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Abstrak 

Perubahan nilai sifat fisika tanah pada lahan pertanian berdampak pada tingkat kesuburan tanah. Salah satu 

penyebabnya adalah pemakaian pupuk anorganik yang berlebih dan tidak di imbangi dengan pemupukan 

organik. Parameter fisika tanah yang dapat di ukur diantaranya konduktivitas listrik, kandungan volumentrik 

air, pori tanah, dielektrik permitivitas,dll. Dalam penelitian ini di gunakan metode kelistrikan batuan dengan 

parameter fisika yang di ukur adalah nilai konduktivitas listrik dan volume water content. Penelitian 

dilakukan pada lahan pertanian tanah vulkanik yang dikondisikan dengan diberi pupuk anorganik NPK 

sebanyak 10 kg dan garam 1 kg. Dimensi tanah terkondisi yang digunakan adalah 1 x 1 x 0.5 meter. Dengan 

menggunakan metode kelistrikan batuan dapat mendeliniasi perubahan nilai konduktivitas tanah akibat 

pemberian pupuk anorganik dan garam pada tanah. Zona yang diberikan tambahan garam sebanyak  1 kg 

pada dimensi lebar ke 60 cm dan kedalaman 20 cm dengan tebal 1 cm dan pupuk NPK sebanyak 10 kg pada 

dimensi lebar ke 70 cm dan kedalaman 20 cm dengan tebal 3 cm mengalami perubahan nilai EC dari kondisi 

semula. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dan dilakukan pengukuran secara kontinyu setiap 1 bulan 

sekali untuk mengetahui perubahan nilai fisika tanah secara berkala. Perubahan nilai EC cenderung terjadi 

pada line B, C dan E yaitu pada site 1 sebesar 2.1 dS/cm, site 2 sebesar 1.3 dS/cm dan site 3 0.6 dS/cm. 

Perubahan nilai EC dikarenakan garam dan pupuk NPK mengalami infiltrasi dengan arah cenderung kearah 

Timur Laut. 

Kata-kata kunci: EC, VWC, Pupuk NPK, Garam dan Tanah Vulkanik 

PENDAHULUAN 

Pupuk adalah suatu material yang ditambahkan pada tanah atau daun berguna untuk mencukupi kebutuhan 

unsur hara yang diperlukan tanaman. Material pupuk dapat berupa organik maupun anorganik. Perbandingan 

dari pupuk organik dan anorganik adalah kadar nutrisi, tingkat kelarutan, dan laju pelepasan nutrisi. Pupuk 

organik memiliki laju pelepasan nutrisi yang lebih kecil dibandingkan pupuk anorganik. Pemberian pupuk 

anorganik yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan bahan tanah dan mengurangi 

kesuburan tanah (Moenandir, 2004). Jika kesuburan tanah berkurang maka produktivitas petanian akan akan 

kurang maksimal. Sehingga perlu dilakukan proses perbaikan pada tanah. Penilaian kesuburan tanah dapat 

dilihat pada tiga aspek yaitu sifat fisika tanah, sifat kimia tanah dan sifat biologi tanah. Jika salah satu dari 

tiga aspek tersebut memilki sifat yang buruk maka kesuburan tanah dikatakan belum maksimum (Sarief, 
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 1989). Penelitian ini mengkaji pengaruh pemberian pupuk berlebih pada perubahan nilai fisika tanah. Metode 

kelistrikan batuan menjadi salah satu metode alternatif untuk menganalisa perubahan nilai fisika tanah, hal 

ini dikarenakan metode kelistrikan batuan dapat memberikan data yang real time dan biaya yang murah. 

Penelitian sebelumnya tentang analisa perubahan sifat fisika tanah akibat pemaparan pupuk dengan 

menggunakan metode kemagnetan batuan dan kelistrikan batuan telah dilakukan oleh Rakhmawati (2016), 

Agustine (2015) dan Alminati (2009). Pada penelitian ini digunakan tanah terkondisi yaitu penimbunan pupuk 

anorganik dan garam pada lahan tanah yang dianggap belum terpapar pupuk tujuannya adalah untuk 

mengetahui perubahan nilai fisika tanah akibat pemupukan anorganik dalam dosis yang abnormal dan 

mengetahui saturasi garam dalam tanah. Kemudian dilakukan analisa sifat fisika dengan menggunakan 

metode kelistrikan batuan yaitu Electrical Conductivity (EC) dan Volume Water Content (VWC). 

