
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

sampel tanah asli yang berasal dari kelurahan beringin raya kecamatan 

kemiling dan pengujian permeabilitas lapangan, maka kesimpulan yang 

didapat adalah : 

1.  Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sistem 

klasifikasi AASHTO digolongkan pada kelompok tanah A-7 dan 

subkelompok A-7 (tanah berlempung) yaitu tanah dengan tingkatan 

umum sebagai tanah sedang sampai buruk. Sedangkan berdasarkan 

sistem klasifikasi USCS digolongkan sebagai tanah berbutir halus dan 

termasuk kedalam kelompok OH yaitu tanah lempung anorganik dengan 

plastisitas rendah sampai tnggi. 

 

2. Dari hasil data sekunder pengujian kadar air, didapat nilai rata-rata 

31,80% dan untuk pengujian kembali kadar air didapat nilai rata-rata 

31,56%. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

tanah memiliki nilai kadar air yang tidak jauh berbeda pada penelitian  
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sebelumnya sehingga tanah tersebut tetap memiliki nilai kadar air yang 

sedang. 

3. Pada uji permeabilitas laboratorium nilai permeabilitas antara 2,2507 x 

10
-7

 cm/dt – 3,6638 x 10
-7

 cm/dt. Nilai rerata dari uji permeabilitas 

laboratorium (k laboratorium) sebesar 3,0889 x 10
-7

 cm/dt. Dengan 

batasan menurut DAS, 1993, untuk jenis tanah lempung memiliki nilai 

permeabilitas < 10
-5

 cm/dt. 

4. Dari pengujian permeabilitas lapangan dengan metode yang berbeda 

menggunakan sumur uji, didapatkan nilai permeabilitas untuk sumur uji 

berdiameter 4" antara 1,5444 x 10
-7

 cm/dtk – 2,0387 x 10
-7

 cm/dtk, 

dengan nilai rerata 1,75640 x10
-7

 cm/dtk. Nilai permeabilitas untuk 

sumur uji berdiameter 5" antara 1,39161 x 10
-7

 cm/dt – 0,96020 x 10
-7

 

cm/dt, dengan nilai rerata 1,29367 x 10
-7

 cm/dt. Sedangkan untuk data 

sekunder sebagai perbandingan permeabilitas dengan alat uji berdiameter 

4" antara 1,06863 x 10
-7

 cm/dt - 1,83723 x 10
-7

 cm/dt, dengan nilai rerata 

1,56228 x 10
-7

 cm/dt. Dengan alat uji berdiameter 5” antara 1,83032 x10
-

7
 cm/dt – 1,66050 x 10

-7
 cm/dt, dengan nilai rerata 1,8111 x 10

-7
 cm/dt. 

Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan perkarangan 

SNI : 03- 2453-2002. Dalam menentukan sumur resapan efektif yang 

akan dibuat pada perumahan Bhayangkara kelurahan Beringin Jaya 

kecamatan Kemiling Bandar Lampung  adalah sumur resapan dengan 

diameter 1,5 m, tinggi 3 m dan jumlah yang dibutuhkan untuk setiap 

rumah adalah 2 buah, lokasi penempatan sumur resapan tersebut 

diletakkan ditengah pekarangan rumah agar lebih efisien. Sedangkan  
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untuk lubang resapan biopori dibutuhkan lubang sebanyak 646 buah 

lubang resapan biopori,total . Hal ini dikarenakan ukuran lubang resapan 

biopori yang lebih kecil dibandingkan dengan sumur resapan dan 

pengujian dilakukan pada tanah lempung dengan permeabilitas yang 

diujikan sangat rendah sehingga dibutuhkan lubang resapan biopori yang 

sangat banyak. 

 

B. Saran 

 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai pembuatan permeabilitas 

menggunakan tanah lempung dengan kondisi kemarau disarankan beberapa 

hal di bawah ini untuk dipertimbangkan : 

 

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya permeabilitas lapangan dengan 

kondisi kemarau dimana kondisi tersebut faktor tanah sangat berbeda pada 

musim kemarau sangat membantu dalam perbandingan di kala musim 

hujan atau kemarau. 

2. Pembacaan sebaiknya ditunggu pada saat penjenuhan dan dilakukan 

pembacaan yang lebih lama yaitu sampai dengan 1 jam untuk data yang 

lebih akurat. 

3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah atau 

membuat alat uji modifikasi permeabilitas lapangan dan jumlah titik yang 

di uji di perbanyak agar data yang di dapat dari penelitian lebih akurat 

dimana data tersebut di dapatkan hasil yang berkualitas baik.  
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4. Pada penelitian ini dengan mengunakan SNI :03- 2453-2002 dimana 

standar ini menetapkan cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk 

lahan perkarangan termasuk persyaratan umum batas muka air tanah 

,jarak terhadap  bangunan,perhitungan dan penentu sumur resapan air  

hujan 

5. Perlu disosialisasikan pemanfaatan sumur resapan kepada warga agar 

dapat memmanfaatkan air hujan dengan cara yang benar biar aman bagi 

lingkungan limbah. 

 


