda, traingdx, trainrp, trainoss, 

trianbfg, dan trainlm.  Tipe pelatihan traingda, traingdx, dan trainrp merupakan 

perhitungan algoritma yang menggunakan teknik heuristik, sedangkan tipe 
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pelatihan trainoss, trianbfg, dan trainlm merupakan algoritma dengan perbaikan 

menggunakan teknik numeris (Kusumadewi, 2014).   

 

Algoritma traingda mempunyai fungsi yang dapat memperbaiki bobot-bobot 

berdasarkan gradient descent dengan learning rate yang bersifat adaptive.  Pada 

gradient descent dengan adaptive learning rate , nilai learning rate akan diubah 

selama proses pelatihan untuk menjaga agara algoritma pada saat pelatihan dapat 

stabil.  Algoritma traingdx memiliki fungsi yang akan memperbaiki bobot-bobot 

berdasarkan gradient descent dengan learning rate yang bersifat adaptive seperti 

traingda serta menggunaan momentum seperti traindgm.  Setelah bobot-bobot 

baru diperoleh dari persamaan perubahan bobot pada traingdm, lalu selanjutnya 

mencari kinerja jaringan syaraf dengan obot-bobot baru tersebut.  Sedangkan, 

algoritma trainrp berusaha untuk mengeleminasi besarnya efek turuanan parsial 

yang sering terjadi pada proses pelatihan di jaringan syaraf tiruan dengan cara 

menggunakan tanda turunannya saja dan mengabaikan besar nilai turunannya.  

Tanda turunan ini akan menentukan arah perbaikan bobot-bobot.  Algoritma 

trainbfg menggunakan metode newton untuk memperbaiki bobot-bobot.  Metode 

newton berjalan lebih cepat namun sangat kompleks yang memerlukan waktu dan 

memori yang cukup besar karena pada setiap iterasinya harus menghitung turunan 

kedua.  Perbaikan dari metode ini dikenal dengan nama metode Quasi-newton 

atau metode Secant.  Algoritma trainoss mempertemukan algoritma Quasi-newton 

dengan gradient conjugate.  Algortima ini tidak menyimpan matriks Hessian 

secara lengkap, dengan asumsi bahwa pada setiap iterasi , matriks Hessian 

sebelumnya merupakan matriks identitas, sehingga pencaian arah baru dapat 

dihitung tanpa harus menghitung invers matriks.  Algortima trainlm atau biasa 
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Nilai resistensi 

(MΩ) 

Bias A1 

Bias A2 

Bias A3 

Bias B1 

Bias B2 

Bias B3 

Bias B4 

Bias B5 

Input  

Hidden 

layer 1 

Hidden 

layer 2 

Output  

Nilai 

kelengasan 

tanah  

dikenal algoritma Levenberg-Marquardt menggunakan pendekatan turunan kedua 

tanpa harus menghitung matriks Hessian (Kusumadewi, 2014).   

 

Setelah melakukan perbandingan antara keenam tipe pelatihan terebut, Wibowo 

(2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tipe trainlm menghasilkan 

tingkat keakuratan yang lebih tinggi dengan rata-rata error yang rendah 

dibandingkan dengan tipe pelatihan yang lain.  Sehingga bias disimpulkan bawa 

algoritma trainlm merupakan algoritma yang paling teliti.  Hal inilah yang 

mendasari tipe pelatihan trainlm digunakan pada penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Model arsitektur jaringan syaraf tiruan 
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3.6.2 Software Arduino  

Arduino UNO di program dengan menggunakan software Arduino.  Arduino 

UNO ialah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet).  Pada 

software Arduino terdapat Arduino IDE (Integrated Development Environment) 

yaitu lingkungsn terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan.  

Lingkungan memiliki arti bahwa pada software inilah Arduino melakukan 

pemrograman untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ditulis melalui sintaks 

pemrograman.  Program yang ditulis dengan menggunakan Arduino Software 

(IDE) disebut sketch.  Scetch ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan di 

dalam file dengan ekstensi.  

