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ABSTRACT 

 

Fructose is the most dominant type of monosaccaride sugar as a component of sweetness in fruit, so it is very 

important in determining the quality of post-harvest fruit represented by the selection of sweetness. The 

measurement process consist of an electronic transimpedance circuit that is compatible toward the sample with 

a data acquisition system using PCI 6221 run by LabVIEW. The results of the analysis of output the 

measurments in the form of voltage (V) and voltage in the current function V(i) show that the nature of the 

fructose solution is increasingly conductive as the concentration increases with the maximum impedance value 

is at concentration of 5% is 98055 Ω and minimum at a concentration of 30% is 51432 Ω. The suitable 

frequency ranges based on measurments are 10 Hz to 1 KHz. The measurement show that the reactance of the 

fructose is capacitive with the value of the phase difference between voltage and current in the angular range of 

351o which means it is in quadrant IV. 
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ABSTRAK 

 

Fruktosa merupakan jenis gula monosakarida yang paling dominan sebagai penyusun rasa manis pada buah, 

sehingga sangat penting dalam menentukan kualitas buah pasca panen yang diwakilkan oleh seleksi rasa 

manis. Proses pengukuran terdiri dari rangkaian elektronik transimpedansi yang kompatibel terhadap sampel 

dengan sistem akuisisi data menggunakan PCI 6221 yang dijalankan oleh LabVIEW. Hasil analisa keluaran 

dari pengukuran yang berupa tegangan (V) dan tegangan dalam fungsi arus V(i) menunjukkan bahwa sifat 

larutan fruktosa yang semakin konduktif seiring meningkatnya konsentrasi dengan nilai impedansi maksimum 

berada pada pada konsentrasi 5% yaitu 98055 Ω dan minimum pada konsentrasi 30% yaitu 51432 Ω. Rentang 

frekuensi yang cocok berdasarkan hasil pengukuran yaitu 10 Hz sampai 1 KHz. Pengukuran menunjukkan 

bahwa reaktansi larutan fruktosa bersifat kapasitif dengan nilai beda fasa antara tegangan dan arus berada 

pada kisaran sudut 3510 yang artinya berada pada kuadran IV. 

 

Kata Kunci:  Frruktosa, Konduktif, Impedansi, Reaktansi 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Rasa manis pada buah ditentukan oleh 

seberapa besar jumlah persentase gula pada 

buah tersebut seperti fruktosa, glukosa dan 

sukrosa. Persentase gula tersebut dapat diukur 

menggunakan metode tradisional maupun 

modern [1,2]. Komposisi gula pada buah dapat 

ditentukan secara akurat apabila menggunakan 

alat instrumental yang sensitif, andal dan 

relatif cukup murah. Sistem penentuan rasa 

manis buah berdasarkan gula fruktosa belum 

pernah menggunakan dengan metode 

impedansi listrik, oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarakan profil rasa 

manis dalam bentuk grafik persentase vs 

impedansi dengan persentase tiap range 5% 

sampai maksimum 30% yang disesuaikan 
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berdasarkan alat refraktometer. Penggunaan 

alat instrument dengan metode  destruktif atau 

non destruktif seperti hydrometer, 

kromatografi, multispectral dan lidah 

elektronik menggunakan biaya yang relatif 

mahal sehingga untuk khalayak umum sulit 

ditemukan [3]. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Penentuan kadar gula seperti fruktosa, 

maltosa, glukosa, sukrosa, laktosa dan 

galaktosa pada buah-buahan, sereal, biji-bijian 

dan daun dapat dianalisis dengan 

menggunakan alat instrumen yang terbagi 

dengan dua metode yaitu, metode destruktif 

dan metode non destruktif [4]. Pengukuran 

yang termasuk metode destruktif adalah 

analisis sensorik, hidrometer, refraktometer, 

kromatografi dan lidah elektronik dengan 

sistem menghancurkan sampel terlebih dahulu 

kemudian menganalisanya. Alat instrument 

yang tergolong dalam metode non destruktif 

diantaranya Visible to near infrared 

spectroscopy dan Hyperspectral and 

multispectral imaging [3], tetapi biasanya 

digunakan dalam  skala industri karena biaya 

yang relatif mahal. 

 

Metode impedansi listrik termasuk 

metode semi destruktif yang dapat 

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].  

