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ABSTRACT 

 

Determination of urea concentration in soil sample using soil sensor has been carried out. Determination of 

urea content is very important to do to increase the efficiency of fertilization in the agricultural sector, but until 

now farmers rarely analyze urea levels because of its high cost, besides that the instruments used are also very 

limited. Therefore, in this study a characterization was carried out to develop a multi sensor  for the 

manufacturing of instruments that capable of determining urea levels in the soil. The sample used in this 

experiment was the inceptisol soil, which added with urea for varying concentrations. The characterization was 

done by measuring the impedance value using two electrodes made of stainless with a length of 20 cm and a 

diameter of 0.8 cm, embedded in soil sample and DAQ Card NI PCI 6221, which is controlled by the LabVIEW 

application by comparing the values of V(I) and V, thus obtained absolute impedance, real resistance, 

imaginary resistance and reactance value. The result graphs show that the impedance value of the soil 

decreased and the sample is more conductive as the urea concentration increased. The measurement results 

also show that reactance of the sample was capacitive, the reactance value decreased with increasing  urea 

concentration and decrease due to the increased frequency. From the result of this research, urea concentration 

in soil sample at different frequencies can be determined that are 10Hz, 100 Hz, and 1 kHz.  
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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian penentuan kadar urea pada sampel tanah menggunaan soil sensor. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tanah berjenis inseptisol yang belum pernah diberi perlakuan, kemudian 

sampel tanah dibersihkan dari kotoran-kotoran menggunakan ayakan, dan ditambahkan dengan urea yang telah 

dilarutkan dalam air. Konsentrasi urea pada tanah selalu bervariasi namun tidak melebihi 3 gram per 1 kg 

tanah, sehingga diperlukan karakterisasi untuk mengetahui sifat dari tanah yang diberi urea dengan 

konsentrasi yang bervariasi. Karakterisasi dilakukan dengan mengukur nilai impedansi menggunakan dua buah 

elektroda berbahan stainless dengan panjang 20 cm dan diameter 0.8 cm yang ditanamkan dalam sampel tanah 

dan DAQ Card NI PCI 6221 yang dikontrol oleh aplikasi LabVIEW dengan membandingkan nilai V(I) dan V, 

sehingga dengan demikian diperoleh nilai impedansi absolut, hambatan rill, hambatan imajiner, dan reaktansi. 

Grafik hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai impedansi dari tanah menurun dan sampel akan bersifat 

lebih konduktif seiring dengan penambahan konsentrasi urea. Pada pengukuran juga terlihat bahwa reaktansi 

sampel bersifat kapasitif, nilai reaktansi mengalami penurunan seiring dengan peningkatan konsentrasi urea 

dan mengalami penurunan akibat dari kenaikan frekuensi. Pada frekuensi yang sangat tinggi nilai reaktansi 

menjadi sangat kecil sehingga nilai reaktansi hampir tidak mempengaruhi nilai dari impedansi. Dari hasil 

penelian ini dapat ditentukan kadar urea pada tanah pada frekuensi 10 Hz, 100 Hz dan 1 kHz. Rentang 

frekuensi yang digunakan dalam penelitian adalah 10 Hz hingga 3 kHz. 

 

Kata Kunci:  Urea, Impedansi, Reaktansi, Inseptisol, Kapasitif 
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PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan sumber daya alam 

dan salah salah satu bagian penyusun lahan 

yang sangat dibutuhkan bagi organisme, 

terutama untuk kelangsungan hidupnya. 

Pengelolaan tanah harus tepat agar diperoleh 

hasil tanah yang optimal. Pengelolaan tanah 

merupakan kegiatan persiapan lahan untuk 

budidaya tanaman. Salah satu cara pengelolaan 

tanah adalah pemupukan [1]. Pupuk urea 

adalah pupuk kimia yang mengandung 

nitrogen (N) berkadar tinggi. unsur hara 

nitrogen merupakan salah satu unsur hara 

penting untuk merangsang pertumbuhan 

secara keseluruhan, unsur ini mempunyai 

peranan penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan semua jaringan hidup. Namun, 

pemakaian pupuk urea yang berlebihan dalam 

jangka waktu yang panjang dapat 

meninggalkan efek residu bagi lingkungan, 

mengakibatkan menurunnya kualitas tanah dan 

pemborosan biaya usaha tani. Beberapa 

metode pengukuran nutrisi tanah yang telah 

digunakan diantaranya adalah metode soil test 

kit (dengan larutan kimia) namun alat ini 

hanya dapat digunakan sebanyak 50 kali dan 

pemakaiannya hanya berlaku selama 1,5 

tahun.  Metode lain adalah metode self 

potential, yaitu pengukuran nutrisi tanah yang 

memerlukan pengolahan sampel yang rumit 

karena proses pengukurannya menggunakan 

arus alami bumi, sehingga dibutuhkan material 

yang berkonduktivitas tinggi sebagai pengolah 

datanya [2]. Setiap metode pengukuran nutrisi 

memiliki keunggulan dan kekurangan masing 

masing, untuk itu pada penelitian ini diajukan 

usulan dengan cara yang mudah, akurat dan 

cepat yaitu mempergunakan metode impedansi 

spektroskopi [3]. 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa pengaruh urea terhadap nilai 