 

 

Gambar 12. Tampilan software Arduino IDE  
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3.7 Rancangan Perangkat Keras (Hardware) 

3.7.1 Desain Struktural 

Desain struktural merupakan tahapan merancang alat untuk memberikan 

Gambaran tentang pembuatan alat secara menyeluruh dimulai dari bentuk alat 

yang dibuat hinggga sistem kerja alat yang dibuat.  Alat sensor kelengasan tanah 

ini dirancang sebagai alat yang portable sehingga mudah di bawa, ringan dan 

tidak membutuhkan ruang luas untuk menyimpannya.  Alat ini dirancang untuk 

membaca kadar lengas tanah yang muncul di layar monitor dengan bantuan tools 

potensiometer yaitu nilai kedalaman probe, nilai suhu tanah, dan nilai multimeter 

(nilai konduktansi pada tanah).   

 

 

Gambar 13. . Desain alat sensor kelengasan tanah 

 

Keterangan 

1: Liquid Crystal Display (LCD)  

Tinggi: 6 

cm 
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2: Potensiometer  

a) Potensiometer 1 : nilai kedalaman probe  

b) Potensiometer 2 : nilai suhu  

c) Potensiometer 3 : nilai multimeter 

d) Potensiometer 4 : nilai multimeter 

3: Kotak Kendali Otomatis 

 

3.7.2 Desain Fungsional 

Penelitian ini merancang sebuah alat yang dapat mengeluarkan nilai kadar lengas 

tanah yang berada di empat posisi yaitu field capacity, saturated soil, critical soil, 

dan pwp yang memiliki kaitan dengan suhu tanah.  Rancangan ini di desain untuk 

memasukkan nilai multimeter, kedalaman probe dan nilai suhu tanah.  Alat ini 

memiliki beberapa komponen yang memiliki fungsi masing-masing yaitu 

mikrokontroller Arduino Uno, potensiometer, resistor, termometer digital, LCD, 

dan probe (elektroda) sensor kelengasan tanah.   

 

1. Mikrokontroler Arduino Uno 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem mikroprosesor yang di dalamnya sudah 

terdapat CPU, RAM, ROM, I/O, Clock dan peralatan internal lainnya yang saling 

terhubung dan terorganisasi dengan baik oleh pabrik pembuatnya dan dikemas 

dalam satu chip yang siap pakai (Waluyo dkk, 2018).  Secara harfiahnya bisa 

disebut "pengendali kecil" dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya 

banyak memerlukan komponen-komponen pendukung seperti IC TTL dan CMOS 
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dapat diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini 

(Winoto, 2010).   

 

 

Gambar 14. Mikrokontroler jenis arduino uno 

 

2. Liquid Crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display (LCD) berfungsi untuk menampilkan nilai kelengasan 

tanah yang telah diolah oleh mikrokontroler secara real time.  Data yang 

ditampilkan dapat diperbarui setiap memutar potensiometer.. 

 

Gambar 15. Liquid Crystal Display (LCD) 

3. Resistor 

Resistor merupakan salah satu komponen pasif yang memiliki fungsi untuk 

mengatur arus listrik. Resistor digunakan sebagai bagian dari jejaring elektronik 

Keterangan : 

1. Mikrokontroler 

ATmega328 

(Arduino Uno) 

2. Pin Digital  

3. Pin Analog 

4. Power Port 

5. USB Port 

6. Pin Power 
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dan sirkuit elektronik serta merupakan salah satu komponen yang paling seing 

digunakan. Karakteristik dari resistor adalah resistensinya dan daya listrik yang 

dapat dihantarkan.  

 

Gambar 16. Resistor 

 

4. Termometer Digital 

Termometer digital merupakan komponen sensor suhu yang memiliki kemampuan 

tahan air (waterproof).  Termometer ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan 

termometer lainnya yaitu prinsip pemuaian.  Pada termometer digital 

menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai dan proses 

pemuaiannya diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam 

bentuk angka yang dapat langsung dibaca melalui monitor (Rachmawaty dkk, 

2019). 
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Gambar  17. Termometer digital 

 

 

5. Potensiometer 

Potensiometer adalah resistor tiga terminal dengan sambungan geser yang 

membentuk pembagi tegangan dapat di setel.  Potensiometer biasanya digunakan 

untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat.  