SIFAT FISIKA TANAH 

Penilaian produktivitas (kesuburan) tanah dapat dilihat pada tiga aspek yaitu sifat fisika tanah, sifat kimia 

tanah dan sifat biologi tanah. Sifat kimia tanah meliputi susunan kimia tanah, reaksi-reaksi yang terjadi di 

dalam tanah, reaksi fisiologis (pH), sedangkan sifat fisika tanah meliputi tekstur, struktur, berat isi (bulk 

density), porositas, kadar air tanah, kandungan garam terlarut (konduktivitas listrik), permeabilitas, warna 

tanah, temperature dan daya pegeng tanah terhadap air (pF) (Sarief, 1989). 

Electrical Conductivity /Konduktivitas Listrik (EC) 

Pengukuran EC memiliki hubungan erat dengan sifat dan kondisi tanah. Sifat dan kondisi tanah yang 

dimaksud adalah kandungan air, kandungan clay, tekstur tanah, kapasitas tukar kation, kandungan bahan 

organik, salinitas, dan kondisi sub soil tanah (Johnson, 2001). Konduktivitas listrik tanah  didefinisikan 

sebagai sifat fisik tanah yang digunakan dalam pengukuran standar dari konduktansi tanah. Konduktivitas 

listrik adalah total kandungan garam yang ada pada air. Kandungan garam pada air memberikan ion-ion yang 

bermuatan listrik menimbulkan aliran arus listrik. Semakin banyak ion-ion yang terkandung dalam air, maka 

semakin besar konduktivitas listrik yang dihasilkan. Nilai konduktivitas tanah berbeda pada tiap-tiap jenis 

tanah. Pasir (sand) memiliki nilai konduktivitas yang rendah, debu (silt) memiliki nilai konduktivitas sedang, 

dan lempung (clay) memiliki nilai konduktivitas yang tinggi. Nilai konduktivitas listrik berhubungan kuat 

dengan ukuran partikel tanah dan teksturnya. Menurut Telford,dkk (1996) nilai konduktivitas listrik suatu 

material merupakan invers dari resistivitas listrik suatu material, yang secara matematis dituliskan sebagai 

berikut : 

 

 𝜎 =
1

𝜌
 (1) 

Keterangan : 

• Konduktivitas listrik (Ω-1 atau dS/m) 

• Resistivtas listrik (Ωm) 

 

Volume Water Content/Volumetrik Air Tanah (VWC) 

Volume water content atau kandungan volumetrik air merupakan total kandungan air yang tersedia di 

dalam tanah. Di dalam tanah kandungan volumetrik air merupakan bagian dari volume total dari tanah yang 

terisi oleh air yang dapat mempengaruhi volume tanah. Kadar air (Volumetric Water Content) dapat 

dinyatakan dalam perbandingan antara volume air terhadap volume tanah. Kadar air ini berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya nilai permitivitas dielektrik relatif suatu bahan. Perhitungan Volume Water Content dapat 

tuliskan pada persamaan berikut ini  

 

  (2) 

Dengan Vl adalah volume air dari sampel tanah dan Vt adalah total volume dari sampel. Vs adalah volume  

dari bagian padatan dan Vp adalah volume ruang berongga. 
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 DIMENSI TANAH TERKONDISI 

Pembuatan tanah terkondisi dilaksanakan di lahan pertanian Desa Ciwaruga Bandung Barat pada 15 

Oktober 2016. Tanah yang digunakan adalah outcrop (gambar 1 a). Pada penelitian ini,  dilakukan 

pengamatan perubahan sifat fisika tanah dengan parameter yang diukur adalah konduktivitas listrik (EC) dan 

volumetrik air (VWC) yang dilakukan secara in-situ yaitu setiap satu bulan sekali pada bulan Oktober 2016 

hingga Januari 2017 dengan menggunakan Decagon EM 50. pembuatan tanah terkondisi adalah tanah masih 

alami dan subur dengan dimensi 1 x 1 x 0.5 m (gambar 1 b). 

 

 

 
 

(a) (b) 

Gambar 1 Tanah simulasi (a). Tanah outcrop Desa Ciwaruga Bandung Jawa Barat, (b). Dimensi tanah terkondisi) 

 
Pada dimensi tanah terkondisi diberi garam dalam jumlah 1 kg pada lebar ke 61 cm, sedangkan pupuk 

NPK dalam jumlah 10 kg ditimbun pada lebar ke 72 cm (gambar 2). 

