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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan
hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Rancang
Bangun Pemanfaatan Solar Cell Pada Detektor Kesuburan Tanah”.
Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Muashofa Efida, S.Si., Gr.
selaku guru pembimbing yang telah membantu kami dalam mengerjakan karya ilmiah
ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi
kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan karya ilmiah
ini.
Detektor kesuburan tanah merupakan inovasi teknologi tepat guna untuk
mengukur kesuburan tanah yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi
listrik sebagai penghasil arus listrik dan lampu sebagai indikatornya.
Kami sebagai penulis mengakui bahwa ada banyak kekurangan pada karya ilmiah
ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari seluruh pihak senantiasa kami harapkan demi
kesempurnaan karya kami. Semoga karya ilmiah ini dapat membawa pemahaman dan
pengetahuan bagi kita semua tentang teknologi tepat guna.

Sidoarjo, 30 September 2021
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RANCANG BANGUN PEMANFAATAN SOLAR CELL PADA DETEKTOR
KESUBURAN TANAH
Vania Salma Fuadiyyah
SMK PLUS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO
vsalma9@gmail.com
ABSTRAK
Kesuburan tanah merupakan faktor penentu keberhasilan pertanian. Kondisi geografis
mengakibatkan kesuburan tanah yang berbeda-beda. Pengolahan tanah yang tidak tepat
berakibat pada tanaman yang akhirnya terjadi gagal panen. Adanya teknologi tepat guna
pada bidang pertanian akan memberikan kemudahan dalam bercocok tanam dan
mencapai kesuksesan panen. Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan
teknologi tepat guna detektor kesuburan tanah yang memanfaatkan solar cell. Alat ini
memanfaatkan metode geolistrik yakni metode yang memanfaatkan sifat-sifat
kelistrikan bahan yang diukur, dalam hal ini adalah tanah. Detektor kesuburan tanah
dibuat dari pipa yang dirangkai sedemikian rupa dengan kabel, elektroda, dan lampu
sebagai indikatornya. Alat ini dihubungkan dengan solar cell. Solar cell dirakit dengan
langkah awal solar charge controller 10A PWM dihubungkan dengan baterai 12V 5Ah.
Selanjutnya solar charge controller dihubungkan dengan solar cell 10wp. Pengujian
efektivitas dilakukan pada tanah yang terlihat gersang dan tanah humus atau pupuk.
Hasil pengujian pada sampel pertama, nyala lampu yang dihasilkan adalah redup sekali.
Sedangkan pada sampel tanah humus, nyala lampu yang dihasilkan lebih terang. Hal ini
disebakan karena tanah humus mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah inovasi teknologi tepat guna pada bidang
pertanian.
Kata kunci: Kesuburan Tanah, Pertanian, Solar Cell
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kabupaten Sidoarjo memiliki kemampuan dan potensi dalam menjaga
ketahanan komoditi pangan melalui kekuatan UMKM yang ada. UMKM memiliki
peran dan kontribusi yang cukup besar dalam proses ketahanan pangan masyarakat
Sidoarjo. Hampir seluruh kecamatan di Sidoarjo yang berjumlah 18, memiliki sentra
UMKM yang berperan dalam menopang ketahanan komoditi pangan. Bisa dikatakan
apabila mayoritas kecamatan di kabupaten Sidoarjo (88,1%) memiliki orientasi sebagai
sentra UMKM produk pangan. Keberhasilan UMKM pangan didukung oleh
ketersediaan bahan baku. Contohnya pada UMKM tempe tentunya membutuhkan bahan
baku kedelai yang berkualitas serta melimpah dalam ketersediaannya.
Pertanian kedelai telah dikembangkan di beberapa daerah di Sidoarjo dalam
upaya menuju swasembada. Beberapa daerah tersebut diantaranya kecamatan Wonoayu,
Krian, dan Prambon. Keberhasilan suatu pertanian tentunya tiak terlepas dari kesuburan
tanah. Kondisi geografis mengakibatkan kesuburan tanah yang berbeda-beda. Selain itu
juga, pertumbuhan industri dan pemukiman yang semakin padat berakibat pada
penurunan kualitas tanah. Pengolahan tanah yang tidak tepat berakibat pada tanaman
yang akhirnya terjadi gagal panen. Adanya teknologi tepat guna pada bidang pertanian
akan memberikan kemudahan dalam bercocok tanam dan mencapai kesuksesan panen.
Maka diperlukan suatu inovasi teknologi tepat guna untuk menentukan tingkat
kesuburan tanah.
Proses pengujian kesuburan tanah membutuhkan sumber energi listrik sebagai
penghasil arus listrik. Energi listrik terbarukan dapat dimanfaatkan sebagai energi
alternatif rangkaian alat detektor kesuburan tanah. Salah satu energi alternatif yang
dapat dimanfaatkan adalah solar cell. Solar cell atau sel surya adalah sumber energi
alternatif yang memanfaatkan panas matahari yang diubah menjadi energi listrik
melalui panel surya. Oleh karena itu pemilihan solar cellI dirasa paling cocok sebagai
sumber energi alternatif yang digunakan dalam rangkaian alat dektektor kesuburan
tanah.
Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan teknologi tepat guna dengan
memanfaatkan solar cell yang dihubungkan dengan elektroda dan lampu sebagai
indikator. Pengujian efektivitas dilakukan pada tanah yang terlihat gersang dan tanah
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humus atau pupuk. Penelitian ini diharapkan dapat menambah inovasi teknologi tepat
guna pada bidang pertanian.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana merancang dan membangun alat pendeteksi kesuburan tanah dengan
memanfaatkan solar cell?