Potensiometer pitra merupakan hambatan variable yang dapat dirubah nilai 

hambatannya dengan cara memutar batang porosnya.  Perputaran ini akan 

menggeser kedudukan hambatannya sehingga hambatan yang terbaca berbeda-

beda.  Potensiometer memiliki 3 kaki dan sebuah pemutar yang mana pin 

dipinggir kiri dan kanan sebagai sumber tegangan, dan pin tengah sebagai 

keluaran yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan posisi pemutar.  
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Gambar 18. Potensiometer 

 

3.8 Multimeter  

Multimeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai hambatan 

dari listrik yang dialirkan di antara dua elektroda yang ditancapkan ke dalam 

tanah.  Terdapat dua jenis multimeter yang umum digunakan untuk mengukur 

volt, ampere, dan ohm (hambatan) yaitu, multimeter digital dan multimeter 

analog.  Multimeter digital ialah salah satu jenis multimeter yang mempunyai 

display digital sebagai penampil hasil ukurnya.  Pada penelitian ini menggunakan 

multimeter jenis ADM02 yang dapat digunakan unuk mengukur ohm, ampere, 

dan voltase.  Cara pengukuran nilai resistensi pada tanah menggunakan 

multimeter digital yaitu: 

1. Hidupkan multimeter dengan mengatur posisi saklar selector ke arah ohm (Ω) 

2. Sambungkan test lead dengan probe.  Pastikan probe atau dua elektroda 

belum ditancapkan ke dalam sampel tanah terlebih dahulu, agar nilai 

resistensinya dapat terbaca dengan baik 
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3. Display monitor multimeter digital harus menunjukkan nilai 0 LΩ.  Hal ini 

dikarenakan multimeter digital akan mengukur secara otomatis nilai resistensi 

bahkan sebelum terhubung dengan probe. 

4. Ketika test lead multimeter terhubung dengan probe (dua elektroda), secara 

otomatis multimeter mengukur nilai terbaik dari hambatan yang diukur.  

5. Waktu pengukuran nilai resistensi dari tiap sampel dapat berbeda tergantung 

dengan banyaknya kadar air yang ada di dalam tanah.  Perbedaan pemberian 

waktu dapat dilihat pada Tabel 4. 

6. Setiap kali pengambilan data sampel, multimeter harus dimatikan dan 

setelahnya probe dibersihkan agar nilai yang keluar stabil. 

 

 

Tabel 3. Waktu pengukuran nilai resistensi menggunakan multimeter digital 

No Kadar Air Tanah Waktu yang digunakan 

1 Kadar Air Jenuh (Saturated) 7-10 menit 

2 Kadar Air Lapang (Field 

Capacity) 

7-10 menit 

3 Titik Kritis (Critical) 5 menit 

4 Titik Layu Permanen (Pwp) 5 menit 

 

 

Multimeter membutuhkan waktu tertentu untuk mendapatkan nilai yang stabil.  

Tabel 4 menunjukkan waktu pengambilan nilai resistensi dengan menggunakan 

multimeter.  Pengambilan data menggunakan perlakuan waktu ini ditentukan 

setelah melakukan pra-penelitian yang berulang kali.  Adanya variasi waktu yang 

digunakan karena nilai hambatan yang diukur menggunakan multimeter 
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mengalami fluktuasi nilai, dimana multimeter digital pada selector ohm (Ω) 

apabila ditampilkan menjadi grafik menjadi seperti Gambar sebagai berikut  

 

 

Gambar 19. Arus bolak-balik (AC) 

(sumber: satuenergi.com) 

 

Sinyal AC atau arus bolak balik merupakan arus yang berubah tanda atau polaritas 

pada selang waktu tertentu.  Pada pengukuran hambatan terdapat sinyal AC 

dengan hokum ohm yang berlaku yaitu: 

 

𝑣(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡)……….......................................................................................(4.1) 

 

Dengan nilai R konstan terhadap frekuensi.  Maka dari itu, dibutuhkan panduan 

waktu yang dibutuhkan ketika mengambil data pada masing-masing kadar air 

tanah.  Nilai resistensi yang keluar dari multimeter pada setiap kadar air tanah 

harus sesuai setiap kali pengulangan pengambilan data sampel.  Ada beberapa 

kondisi dimana nilai resistensi yang muncul pada multimeter tidak sesuai.  