impedansi tanah dalam fungsi frekuensi dan  

Pengembangan multi sensor serta 

penerapannya dalam menganalisa hubungan 

antara variasi pemberian pupuk urea pada 

tanah terhadap nilai impedansi tanah. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Penentuan kadar urea pada penelitian ini 

menggunakan metode impedansi spektroskopi. 

Metode Impedansi spektroskopi adalah suatu 

metode pengukuran yang dipergunakan untuk 

mengkarakterisasi properti suatu materi, 

bidang batas materi, struktur geometri dan 

proses difusi. Pada metode ini konduktivitas 

dielektrik dan nilai reaktansi diperoleh dari 

bagian riil dan bagian imajiner dari nilai 

impedansi yang menunjukkan hubungan sifat 

material dengan frekuensi [4]. 

Metode impedansi spektroskopi termasuk 

metode semi destruktif yang mampu 

menghasilkan informasi penting mengenai 

sifat suatu larutan melalui interaksi ion-ion air 

dan pelarut yang terjadi saat diberikan arus 

listrik [5]. Nilai spesifik dielektrik suatu 

larutan dapat ditentukan melalui pendekatan 

impedansi yang mendeskripsikan larutan 

sebagai kapasitor dari suatu sirkuit listrik 

ekuivalen [6].  

 Pupuk urea merupakan pupuk yang 

memiliki kandungan nitrogen 46% dengan 

rumus kimia CO(NH2)2, berbentuk butiran 

putih curah (prill) yang mudah larut dalam air 

dan mudah menyerap air (Higroskopis) namun 

tidak terionisasi dalam pelarut air hal ini 

disebabkan karena urea tidak memiliki ion-ion 

yang bergerak bebas dalam pelarut air. Pupuk 

urea memiliki sifat tidak dapat menghantarkan 

listrik (non konduktif), sehingga nilai 

impedansinya mengalami peningkatan seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi, oleh karena 

itu grafik antara konsentrasi berbanding lurus 

dengan impedansi.  

 Proses karakterisasi dilakukan dengan 

menggunakan DAQ card PCI 6221. Namun 

DAQ card tidak bisa digunakan langsung 

sebagai antar muka sehingga diperlukan 

modul yang dirangkai yang terhubung 

langsung dengan Device Under Test (DUT). 

Card PCI 6221 memiliki resolusi 16 bit 

dengan kecepatan sampling 250 ksps untuk 

AI dan 833 kspa untuk AO [6]. Karakterisasi 

dapat diatur 
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dari frekuensi 10 Hz hingga frekuensi 50 

kHz. Namun nilai impedansi yang diperoleh 

pada frekuensi tinggi tidak akurat akibat 

terjadi noise sinyal [5,6]. 

 

METODE PENELITIAN

 

Elektroda stainless 

Elektroda yang digunakan terbuat dari bahan 

stainless. Elektroda dirancang secara khusus 

agar mudah disuntikkan ke dalam tanah saat 

melakukan pengukuran. Tanah yang diukur 

tidak perlu ditusuk hingga ke dasar wadah, 

tetapi hanya ditusuk hingga elektroda 

terbenam dalam sampel tanah. Kedua 

elektroda ini berbentuk tabung dengan panjang 

masing-masing 20 cm dan diameter 0.8 cm. 

Geometri elektroda yang digunakan terlihat 

seperti Gambar 1. 

 
Gambar 1. Geometri elektroda 

 

Modul Elektronik 

Modul elektronik yang dirancang mampu 

berfungsi  sebagai I/V converter dan driver 

untuk DAQ card PCI 6221. Modul ini 

dirancang dari dua buah IC dengan prinsip 

transimpedansi. Sinyal keluaran yang 

dihasilkan oleh modul ini berupa tegangan (V) 

dan tegangan dalam fungsi arus V(i) yang 

terhubung langsung dengan DAQ card melalui 

konektor DB37. Tegangan input yang 

diberikan dari catu daya ke modul elektronik  

sebesar 5 V dengan sumber arus AC. 

