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ABSTRACT 

The determination of the physical properties of paddy soil is reported in rice field 

Subdistrict of Rimba Melintang District of Rokan Hilir using an experimental method 

with a Sowan  ( Sonic Wave Analyzer ). Samples are taken from the five villages of the 

location fields in the Subdistrict of Rimba Melintang i.e Mukti Jaya, Lenggadai Hilir, 

Lenggadai Hulu, Teluk Pulau Hulu and Teluk Pulau Hilir. The samples were made of 

cylindrical form with a length of 10 cm and a diameter of 7.4 cm. The results shows that 

samples with high elasticity are found in the village of Lenggadai Hilir which have 

elasticity of 49.89x10
7
N/m

2
 with poisson ratio of 0.28, moisture content of 14.28% and 

pH 5.86. Whereas samples with low elasticity are found in the village of Mukti Jaya 

have elasticity of 25.87x10
7
N/m

2
 with poisson ratio of 0.22, moisture content of 25.71% 

and pH 6.49. The results of this research also show that the samples of the rice field soil 

have a small elasticity and a small value of poisson ratio. It also has a high value of 

moisture content and pH. Whereas the samples of the soil rice field which have a high 

elasticity have a high of poisson ratio and both value of water content and pH are small. 

A small value of elasticity and the poisson ratio of the sample are found in a village 

Mukti Jaya describe that the better soil fertility levels are supported by a high value of 

moisture content and pH as well.  

 

Keywords : Elasticity, Poisson ratio, Sonic wave analyzer  

 

ABSTRAK 

Penentuan sifat fisis tanah sawah di Lokasi persawahan di Kecamatan Rimba Melintang 

Kabupaten Rokan Hilir menggunakan metode eksperimen dengan peralatan Sowan 

(Sonic Wave Analyzer) telah dilakukan. Sampel diambil dari lima Desa lokasi 

persawahan yang ada di Kecamatan Rimba Melintang diantaranya Desa Mukti Jaya, 

Desa Lenggadai Hilir, Desa Lenggadai Hulu, Desa Teluk Pulau Hulu dan Desa Teluk 

Pulau Hilir. Sampel dibuat berbentuk silinder dengan panjang 10 cm dan diameter 7,4 

cm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampel dengan elastisitas paling besar 

terdapat di Desa Lenggadai Hilir memiliki elastisitas 49,89x10
7
N/m

2 
dengan poisson 

rasio sebesar 0,28, kadar air sebesar 14,28% dan pH sebesar 5,86. Sedangkan sampel 
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dengan elastisitas paling kecil terdapat di Desa Mukti Jaya dengan nilai 25,87x10
7
N/m

2
 

dengan poisson rasio sebesar 0,22, kadar air sebesar 25,71% dan pH 6,49. Hasil 

penelitian ini juga menjelaskan bahwa sampel tanah sawah yang memiliki elastisitas 

yang kecil maka memiliki nilai poisson rasio yang kecil. Sampel tersebut juga memiliki 

kadar air dan pH yang besar sedangkan tanah sawah yang memiliki elastisitas yang 

besar maka memiliki nilai poisson rasio yang besar dan memiliki nilai kadar air dan pH 

yang kecil. Nilai elastisitas dan poisson rasio sampel yang kecil yang terdapat di Desa 

Mukti Jaya menggambarkan bahwa tingkat kesuburan tanahnya lebih baik dengan di 

dukung oleh nilai kadar air dan pH yang tinggi. 

 

Kata Kunci: Elastisitas, Poisson rasio, Sonic Wave Analyzer 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara umum kondisi tanah pertanian di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 

tanah gambut dan tanah rawa. Tanah gambut merupakan jenis tanah yang terbentuk dari 

akumulasi sisa – sisa tumbuhan yang setengah membusuk sehingga memiliki 

kandungan bahan organik yang tinggi, sedangkan tanah rawa adalah lahan genangan air 

yang secara ilmiah terjadi secara terus-menerus atau musiman akibat drainase. Di sektor 

pertanian komoditi unggulannya adalah padi yang terletak di Kecamatan Rimba 

Melintang.  

