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III. BAHAN DAN METODE

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Terminal Betan Subing Tebanggi Besar

Lampung Tengah, pada bulan September - Oktober 2012. Analisis Tanah

dilakukan di Laboratorium Fisika Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam melaksanakan metode survei dilapangan antara lain :

cangkul, linggis, sekop, meteran, pisau, dan alat yang dipakai dalam

melaksanakan metode analisis dilaboratorium yaitu : neraca atau timbangan

digital dengan tingkat ketilitian (0,01g), oven, ayakan (2 mm), tampah,

erlenmeyer (250ml), blender, hydrometer, stop watch, termometer, serta gelas

ukur (1000ml).
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Bahan yang digunakan dalam penelitian di lapangan dan laboratorium antara lain :

sample tanah lahan Terminal Betan Subing Lampung Tengah, kardus berdiameter

25 cm x 25 cm x 10 cm, kertas label, almunium foil, dan Na-heksametafosfat 5%

(Larutan Calgon).

C. Metode Penelitian

Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode survei dan Profil tanah

1.1 Penetapan Lahan atau Pra Survei

Tiga titik petak lahan yang diambil sampel tanahnya ditetapkan pada saat

Pra Survei

1.2 Penggalian profil tanah atau Survei utama

Setelah penetapan lokasi tanah yang digali ditentukan, kemudian

digunakan alat penggali untuk pengambilan sampel tanahnya.

Galian lubang penampang harus berukuran sebesar (1x1 meter) dengan

kedalaman (1 meter) sehingga terlihat batuan induk lapisan dari tiga kali

ulangan profil tanah tersebut (Gambar 1).
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Gambar 1. Contoh Profil Tanah
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1.3 Pengambilan sample tanah utuh

Pengambilan sampel tanah dari Lahan Terminal Betan Subing

menggunakan metode kuadran dengan ukuran 25cm x 25cm x 10cm

(Gambar 2).

Gambar 2. Contoh Kardus kuardan

Pengambilan sampel tanah pada empat kedalaman per profil tanah yaitu:

0cm – 10cm, 10cm – 20cm, 20cm – 30cm, dan 30cm – 40cm dengan

menggunakan alat seperti sekop, sendok tanah atau pisau sesuai dengan

lapisan yang akan diambil. Kemudian tanah yang sudah diambil

dimasukan kedalam kardus yang telah disiapkan dan diberi label untuk

diuji di laboratorium.

2. Metode Pengujian di Laboratorium dan Analisis Data

2.1 Pengukuran Kerapatan Isi menggunakan metode kuadran yaitu berat bobot

tanah dibagi volume tanah, seperti rumus dibawah ini

2.2 Setiap sampel perlapisan profil tanah dikering udarakan ± 3 sampai 6 hari

untuk kemudian diayak menggunakan ayakan 2mm untuk mengetahui

25 cm x 25 cm x 10 cm
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presentase berapa jumlah krokos dan berapa jumlah tanah yang ada pada

lahan tersebut, menggunakan rumus dibawah ini

%Krokos x 100%

% Tanah x 100%

2.3 Setiap sampel tanah ditimbang dan diambil 20gr tanah menggunakan

neraca atau timbangan digital untuk kemudian dilapisi dengan kertas

alumunium foil, dan dimasukan kedalam Oven selama 24jam dengan suhu

105oc. Sampel tanah ditimbang setelah 24jam dengan neraca digital dan

dihitung dengan rumus kadar air seperti dibawah ini untuk mengetahui

presentase Kadar Air Tanahnya.

%Kadar Air = x 100%

2.4 Penetapan tekstur tanah secara Hidrometer dengan langkah dibawah ini:

2.4.1 Larutan Calgon dibuat terlebih dahulu dengan cara:

 40g Na-heksametafosfat dan 10g Na-karbonat ditimbang dengan

neraca digital, kemudian dikeringkan didalam oven pada suhu

105ºc selama 2jam.

 Na-heksametafosfat dilarutkan kedalam 750ml akuades dalam

erlenmeyer 1000ml.

 Secara perlahan larutan Na-heksametafosfat diaduk, kemudian

ditambahkan Na-karbonat dan akuades sampai 1000ml.

2.4.2 50g sampel tanah diambil, kemudian dimasukan kedalam gelas

erlenmeyer 250ml dan ditambahkan 100ml calgon lalu dikocok dan
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dibiarkan selama 10 menit.

2.4.3 Alat suspensi tersebut dimasukan kedalam gelas pengaduk listrik

dan ditambahkan 400ml air akuades, lalu dikocok selama 5menit.

2.4.4 Alat suspensi tersebut dipindahkan kedalam gelas ukur 1000ml dan

ditambahkan air akuades sampai volume mencapai 1000ml,

kemudian diaduk selama 2 menit.

2.4.5 Alat pengaduk sampel tanah diangkat bersamaan pada saat

dinyalakannya stopwatch. Kemudian dimasukan hidrometer

setelah sekitar 20 detik, setelah 40 detik angka yang ditunjukan

oleh hidrometer (H1) dibaca. Kemudian hidrometer tersebut

diangkat dan dicuci, serta suhu suspensinya dibaca dengan

menggunakan termometer (T1).

2.4.6 Alat suspensi tersebut dibiarkan selama 2jam (120menit).

Kemudian dimasukan kedalam hidrometer dan dibaca kembali

sebagai pembacaan yang ke II (H2). Hidrometer diangkat dan

diukur suhu suspensinya sebagai pembacaan yang ke II(T2).

2.4.7 Tekstur tanah ditentukan dari segitiga tekstur setelah diperoleh

perhitungan terhadap persentase pasir, debu, dan liat.

Adapun perhitungan yang dipakai dalam menentukan persentase pasir

debu dan liat adalah:

% debu + % liat =

% liat =

% debu = (% debu + % liat) - %liat
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% pasir =100% - (% debu + % liat)