Ketidaksesuaian bisa terjadi apabila multimeter tidak dimatikan setiap 
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pengambilan data, waktu pengambilan tidak sesuai dengan yang ditentukan dan 

baterai dari multimeter yang telah habis.   

 

Nilai resistensi yang berbeda dapat diakibatkan karena persen (%) lengas tanah 

yang berbeda pada data untuk pengembangan model JST serta untuk validasi 

aktual pada akhir proses penelitian.  Data yang berbeda untuk validasi aktual 

untuk mengetahui keakurasian pada model yang telah dibuat.  Kelengasan tanah 

untuk pengembangan model JST ialah 43.15%, 35.4%, 12.2%, dan 8.8%.    

Menurut (James, 1988), resistensi dielektrik memiliki hubungan dengan 

kelengasan dimana resistensi akan bernilai besar apabila nilai kelengasan rendah, 

serta sebaliknya, apabila nilai kelengasan tinggi maka, nilai resistensi menjadi 

kecil.   

 

Pada penelitian ini, tidak hanya menggunakan multimeter digital untuk mengukur 

nilai resistensi dari tanah tapi juga menggunakan multimeter analog sebagai salah 

satu alat pengukur nilai resistensi.  Multimeter analog merupakan alat yang 

mengukur besaran arus listrik dengan tampilan jarum yang bergerak ke range 

dengan bantuan probe.  Kelebihan dari multimeter analog ialah dapat melakukan 

pengecekan kerusakan rangkaian dan komponen dengan mudah, serta harga yang 

relatif lebih murah.  Akan tetapi, kekurangan dari multimeter analog adalah rawan 

rusak dibagian spul atau penunjuk jarum.  Proses kalibrasi dilakukan untuk 

mendapatkan kekuratan pada alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan nilai 

data yang benar dan valid (Uli, 2016).  Proses kalibrasi ini menggunakan sampel 

tanah dengan persen kadar lengas sebesar 55.21%, 42.88%, 14.59% dan 12.2%.  
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Multimeter analog yang digunakan ialah multimeter analog merk Berikut 

merupakan hasil dari pengambilan yang ditampilkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Perbandingan nilai resistensi menggunakan multimeter analog dengan 

               multimeter digital 

 

Multimeter 
Nilai Resistensi 

PWP Critical Field Capacity Saturated 

Analog 
280 kΩ 260 kΩ 20 kΩ 6,5 kΩ 

285 kΩ 210 kΩ 19 kΩ 5,5 kΩ 

Digital 
4.830 kΩ 949 kΩ 771 kΩ 46,1 kΩ 

5.140 kΩ 1625kΩ 716 kΩ 60,4 kΩ 

 

 

Tabel 4 menunjukkan perbandingan nilai resistensi atau hambatan pada sampel 

tanah menggunakan multimeter digital dan multimeter analog.  Persamaan yang 

terjadi pada multimeter digital dengan multimeter analog ialah nilai resistensi 

yang menurun sebanding dengan banyaknya kandungan air pada tanah.  

Sedangkan, perbedaan dari kedua multimeter tersebut ialah nilai resistensi yang 

keluar pada multimeter analog lebih kecil dibandingkan dengan nilai resistensi 

yang dikeluarkan oleh multimeter digital yang lebih dari 40 kΩ.  Selain itu, cara 

mengoperasikan multimeter digital dan analog pun berbeda prosesnya.  

Multimeter analog lebih mudah digunakan daripada multimeter digital untuk 

mengukur nilai resistensi pada tanah.  Pada multimeter analog tidak 

membutuhkan waktu menunggu yang lama untuk menentukan nilai resistensi.  

Jarum penunjuk akan langsung mengarah ke nilai hambatan atau resistensi.   
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3.9 Pengujian Model 

3.9.1 Root Mean Square Error (RMSE)  

Root Mean Square Error (RMSE) merupakan fungsi dari tiga karakter dari 

serangkaian kesalahan yang bukan daru satu karakter yaitu rata-rata error 

(Willmot, 2005).  RMSE dapat digunakan untuk mengumpulkan beberapa error 

data model yang digunakan.  RMSE akan meningkat seiring dengan total square 

error.  Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengindikasi adanya 

ketidakcocokan dalam permodelan.  Rumus perhitungan nilai RMSE dapat dilihat 

pada persamaan.  