Lebih dari 55% perekonomian Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor 

pertanian, sehingga pembangunan ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian. Luas 

lahan di Kabupaten Rokan Hilir tecatat 888.159 Ha, lahan yang digunakan untuk 

pertanian 75.909 ha. Potensi luas areal pertanian di Kabupaten Rokan Hilir masih 

didominasi oleh tanaman padi sawah yaitu sekitar 43.622 ha ( Sumber : BPS Kab Rokan 

Hilir 2010 ). Kualitas tanah dapat diketahui melalui sifat tanah diantaranya sifat kimia 

tanah dan sifat fisis tanah. Sifat kimia tanah meliputi : ph tanah, kandungan fosfor, 

kandungan bahan organik (BO). Sedangkan sifat fisis tanah berupa : tekstur, elastisitas, 

densitas, permeabilitas, kandungan air dan kedalaman tanah.  

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Sowan (Sonic Wave Analyzer). 

Sonic Wave Analyzer memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mengetahui waktu 

perambatan gelombangnya sehingga dapat diketahui kecepatannya. Kecepatan 

gelombang ultrasonik tergantung dari karakteristik fisik suatu medium (Geldart, 1995). 

Waktu perambatan gelombang ultrasonik yang dihasilkan Sonic Wave Analyzer 

digunakan untuk mengetahui parameter elastisitas sampel tanah sawah dan dilihat 

hubungannya dengan densitas, kadar air dan pH. Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan suatu indikator untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah pertanian sawah di 

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengambilan sampel 

dilakukan di lapangan dan di ukur di Laboratorium melalui prosedur penelitian yang 

dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:  

.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tetumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Dekomposisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Drainase
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Gambar 1.  Bagan alir Penelitian 

`Sampel diambil dengan pipa pada kedalaman 40 cm kemudian dipotong 10 cm 

dari bagian bawah, kemudian dibungkus dengan plastik dan kain untuk menghindari 

terkenanya cahaya matahari yang bisa mengakibatkan pengurangan kadar air yang 

terkandung pada sampel. Masing – masing sampel diambil massanya 10 gram kemudian 

dimasukkan ke cawan yang memiliki massa 0,5 gram, untuk mengurangi atau 

menghilangkan air didalam sampel maka sampel dimasukkan ke oven dengan suhu 

110°C. Nilai pH suatu sampel dapat diketahui dengan menggunakan sebuah alat 

bernama pHmeter tipe mI151. Kelima sampel dibuat dalam bentuk larutan 

menggunakan air yang terkandung pada masing-masing sampel. pHmeter dicelupkan 

kedalam larutan sampel dan terbaca pada layar pHmeter tersebut berapa nilai pH 

masing-masing sampel tanah sawah.  

Densitas sampel dapat diketahui dengan mengetahui massa dan volume sampel 

terlebih dahulu. Pengukuran massa sampel dengan menggunakan neraca ohauss 

sedangkan panjang sampel diukur dengan menggunakan mistar. Sonic Wave Analizer 

digunakan untuk mengetahui waktu rambat gelombang primer (tp) dan gelombang 

sekunder (ts). Sonic Wave Analizer terdiri dari dua sensor yang berfungsi sebagai 

transmitter dan receiver.  

Pengambilan data dilakukan melalui proses pengukuran sifat fisis sampel 

kemudian dilihat hubungannya dengan pH dan kadar air. Pengukuran sifat fisis sampel 

yaitu dengan menghitung nilai densitas dan parameter elastisitas sampel. Prosedur 

pengambilan data adalah dengan pengukuran sampel yaitu menghitung massa, volume 

dan densitas sampel. Persiapan pelaksanaan pengukuran dengan meletakkan sampel 

diantara dua sensor sonic wave analizer yang berfungsi sebagai receiver dan 

transmitter, hubungkan kabel interface ke laptop, buka aplikasi software Virtins 

soundcard multi instruments kemudian sambungkan sonic wave analizer ke listrik.  
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Data ts yang terekam pada Virtins soundcard multi instruments dapat diketahui 