 

 Gula glukosa memiliki sifat non 

konduktif, sehingga nilai impedansi 

mengalami peningkatan seiring dengan 

naiknya konsentrasi [5,6], sehingga grafik 

antara konsentrasi berbanding lurus dengan 

impedansi. Konsep penting tentang impedansi, 

selalu dipengaruhi oleh grafik kompleks yaitu 

real (Resistansi) dan imajiner (Reaktansi) [7]. 

 

 Sistem pengukuran dengan akuisisi data 

card  PCI 6221  memerlukan suatu rangkaian 

luar  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]. 

Pengukuran dapat diatur sampai rentang 

frekuensi 50 KHz tetapi pada frekuensi tinggi 

nilai impedansi cenderung menurun atau 

terjadi noise sinyal [5,6]. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Modul elektronik merupakan inti dari 

pengukuran. Tegangan keluaran dari modul 

harus sesuai dengan spesifikasi dari akuisisi 

data PCI 6221 untuk menghindari adanya 

crosstalk dan kerusakan sistem. Secara garis 

besar, set up ekseperimen impedansi listrik 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Elektroda Platinum 

Platinum merupakan bahan yang digunakan 

sebagai sensor dan terhubung langsung dengan 

sampel. Pemilihan bahan platinum, karena 

sifatnya inert atau tidak terpengaruh oleh 

sampel saat diberikan arus listrik. Elektroda 

platinum terdiri dari dua buah kawat yang 

terpisah sejauh 2 mm dengan 

diameter masing-masing  0,5 mm dan panjang  

5 mm. 

 

Modul Elektronik 

Sebuah rangkaian kompatibel harus dibuat 

yang berguna sebagai I/V converter dan driver 

untuk card PCI 6221. Modul ini dibangun dari 

dua buah IC yang menggunakan prinsip 

transimpedansi. Sinyal keluaran dari modul 

berupa tegangan (V) dan tegangan dalam 

fungsi arus V(i) yang terhubung langsung 

dengan card melalui konektor DB37. 

Tegangan input dari catu daya ke modul 

elektronik yaitu 5 V dengan sumber arus AC.
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Gambar 1. Set up eksperimen karakterisasi gula fruktosa 

 

Preparasi Sampel 

Sampel dibuat dengan variasi konsentrasi 0%, 

5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%. 

Konsentrasi 5% memiliki arti 5gr gula dalam 

pelarut air 95 gr  atau dalam skala 

refraktometer (brix meter) berarti 5 obrix [8]. 

Variasi maksimum 30% disesuaikan dengan 

keadaan buah yang sampai sejauh ini belum 

pernah memiliki tingkat kemanisa diatas 30%. 

Setiap sampel yang akan diukur, terlebih 

dahulu diuji (calibrated) menggunakan 

refraktometer untuk memastikan bahwa 

tingkat kemanisan sesuai dengan yang 

diinginkan, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah 

ini. 

 

Tabel 1. Kalibrasi tiap konsentrasi dengan 

refraktometer 

Konsentrasi 

Fruktosa (%) 

Massa 

H2O (gr) 

Refraktometer 

(
o
brix) 

5 95 5 

10 90 10 

15 85 15 

20 80 20 

25 75 25 

30 70 30 

 

Sistem Pengukuran  

Tegangan referensi untuk pengukuran diatur 

pada tampilan front panel LabVIEW yang 

berfungsi menjalankan akuisisi data PCI 6221 

yang sebelumnya telah dihubungkan dengan 

interface komputer. Frekuensi maksimum 

pengukuran adalah 10 KHz, jika melebihi 

maka hasil pengukuran tidak akurat karena 

banyaknya pengaruh derau (noise). Akuisisi 

data dilakukan dari frekuensi 10 Hz, 100 Hz, 1 

KHz dan 10 KHz dengan kenaikan tiap 

frekuensi dalam fungsi log. Arus AC diberi ke 

sampel melalui elektroda Pt yang telah 

terhubung melalui konektor dengan modul, 

pengambilan data dapat dilihat pada front 

panel dengan tampilan berbentuk dua buah 

gelombang yang mewakili tegangan (V) dan 

tegangan dalam fungsi arus V(i), jika 

pengukuran telah selesai maka data impedansi 

akan disimpan dalam bentuk file text. Nilai 

impedansi gula fruktosa dapat dilihat disetiap 

frekuensi berbeda karena dipengaruhi oleh 

faktor imajiner (reaktansi) yang semakin 

menurun seiring naiknya frekuensi, biasanya 

nilai antara frekuensi rendah dan tinggi tidak 

akan terlalu jauh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil pengukuran sampel gula fruktosa 