 

Preparasi Sampel  

Tanah yang digunakan adalah tanah inseptisol 

yang telah dibersihkan dari kotoran kotoran 

dengan menggunakan ayakan, kemudian tanah  

 

tersebut dimasukkan kedalam 7 wadah dengan 

massa tanah untuk setiap wadah adalah 1kg. 

Pupuk urea ditimbang dan kemudian diberi 

100 ml air kemudian diaduk hingga urea 

menjadi larutan. Variasi konsentrasi pupuk 

urea yang telah ditetapkan untuk masing–

masing wadah yaitu 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2,5 

dan 3.0 gr. Variasi konsentrasi ini sudah sesuai 

dengan konsentrasi urea lahan pertanian pada 

umumnya [7]. 

 

Sistem Pengukuran  

Sistem pengukuran nutrisi tanah dapat terlihat 

pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Diagram blok pengukuran nutrisi 

tanah 

Gambar 2 menjelaskan bahwa sinyal tegangan 

analog yang berasal dari Card diperkuat dan 

digunakan sebagai tegangan referensi penguat. 

Pada amplifier, tegangan disuntikkan ke 

sampel atau perangkat yang diuji (DUT). Arus 

yang timbul dari impedansi sampel dikonversi 
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ke tegangan oleh konverter arus ke tegangan 

untuk proses akuisisi. Tegangan yang 

disuntikkan dan tegangan yang mewakili arus 

ini akan diakuisisi oleh card untuk sinyal 

pengolahan. Untuk itu, diperlukan saluran 

tegangan keluaran analog (keluaran analog - 

AO) dan dua saluran tegangan input analog 

(input analog - AI) pada card. Proses 

karakterisasi dijalankan dengan program yang 

ditulis dalam front panel perangkat lunak 

LabVIEW yang berfungsi menjalankan DAQ 

card PCI 6221 yang telah dihubungkan 

dengan interface komputer. DAQ card mampu 

bekerja dengan rentang frekuensi 10 Hz – 50 

kHz namun rentang frekuensi yang digunakan 

dalam pengukuran adalah 10 Hz – 3 kHz. hal 

ini dikarenakan pada frekuensi melebihi 3 kHz 

diperoleh hasil yang tidak akurat akibat 

banyaknya pengaruh derau. Pengukuran 

dimulai bertahap dari frekuensi terendah 

hingga frekuensi tertinggi yaitu dari 10 Hz 

hingga 3 kHz dalam fungsi logaritmik.  

Proses pengambilan data dilakukan dengan 

perangkat lunak LabVIEW. Setelah proses 

pengambilan data selesai, nilai impedansi yang 

diukur disimpan langsung di file teks. 

Kemudian data pengukuran ditampilkan pada 

grafik untuk dianalisis, pengukuran 

dikendalikan oleh PC dan secara bersamaan 

memperoleh nilai parameter impedansi nutrisi 

tanah terhadap frekuensi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil pengukuran karakterisasi sampel 

tanah menggunakan frekuensi tegangan 

eksitasi dengan rentang 10 Hz hingga 50 kHz 

dapat dilihat pada Gambar 3.

 

 

Gambar 3. Hubungan frekuensi terhadap nilai impedansi pada sampel tanah dengan variasi 

konsentrasi urea urea dengan nilai frekuensi tegangan eksitasi 10 Hz hingga 50 kHz

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa untuk frekuensi 

tegangan eksitasi dengan nilai melebihi 3 kHz 

diperoleh hasil pengukuran yang tidak dapat 

lagi membedakan nilai impedansi tiap-tiap 

sampel tanah secara akurat. Sehingga rentang 

frekuensi tegangan eksitasi yang 

direkomendasikan pada penelitian ini adalah 

10 Hz hingga 3 kHz. 

Hasil pengukuran karakterisasi sampel 

tanah menggunakan frekuensi tegangan 

eksitasi dengan rentang 10 Hz hingga 3 kHz 

dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Hubungan frekuensi terhadap nilai impedansi pada sampel tanah dengan variasi 

konsentrasi urea urea dengan nilai frekuensi tegangan eksitasi 10 Hz hingga 3 kHz

 

Hasil pengukuran pada Gambar 4 

menjelaskan bahwa sistem karakterisasi yang 

telah dilakukan dapat membedakan sampel 

tanah yang memiliki konsentrasi urea yang 

bervariasi. Tanah dengan konsentrasi urea 

yang lebih besar dapat dideteksi sebagai tanah 

dengan impedansi yang lebih rendah, dan 

sebaliknya pula untuk tanah dengan 

konsentrasi urea yang lebih kecil terdeteksi 

sebagai tanah dengan nilai impedansi yang 

lebih besar. Hasil pengukuran pada frekuensi 

berbeda menunjukkan bahwa nilai impedansi 

tanah berkurang seiring dengan bertambahnya 

frekuensi. Hal ini menjelaskan bahwa tanah 

memilki sifat lebih reaktif seiring dengan 

peningkatan frekuensi. Dengan diperolehnya 

hasil ini disimpulkan bahwa sistem 

karakterisasi ini dapat bekerja dengan baik dan 

dapat diaplikasikan untuk mengukur kadar 

urea pada tanah. 