dengan mengatur transmit mode X atau Y sedangkan untuk mengetahui tp dengan 

mengatur transmit mode pada posisi Z. Data tp dan ts digunakan untuk menentukan 

kecepatan gelombang primer (vp) dan kecepatan gelombang sekunder (vs). Data vp dan 

vs yang telah didapat digunakan untuk menentukan beberapa parameter elastisitas 

sampel seperti modulus geser (μ), modulus Bulk (K), Poisson rasio (υ), modulus 

elastisitas (E), dan konstantar Lame (λ). Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Office Excel 2007 dan diambil kesimpulan dari data yang 

diperoleh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Penelitian  
Penelitian sampel dengan instrument Sonic Wave Analyzer menghasilkan data 

waktu tempuh  gelombang primer (tp) dan waktu tempuh gelombang sekunder (ts) 

dilihat dari tampilan Laptop dengan menggunakan software Virtins Soundcard Multi 

Instrument. Hasil pengamatan tp dan ts sampel tanah sawah dibeberapa lokasi 

persawahan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik tp dan ts rata - rata sampel tanah sawah di Kecamatan 

                              Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir 

 

Keterangan:  MJ =  Desa Mukti Jaya 

   LHU =  Desa Lenggadai Hulu 

   LHR =  Desa Lenggadai Hilir 

   TPHU =  Desa Teluk Pulau Hulu 

 TPHR =  Desa Teluk Pulau Hilir 

 

Waktu tempuh rata – rata gelombang primer dan gelombang sekunder yang 

terdapat di Desa Lenggadai Hilir yaitu dengan nilai tp=15,76x10
-5

 s dan ts=28,48 x10
-5

 s 

sedangkan waktu tempuh rata – rata gelombang primer dan gelombang sekunder yang 

terdapat di Desa Mukti Jaya yaitu dengan nilai tp=22,64x10
-5

 s dan ts=37,90x10
-5

 s. 

Hasil perhitungan kecepatan gelombang sampel tanah sawah dilihat pada Gambar 3.  
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  Gambar 3. Grafik vp dan vs rata - rata sampel tanah sawah di Kecamatan 

                               Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir 

 

Sampel yang kecepatan gelombangnya paling kecil berada di Desa Mukti Jaya dengan 

nilai vp= 439,56 m/s dan vs = 261,78 m/s  dan nilai kecepatan rata – rata gelombang 

primer dan sekunder yaitu vp= 441,78 m/s dan vs = 263,90 m/s. Sebaliknya, sampel 

yang memiliki kecepatan gelombang paling besar berada di Desa Lenggadai Hilir 

dengan nilai vp = 683,526 m/s dan vs = 372,995 m/s dengan nilai rata – rata  vp = 

635,669 m/s dan vs = 351,479 m/s 

Kecepatan gelombang ultrasonik sama dengan kecepatan gelombang akustik 

lainnya, yaitu semakin padat medium yang dilewati gelombang bunyi maka semakin 

besar kecepatan gelombangnya (Giancoli, 2001). Data hasil perhitungan kecepatan 

gelombang elastik sampel digunakan untuk mengetahui nilai Elastisitas sampel. Hasil 

perhitungan elastisitas sampel dapat dilihat pada Gambar 4.   

 
Gambar 4. Grafik elastisitas rata - rata sampel tanah sawah di Kecamatan 

                               Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir 

 

Gambar 4 menunjukkan sampel tanah sawah yang terdapat di beberapa lokasi 

pertanian padi sawah memiliki elastisitas yang berbeda-beda. Sampel tanah sawah yang 

nilai elastisitasnya paling kecil yaitu sampel yang terdapat di Desa Mukti Jaya sebesar 

25,38 x10
7 

N/m dengan nilai elastisitas rata – rata yaitu sebesar 25,87 x10
7 

N/m
2
 

sedangkan nilai elastisitas sampel paling besar adalah yang terdapat di Desa Lenggadai 