2.

Bagaimana efektivitas alat untuk mendeteksi kesuburan tanah?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Merancang dan membangun alat pendeteksi kesuburan tanah dengan memanfaatkan
solar cell

2.

Mengukur efektivitas alat untuk mendeteksi kesuburan tanah.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagi dunia pendidikan
Memberikan refernsi yang berguna bagi dunia pendidikan, khususnya penelitian
dalam pengembangan teknologi tepat guna

2.

Bagi masyarakat
Memberikan alternatif dalam menentukan kesuburan tanah menggunakan teknologi
tepat guna sederhana berbasis solar cell.
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BAB II
DASAR TEORI

2.1 Kesuburan Tanah
Tanah merupakan faktor terpenting dalam tumbuhnya tanaman sebagai tempat
tumbuh tanaman dan berkembangnya akar. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh beberapa
faktor, salah satunya adalah tersedianya unsur hara, baik unsur hara makro maupun
unsur hara mikro. Tanaman akan tumbuh dengan baik apabila berada pada tanah yang
subur atau berkualitas. Kualitas tanah bisa dilihat dari kandungan unsur hara di
dalamnya. Semakin tinggi kandungan unsur haranya, maka tanah tersebut semakin
subur atau berkualitas.
Kesuburan tanah adalah suatu keadaan tanah di mana tata air, udara dan unsur
hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman, baik fisik,
kimia dan biologi tanah (Syarif Effendi, 1995). Menurut Brady, kesuburan tanah adalah
kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara essensial dalam jumlah dan proporsi
yang seimbang untuk pertumbuhan.
NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan
tanaman dalam jumlah besar. Sehingga sangat penting sekali mengetahui kesuburan
tanah untuk memulai menanam, karena hal ini akan berpengaruh pada hasil panen.
Tanah memiliki sifat konduktivitas, yaitu sifat menghantarkan listrik. Terdapat
hubungan antara konduktivitas tanah terhadap kandungan unsur hara.
Berdasarkan penelitian Sari, dkk (2019), menyatakan bahwa tanah dengan
konduktivitas tinggi diikuti juga dengan kenaikan kadar hara fosfor dan kalium. Hal ini
menunjukkan bahwa konsep konduktivitas bisa digunakan dalam penentuan awal
kesuburan tanah. Metode yang bisa digunakan dalam menguji konduktitas tanah adalah
geolistrik. Metode ini memanfaatkan sifat kelistrikan (konduktivitas) bahan yang diukur.

2.2 Solar Cell
Solar cell atau Sel Surya adalah suatu perangkat alat yang mengubah energi
cahaya matahari menjadi energi listrik melalui proses efek photopholtaic. Sel surya bisa
menjadi energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik rumah tangga.
Untuk mendapatkan daya listrik sesuai kebutuhan maka diperlukan beberapa sel surya.
Rangkaian dari beberapa sel surya disebut sebagai panel surya atau modul surya.
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Ada beberapa jenis panel surya, diantaranya:
1. Monocrystalline
Panel surya jenis ini adalah silikon tunggal yang menghasilkan energi listrik
per satuan luas yang paling tinggi. Monocrystalline berwarna hitam, dengan efisiensi
15% - 20%. Jenis panel surya ini cocok untuk daerah dengan iklim ekstrem.
Kelemahan jenis panel ini adalah bila cahaya matahari rendah maka efisiensinya
akan menurun drastis.
2. Polycrystalline
Panel surya jenis ini adalah campuran silikon yang menghasilkan energi listrik
per satuan luas lebih rendah dibanding jenis monocrystalline. Polycrystalline
berwana kebiruan, dengan efisiensi 13% - 18%. Harga polycrystalline lebih rendah
dibanding monocrystalline karena efisiensinya lebih rendah.
3. Thin Film Photovoltaic
Panel surya jenis ini terdiri dari dua lapisan tipis mikrokristal-silicon dan
amorphous. Efisiensinya mencapai 8,5%, lebih rendah dibandingkan monocrystalline
dan polycristalline. Produk terbaru yaitu Triple Junction Photovoltaic yang terdiri
dari tiga lapisan. Produk ini sangat efisien pada kondisi berawan yang mampu
menghasilkan daya listrik hingga 45%.
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BAB III
RANCANGAN SISTEM