Pada arus dua arah (AC), impedansi tidak 

hanya dipengaruhi oleh resistansi (R), namun 

juga dipengaruhi oleh reaktansi. Reaktansi 

adalah perlawanan komponen/rangkaian 

terhadap perubahan arus atau tegangan yang 

disebabkan karena adanya induktansi dan 

kapasitansi. Reaktansi akan bersifat induktif  

 

 

apabila tegangan mendahului arus (φ < 0) dan 

reaktansi akan bersifat kapasitif apabila 

tegangan mengikuti arus (φ > 0). Dengan 

demikian nilai sudut (φ) menentukan sifat 

reaktansi dari suatu material.  

Sudut ϕ juga memiliki keterkaitan antara 

nilai riil dan imajiner suatu bilangan 

kompleks, Persamaan (1) dan (2) 

memperlihatkan hubungan antara beda fasa, 

nilai riil dan imajiner dari bentuk kompleks 

impedansi. 

 

         =      .                   (1) 

     = 
    

   
                           (2) 

Berdasarkan hasil penelitian, sudut φ memiliki 

nilai yang menunjukkan bahwa reaktansi 

bersifat kapasitif, hal ini dikarenakan tegangan 

mengikuti arus dengan beda fasa tidak sama 

dengan nol. Nilai reaktansi untuk masing 

masing konsentrasi diperoleh dari perkalian 

nilai sudut φ dan nilai impedansi yang 

diperoleh pada tiap-tiap konsentrasi. Pada 

penelitian ini, nilai reaktansi ditentukan pada 

frekuensi 10 Hz, 100 Hz dan 1 kHz, sehingga 

diperoleh perbedaan reaktansi untuk masing 
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masing sampel terhadap variasi konsentrasi 

yang dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

Gambar 5. Grafik pengukuran reaktansi 

terhadap konsentrasi 

Pada Gambar 5 terlihat bahwa nilai reaktansi 

cenderung menurun seiring dengan 

peningkatan konsentrasi urea, hal ini sesuai 

dengan nilai impedansi yang juga mengalami 

penurunan seiring dengan peningkatan 

konsentrasi urea. Gambar 5 juga menjelaskan 

bahwa reaktansi pada frekuensi tinggi selalu 

lebih kecil dibandingkan frekuensi rendah hal 

ini dikarenakan setiap frekuensi mengalami 

kenaikan maka nilai reaktansi akan mengalami 

penurunan sehingga pada frekuensi yang 

sangat tinggi nilai dari reaktansi akan sangat 

kecil. 

Kadar urea pada tanah dapat diketahui 

dengan mengamati hubungan antara 

konsentrasi urea terhadap nilai impedansinya 

yang dijelaskan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Hubungan antara konsentrasi urea 

dengan nilai impedansi tanah pada frekuensi 

10 Hz, 100 Hz, dan 1 kHz 

 

Gambar 6 menunjukkan hubungan yang linier 

antara nilai impedansi dan konsentrasi urea, 

kurva yang terbentuk dari Gambar65. adalah 

linier negatif. Semakin besar kemiringan yang 

terbentuk dalam grafik mengidentifikasikan 

semakin besar pula pengaruh perlakuan 

terhadap nilai impedansi yang diukur. 

Frekuensi 10 Hz, 100 Hz dan 1 kHz memiliki 

nilai Rsqr dan gradien yang besar sehingga 

frekuensi ini direkomendasikan untuk 

pengukuran kadar urea pada tanah. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa 

Karakterisasi yang telah dilakukan 

menggunakan kartu akuisisi data NI PCI 6221 

dapat membedakan impedansi sampel tanah 

yang memiliki konsentrasi urea yang 

bervariasi. Hasil pengukuran pada frekuensi 

berbeda menunjukkan bahwa nilai impedansi 

tanah berkurang seiring dengan bertambahnya 

frekuensi. Hal ini menjelaskan bahwa tanah 

mengalami peningkatan nilai impedansi 

terhadap penambahan urea. Frekuensi 10 Hz, 

100 Hz dan 1 kHz memiliki nilai Rqsr dan 

gradien yang besar sehingga frekuensi ini 

direkomendasikan untuk pengukuran kadar 

urea pada tanah. 

. 
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