Hilir, yaitu sebesar 56,78x10
7 

N/m
2
 dengan nilai elastisitas rata – rata sampel yaitu 

sebesar 49,89 x10
7 

N/m
2
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2.  Pembahasan  
Kecepatan rambat gelombang elastik pada suatu sampel ditentukan oleh 

karakteristik fisis suatu bahan atau sampel diantaranya elastisitas, densitas, porositas 

dan lain sebagainya. Gambar 3 menunjukkan bahwa sampel LHR mempunyai 

kecepatan rata – rata gelombang P dan gelombang S paling besar dengan nilai vp = 

635,67 m/s dan vs = 351,48 m/s. Hal ini disebakan karena semakin padat atau 

bertambah besar nilai densitas suatu sampel maka kecepatan gelombang P (vp) dan 

kecepatan gelombang S (vs) akan semakin besar. Sampel MJ merupakan sampel yang 

memiliki kecepatan rata – rata gelombang P dan gelombang S yang paling kecil diantara 

sampel lainnya karena memiliki densitas yang paling kecil yaitu dengan nilai vp =  

441,78 m/s dan vs = 263,90 m/s 

Sampel yang densitasnya kecil memiliki kadar air dan pH yang besar, begitu 

juga sebaliknya densitas sampel yang besar memiliki kadar air dan pH kecil. 

Kandungan air yang tinggi akibat genangan air yang terjadi di permukaan tanah 

mengakibatkan lumpur terendapkan pada seluruh permukaan sawah sehingga erosi 

dapat tercegah, tanah tidak menjadi asam setelah pengolahan dan penanaman secara 

terus – menerus, karena terkait dengan sifat fisika – kimia tanah yang tergenang 

(Sumarno, 2005). 

Sampel LHR mempunyai kecepatan rambat gelombang P dan gelombang S yang 

paling besar sehingga menghasilkan modulus elastisitas paling besar dibandingkan 

sampel lainnya. Semakin besar elastisitas sampel maka nilai poisson rasio akan semakin 

besar. Pengaruh lingkungan (temperatur dan tegangan/stress) terhadap batuan akan 

mempengaruhi sifat elastik dan sifat seismik batuan. Fluida pengisi pori akan 

mempengaruhi sifat seismik, yang berupa kecepatan rambat gelombang P (vp) dan 

kecepatan rambat gelombang S (vs). Perubahan kecepatan Gelombang P dan S akan 

mengakibatkan perubahan terhadap respons seismik. Kecepatan gelombang P dan S 

ditampung dalam suatu besaran yang disebut Poisson’s ratio. Nilai Poisson’s ratio yang 

sangat rendah menandakan adanya kandungan gas atau fluida yang mengisi pori batuan 

(Chiburis, 1993).  

Nilai poisson rasio memiliki korelasi yang berbanding lurus terhadap nilai 

elastisitas sampel. Gambar 5 dibawah ini menunjukkan korelasi elastisitas dan poisson 

rasio sampel. 

 
Gambar 5. Fungsi Elastisitas terhadap Poisson rasio rata - rata sampel tanah sawah 

                       di KecamatanRimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir 

Nilai rata - rata poisson rasio dan elastisitas sampel dari masing – masing Desa dapat 

dilihat pada Tabel 1 dibawah ini : 
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        Tabel  1. Hubungan nilai rata – rata poisson rasio terhadap elastisitas sampel 

NO Sampel 
Poisson rasio 

 (υ) 

Elastisitas 

E (N/m
2
) 

1 

2 

3 

4 

5 

MJ 

LHU 

TPHU 

TPHR 

LHR 

0,21 

0,22 

0,24 

0,25 

0,28 

25,87x10
7
 

29,29x10
7
 

34,24x10
7
 

40,21x10
7
 

49,89x10
7 

 