 

Gambar 2 Dimensi tanah terkondisi 

 

Tujuan pengamatan secara kontinyu adalah untuk mengetahui secara berkala perubahan sifat fisika tanah 

akibat penambahan garam dan pupuk NPK pada tanah terkondisi. Pengambilan data awal dilakukan pada 15 

Oktober 2016 dengan titik yang diukur adalah pada site 2 (gambar 3a) dengan jumlah titik pengukuran 50 

titik yaitu titik A1 – A10, B1 – B10 , C1 – C10, D1 – D10 dan E1 – E10. Pengukuran setiap satu bulan sekali 

dilakukan pada semua site yaitu site 1, 2 dan 3 (gambar 3b). 
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(a) (b) 

Gambar 3 Titik-titik pengukuran 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengolahan data EC dan VWC pada tanah terkondisi yang dilakukan secara in-situ  pada site 

2 dengan banyak titik pengukuran adalah 50 titik. Pada pengukuran awal, belum ada penambahan garam dan 

pupuk NPK pada tanah terkondisi sehingga asumsi awal yang digunakan adalah tanah terkondisi dengan 

dimensi 1 x 1 x 0.5 cm memiliki nilai fisika yang homogen pada semua site dan setiap titiknya dianggap masih 

alami. Data pengukuran kelistrikan batuan menunjukkan pada kondisi awal tanah terkondisi memiliki nilai 

EC rata-rata sekitar 6,17 dS/cm – 8.842 dS/cm. Rata-rata nilai EC terendah ditunjukkan pada Line A,B,C,D, 

dan E di titik 10 dengan nilai EC adalah 6,17 dS/cm dan nilai VWC 0.245 m3/ m3, sedangkan rata-rata nilai 

EC tertinggi ditunjukkan pada Line pada Line A,B,C,D, dan E di titik 2 dengan nilai EC adalah 8.842 dS/cm 

dan nilai VWC 0.2862 m3/ m3. Dengan rata-rata nilai EC demikian, menunjukkan tanah terkondisi tergolong 

tanah salin. Tanah salin memiliki nilai EC > 4 dS/cm (Agus dkk, 2005). Nilai EC garam yang sudah dilarutkan 

dengan aquabidest adalah 21.16 dS/cm dan nilai EC pada pupuk NPK yang dilarutkan dengan aquabidest 

adalah 40.92 dS/cm. 

Pada bulan ke pertama setelah tanah terkondisi diberikan tambahan garam dan pupuk, di site 1 dan 3 

cenderung mengalami kenaikan nilai EC dan VWC yaitu pada line B dititik 1-7 dan line C terjadi kenaikan 

nilai EC dan VWC disemua titik (grafik 1.1). Kenaikan nilai EC dan VWC dapat dipengaruhi karena adanya 

ion-ion pupuk NPK dan garam yang telah larut dalam tanah dan mengisi pori dalam tanah. Keberadaan 

material tanah dengan kapasitas tahan air yang tinggi,seperti clay dan silt, serta kondisi water logging secara 

signifikan dapat menaikan mobilitas muatan listrik dan menurunkan resistivitas tanah (Golovko dkk, 2007). 
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Grafik 1.1 perbandingan EC dan VWC site 1 dan 3 pada kondisi awal hingga November 2016 

Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan ke dua (Desember 2016), pengukuran dilakukan disemua site 

yaitu site 1, 2 dan 3. Jika dibandingkan pada pengukuran bulan November 2016 nilai EC dan VWC (grafik 

1.2) cenderung mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan nilai EC dan VWC 

adalah kandungan air yang mengisi pori. Nilai dari volumetric water content akan mendekati nol untuk tanah 

kering, dimana nilai mendekati nol dalam keadaan saturasi. 
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Grafik 1.2 perbandingan EC dan VWC site 1,2 dan 3 pada kondisi awal hingga Desember 2016 
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 Pengukuran pada bulan Januari 2017 yaitu pengukuran pada bulan ke 3 nilai EC dan VWC pada semua 

site mengalami penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan pengukuran bulan November dan 

Desember 2016 (grafik 1.3). Pada grafik menunjukkan bahwa nilai VWC tidak bernilai 0, yang artinya dalam 

tanah terkondisi ini masih terdapat ion yang terkandung dalam tanah. 

 

  

  

  
  

Grafik 1.3 perbandingan EC dan VWC site 1,2 dan 3 pada kondisi awal hingga Januari 2016 
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 KESIMPULAN 

Pemberian pupuk anorganik secara berlebih dapat merubah nilai fisika tanah, hal ini dibuktikan melalui 

pengukuran dengan EC dan VWC. Dimana nilai EC dan VWC pada tanah terkondisi yang diamati selama 3 

bulan mengalami penurunan secara drastis pada bulan ke tiga (Januari 2017), yaitu pada bulan ini tanah telah 

mengalami kondisi tersaturasi. Perubahan nilai EC cenderung terjadi pada line B dan C  yaitu  pada site 1 

sebesar 2.1 dS/cm, site 2 sebesar 1.3 dS/cm dan site 3 0.6 dS/cm. Perubahan nilai EC dikarenakan garam dan 

pupuk NPK mengalami infiltrasi dengan arah cenderung kearah Timur Laut. Nilai VWC hanya mengalami 

sedikit perubahan, artinya perubahan nilai EC tidak hanya dipengaruhin oleh ion – ion garam dan pupuk NPK 

yang terlarut. 
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