3.1 Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan prototype detektor kesuburan tanah
adalah gergaji, gunting, tang, dan obeng. Bahan-bahan yang digunakan dalam
pembuatan prototype detektor kesuburan tanah adalah solar cell monocrystalline 10wp,
solar charge controller 10A PWM, baterai 12V 5Ah, lampu DC 12V 3W, fitting lampu,
kabel serabut 3mm, penjepit buaya, kabel kawat, pipa PVC 1¼, sambungan pipa T 1¼,
dan sok pipa 1¼.

3.2 Prosedur Pembuatan Alat
Pembuatan prototype detektor kesuburan tanah terbagi menjadi dua tahap, yaitu
pembuatan detektor kesuburan tanah dan sumber energi listrik panel surya.

3.2.1 Pembuatan Detektor Kesuburan Tanah
Pipa 1¼ dipotong menjadi 4 bagian dengan panjang kurang lebih 15 cm. Pipa
dirangkai membentuk huruf “T” yang dihubungkan dengan sambungan pipa “T” dan
sok pipa 1¼. Kabel serabut yang pertama dirangkai dengan penjepit buaya dan
elektroda yang terbuat dari kabel kawat. Kabel serabut yang kedua dirangkai dengan
elektroda dan fitting lampu. Kabel serabut yang ketiga dirangkai dengan penjepit buaya
dan fitting lampu. Ketiga kabel ini dimasukkan ke dalam pipa “T” dengan posisi kabel 1
dan kabel 3 saling bertemu, sehingga penjepit buaya satu sama lain berada pada ujung
yang sama untuk dihubungkan dengan sumber energi listrik panel surya.

3.2.2 Pembuatan Sumber Energi Listrik Panel Surya
Solar charge controller dirangkai dengan baterai. Selanjutnya solar charge
controller dirangkai dengan panel surya. Pada layar solar charge controller akan ada
ikon pengisian arus listrik dari panel surya ke baterai. Penjepit buaya pada detektor
kesuburan tanah siap untuk dihubungkan dengan baterai.
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3.3 Diagram Blok Sistem
Berikut adalah diagram blok sistem detektor kesuburan tanah:

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Detektor Kesuburan Tanah

3.4 Flow Chart
Berikut adalah flow chart detektor kesuburan tanah:

Gambar 3.2 Flow Chart Detektor Kesuburan Tanah
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3.5 Desain Alat
Berikut adalah desain alat detektor kesuburan tanah:

Gambar 3.3 Desain Alat Detektor Kesuburan Tanah
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rancangan Alat
Detektor kesuburan tanah adalah rangkaian alat untuk mengukur tingkat
kesuburan tanah dengan menggunakan solar cell atau panel surya sebagai sumber
energi listrik yang dihubungkan dengan lampu sebagai indikator kesuburan dan
elektroda sebagai media kontak tanah yang terbuat dari tembaga yang dihubungkan
dengan kabel. Alat ini memanfaatkan metode geolistrik yakni metode yang
memanfaatkan sifat-sifat kelistrikan (konduktivitas) bahan yang diukur, dalam hal ini
adalah tanah.
Pembuatan alat ini diawali dengan pembuatan kerangka dari pipa PVC. Kemudian
pada lubang atas pipa disusun rangkaian lampu sebagai indikator yang tersambung
dengan lubang tengah yaitu rangkaian sumber energi listrik oleh panel surya dan lubang
bawah yaitu tempat elektroda atau media yang akan bersentuhan langsung dengan tanah.
Elektroda yang digunakan terbuat dari kawat tembaga yang dihubungkan dengan
rangkaian yang lain.
Untuk pembuatan rangkaian solar cell diawali pada pemasangan kabel pada solar
charge controller terlebih dahulu yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali
tegangan yang dihasilkan panel surya yang kemudian dihubungkan dengan baterai.
Setelah rangkaian jadi, barulah pemasangan pada panel surya dengan menghubungkan
solar charge controller. Hal ini dilakukan agar solar charge controller tidak rusak.