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa sampel MJ memiliki nilai poisson rasio yang 

paling kecil berbanding lurus terhadap nilai elastisitasnya yang juga paling kecil 

sedangkan sampel LHR memiliki poisson rasio paling besar dengan nilai elastisitasnya 

yang juga paling besar. Sampel MJ memiliki nilai rata – rata poisson rasio sebesar 0,21 

dan nilai rata – rata elastisitas sebesar 26,76x10
7
 N/m

2  
yang memperlihatkan bahwa 

sampel MJ memiliki sifat kekakuan yang lebih rendah dibandingkan sampel LHU, 

TPHU, TPHR dan LHR. Sampel LHR memiliki nilai rata – rata poisson rasio dan 

elastisitas yang paling tinggi yang menunjukkan bahwa sifat kekakuannya lebih tinggi 

atau keelastisannya lebih besar diantara sampel lainnya yaitu dengan nilai rata – rata 

poisson rasio sebesar 0,28 dan nilai rata – rata elastisitas sebesar 48,06x10
7 

N/m
2 

.  

 Hasil penelitian sampel tanah sawah yang diambil dari lima lokasi pertanian 

padi di Kecamatan Rimba Melintang memiliki  nilai elastisitas yang berbeda – beda. 

Kecepatan gelombang P (vp) dan kecepatan gelombang S (vs) yang dihasilkan Sonic 

Wave Analyzer cukup baik untuk menduga elastisitas masing – masing sampel. Sampel 

tanah sawah yang diambil dari lima lokasi yang berbeda memiliki kesuburan tanah yang 

baik sebagai lahan pertanian padi. Nilai kadar air dan pH yang didapat melalui 

penelitian ini juga bisa dijadikan suatu indikator dalam melihat kesuburan tanah yang 

diambil dari masing – masing desa, dimana masing – masing sampel memiliki 

perbedaaan kandungan air dan nilai pH yang kecil dengan nilai kadar air yaitu sebesar 

14,28% – 25,71% dan nilai pH yaitu 5,86 – 6,49 sehingga bisa dikatakan semua sampel 

baik dijadikan lahan pertanian padi.  

Sampel tanah sawah di desa Mukti Jaya (MJ) memiliki modulus elastisitas yang 

sangat rendah, serta kecepatan rambatan gelombang bunyi yang baik dan memiliki 

kadar air dan nilai pH paling besar dibandingkan sampel lainnya yaitu sebesar 25,71 % 

dan pH yaitu 6,49. sehingga rekomendasi untuk tanah sawah di desa tersebut paling 

baik di jadikan lahan persawahan khususnya padi dibandingkan dengan lokasi tanah 

sawah  lainnya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sampel LHR memiliki rata – rata kecepatan gelombang primer (vp) dan 

kecepatan gelombang sekunder (vs) paling besar yaitu dengan nilai rata – rata  vp = 

635,669 m/s dan vs = 351,479 m/s sedangkan sampel MJ memiliki rata – rata kecepatan 

gelombang primer (vp) dan kecepatan gelombang sekunder (vs) paling kecil yaitu 

dengan nilai rata – rata vp= 439,56 m/s dan vs = 261,78 m/s. Poisson rasio tertinggi 

terdapat pada sampel LHR dengan nilai rata – rata sebesar 0,28, sedangkan poisson 
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rasio terendah terdapat pada sampel MJ dengan nilai rata – rata 0,21. Sampel yang 

memiliki elastisitas paling besar adalah sampel LHR, dengan nilai rata – rata elastisitas 

sebesar 49,89x10
7 

N/m
2
 sedangkan sampel tanah sawah yang nilai elastisitasnya paling 

kecil yaitu sampel MJ, dengan nilai rata – rata elastisitas 25,87x10
7 

N/m
2
. Elastisitas 

dan poisson rasio yang kecil menandakan sampel memiliki densitas yang kecil dan 

memiliki kadar air serta pH yang tinggi sehingga tanah sawah di Desa Mukti Jaya 

paling baik untuk pertanian padi. Perlu metode yang lain dalam pengukuran waktu 

rambatan gelombang ultrasonik dan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

kelembaban, suhu serta kandungan bahan organik  terhadap kecepatan rambatan 

gelombang ultrasonik. 
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