 

RMSE = [n−1 ∑ |ei|
2n

i=1 ]
1

2…………………………………….. (3.1) 

Keterangan: 

N: jumlah data  

RRMSE =
[n−1 ∑ |x−y|2n

i=1  ]

1
2

1

𝑛
 Σy

 × 100%  

 

3.9.2 Koefesien Determinasi (R2) dan koefesien korelasi (R) 

Koefesien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besar kontribusi variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  Nilai koefesien determinasi (R2) mempunyai 

interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1) (Sugiyono, 2007).  Nilai R2 dicari dengan 

membuat grafik scatter antara nilai observasi dan nilai prediksi pada Microsoft 

Excel.  Pada grafik, ditambahkan treadline lalu dipilih tipe regresi linier sehingga 

dapat menampilkan nilai R2.  Berikut merupakan rumus untuk menghitung 

koefesien determinasi: 
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                                                 …………………………………………… (3.2) 

 

Sedangkan koefesien korelasi (R) ialah angka yang menunjukkan hubungan 

antara dua variable atau lebih.  Nilai R menghasilkan sama dengan 1 atau 

mendekati 1 maka artinya suatu variable berkorelasi dengan variable yang lain.  

Semakin tinggi nilainya, maka semakin kuat hubungan antar variable tersebut.  

Berikut merupakan rumus untuk menghitung koefesien korelasi: 

 

                                                 …………………………………………… (3.3) 

 

Keterangan. 

N : jumlah data 

ΣX : jumlah data X 

ΣY : jumlah data Y 

 

3.10 Integrasi Model JST ke Mikrokontroler 

 

Integrasi adalah suatu proses untuk membaur atau menyatu sehingga terjadi suatu 

keutuhan dan kebulatan.  Sederhananya, integrasi yang dilakukan pada penelitian 

ini ialah memasukkan atau menyatukan nilai model yang dikembangkan oleh JST 

ke dalam mikrokontroler.  Proses ini dilakukan setelah mendapatkan model 

matematika dari pengembangan yang dilakukan oleh jaringan syaraf tiruan.  

Integrasi model JST menggunakan software Arduino untuk memasukkan model 

matematika ke dalam mikrokontroler Arduino uno.  Isi dari mikrokontroler tidak 

R =
nΣXY − (ΣX). (ΣY)

√{nΣ X2 −  (ΣX)2 }. {nΣY2 −  (ΣY)2 }
 

 

R2 =
{nΣXY − (ΣX). (ΣY)}2

√{nΣ X2 − (ΣX)2 }. {nΣY2 −  (ΣY)2 }
 

 



55 
 

hanya model matematika akan tetapi terdapat bahasa c atau bahasa pemrograman 

yang dipakai di dalam mikrokontroler.  Setelah integrasi model JST ke 

mikrokontroler dilakukan, kemudian mikrokontroler disambungkan dengan 

rangkaian lainnya.   

.

 



 
 
 
 
 
 
 

V.        KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 
 

 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.   Rancangan alat yang telah dibuat mempunyai model matematika yang 

memiliki nilai RMSE dan koefesien determinasi (R2) sebesar 1,0366 dan 

0,995 dengan fungsi aktifasi yang digunakan ialah logsig-logsig-logsig. 

 
2.   Alat yang telah di uji menghasilkan error yang sangat kecil dengan nilai 

RMSE (Root Mean Square Error ) sebesar 3,99605434 dan nilai RRMSE 

(Relative Root Mean Square Error) sebesar 0,0955 (9,55%). 

 
5.2. Saran 

 

 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

 
1.   Dibutuhkan penelitian lanjutan dengan melakukan penambahan input data 

berupa sifat fisik dan kimia tanah, meliputi: bulk density, pH tanah, tekstur 

tanah, struktur, dan variasi jenis tanah. 

2.   Perlu adanya uji coba alat sensor kelengasan tanah secara langsung ke area 

pertanian dan perkebunan. 
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