4.2 Proses Kerja Alat
Pembuatan Alat detektor ini didasari prinsip bahwa tanah yang subur mengandung
banyak ion-ion garam yang terlarut dalam air tanah maupun adanya bakteri-bakteri
menguntungkan dalam tanah yang dapat berperan sebagai konduktor. Berdasarkan teori
elektrolit bahwa ion-ion dalam larutan akan menghantarkan arus listrik, sehingga daerah
yang tanahnya subur sering terjadi sambaran petir, berdasarkan prinsip ini maka alat
deteksi penyubur tanah ini di buat.
Pada penelitian ini dilakukan dua pengujian sampel. Yang pertama sampel tanah
yang terlihat gersang dan yang kedua sampel tanah humus. Hasil pengujian pada sampel
pertama, nyala lampu yang dihasilkan adalah redup sekali. Sedangkan pada sampel
tanah humus, nyala lampu yang dihasilkan lebih terang. Hal ini disebakan karena tanah
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humus mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri
dari unsur utama yaitu Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K) dan unsur hara makro
kedua yaitu berupa: Magnesium (Mg), Kalsium (Ca), Belerang atau sulfur (S).
Sedangkan unsur hara mikro terdiri dari Boron (B), Tembaga (Cu), Seng atau Zinc (Zn),
Besi atau ferro (Fe), Molibdenum (Mo), Mangan (Mn), Khlor (Cl), Natrium (Na),
Cobalt (Co), Silicone (Si), Nikel (Ni).
Selain itu tanah humus memiliki kosentrasi koloid tanah yang tinggi. Koloid tanah
memiliki sifat adsorpsi yang akhirnya memiliki muatan listrik positif dan negatif yang
dapat berperan sebagai media tanam bagi tanaman. Muatan negatif akan bereaksi
dengan kation basa (K+, Ca2+, Mg2+, Na+, dan NH4+). Muatan positif akan bereaksi
dengan anion (H2PO4-, NO3-, Cl dan HSO4-) reaksi inilah yang menentukan ketersediaan
hara bagi tanaman serta bersifat elektrolit.

4.3 Rancangan Anggaran Biaya
Berikut adalah rancangan anggaran biaya:
Tabel 4.3 Rancangan Anggaran Biaya
Bahan Baku
Harga
Solar cell monocrystalline 10wp
Rp
115.000
Solar charge controller 10A PWM Rp
57.500
Baterai 12V 5Ah
Rp
135.000
Lampu DC 12V 3W
Rp
15.500
Fitting lampu
Rp
7.500
Kabel 2 meter
Rp
8.000
Elektroda
Rp
3.000
Penjepit buaya 6 buah
Rp
15.000
Pipa 1/4
Rp
7.000
Sambungan pipa T
Rp
6.000
Fitting pipa
Rp
3.000
Total
Rp
372.500
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1.

Detektor kesuburan tanah merupakan inovasi teknologi tepat guna untuk mengukur
kesuburan tanah yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi listrik
sebagai penghasil arus listrik dan lampu sebagai indikatornya.

2.

Pada pengujian tanah humus, nyala lampu lebih terang daripada tanah yang gersang.
Karena tanah humus memiliki lebih banyak unsur hara makro yang bersifat
elektrolit dibanding tanah gersang. Sehingga bisa dikatakan bahwa alat ini efektif
untuk menentukan kesuburan tanah.

5.2 Saran
Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, masih banyak hal yang perlu
ditambahkan. Beberapa hal yang dianjurkan untuk penelitian lebih lanjut antara lain:
1.

Perlu dikembangkan penelitian mengenai pengujian kesuburan tanah, seperti uji pH,
uji nilai potensial redoks, dan uji kandungan liat, dan lain sebagainya.

2.

Melakukan perbaikan dalam rangkaian alat yang tepat dan melakukan perbaikan
dalam pengujian konduktivitas tanah.
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LAMPIRAN

Gambar L.1 Sampel Tanah Humus dan Tanah Gersang

Gambar L.2 Alat dan Bahan Pada Pembuatan Detektor Kesuburan Tanah
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Gambar L.3 Pengujian Tanah dengan Alat Detektor Kesuburan Tanah

Gambar L.4 Hasil Konduktivitas Listrik pada Tanah Gersang
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Gambar L.5 Tingkat Kecerahan Nyala Lampu pada Tanah Gersang

Gambar L.6 Hasil Uji Konduktivitas Listrik Tanah Humus
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Gambar L.7 Tingkat Kecerahan Lampu pada Tanah Humus