dapat diwakilkan  sebagai penyusun rasa 

manis buah karena biasanya paling dominan 

dibanding dengan gula lainnya. Berdasarkan 

hasil pengukuran, semakin tinggi konsentrasi 
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gula maka larutan semakin konduktif, 

sedangkan nilai impedansi pada konsentrasi 

10% dan 15% sangat jauh berbeda, hal ini 

disebabkan oleh sifat fruktosa sebagai larutan            

pereduksi sangat reaktif pada konsentrasi 

diatas 15%. Pada konsentrasi 5% dan 10% 

sampel fruktosa sangat dipengaruhi oleh 

pelarutnya (H2O), sehingga impedansinya 

relatif berdekatan dengan konsentrasi 0% .  

 

 

Gambar 2. Grafik pengukuran impedansi untuk sampel gula fruktosa

 

Pada konsentrasi 0%, pengukuran 

dilakukan pada pelarut H2O atau  tanpa adanya 

gula fruktosa yang menunjukkan nilai rata-rata 

impedansi 100 kΩ. Nilai impedansi menurun 

jauh pada konsentrasi 10% dan 15 % yaitu dari 

94 kΩ menjadi 66 kΩ, sedangkan pada 

konsentrasi 20%, 25% dan 30%, nilai 

impedansi cenderung berdekatan yaitu dengan 

nilai 54 kΩ, 52 kΩ dan 51 kΩ. 

 

 

Gambar 3. Grafik pengukuran reaktansi 
terhadap konsentrasi 
 

Sudut ϕ merupakan argumen dari 

perbedaan sudut antara nilai real dan imajiner 

suatu bilangan kompleks, sehingga nilai untuk 

reaktansi sangat penting dicari karena 

merupakan parameter fisis yang selalu ada 

pada setiap pengukuran dengan menggunakan 

sumber tegangan AC. Persamaan (1) dan (2) 

memperlihatkan hubungan antara beda fasa, 

real dan imajiner dari bentuk komplek 

impedansi. 

 

𝑖𝑚𝑎𝑗𝑖𝑛𝑒𝑟 = Sin𝜙 . |𝑍|               (1) 

Cos𝜙 = 
𝑅𝑒𝑎𝑙

|𝑍|
                           (2) 

Grafik penurunan reaktansi mengalami 

tren yang sama dengan impedansi seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi. Nilai 

reaktansi semakin kecil seiring dengan 

naiknya frekuensi, hal ini sangat sesuai dengan 

teori, sehingga akan dibandingkan dengan dua 

buah frekuensi yaitu 10 Hz dan 100 Hz. 

Informasi nilai sudut, real (resistansi) dan 

imajiner (reaktansi) dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Data reaktansi pada frekuensi 10 Hz. 

Konsentrasi 

(%) 

Sudut 

(ϕ) 

Real 

(Ω) 

Reaktansi 

(Ω) 

5 350 98055 15591 

10 351 94123 13038 

15 352 66731 10215 

20 351 54892 8434 

25 351 52650 7247 

30 351 51432 6407 

 

Nilai sudut antara real dan imajiner adalah 

pada kisaran 351o, sehingga berada pada 

kuadran IV dan memiliki sifat kapasitif, 

karena perbedaan sudut maka karakteristik 

suatu benda atau material dapat ditentukan. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa 

seiring meningkatnya konsentrasi maka respon 

terhadap impedansi akan semakin menurun. 

Reaktansi dari larutan glukosa bersifat 

kapasitif dan seiring meningkatnya frekuensi 

maka pengaruh terhadap impedansi sangat 

kecil. Pengaruh impedansi terhadap gula 

fruktosa mengindikasikan bahwa semakin 

manis buah maka impedansi akan semakin 

rendah, sehingga dapat menentukan kualitas 

buah pasca panen berdasarkan parameter fiisis 

impedansi. 
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