
 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - April 2015 di Laboratorium 

Rekayasa Sumber Daya Air dan Lahan, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah ember sebagai wadah air dan 

bambu, tabung mariot, selang plastik, dop, pentil, karet,kawat, pisau, gergaji, 

penggaris, meteran, bor untuk melubangi ember dan pipa, ember, gelas ukur. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bambu Petung, lapisan 

penutup (pengedap), lem aibon, lem sarplas, dan air. 

 

3.3. Pelaksanaan Penelitian 

Secara umum penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap yaitu: 

1. Pembuatan alat dan rangkaian penelitian. 

2. Uji konduktivitas hidrolik dengan parameter waktu. 



3. Pengujian kerapatan Bambu Petung. 

Pengujian sifat keterhantaran hidrolik pada bambu dilakukan dengan 3 perlakuan 

dan 2 posisi peletakan yaitu: 

 

Tabel 1. Data Perlakuan Bambu 

No. Perlakuan Posisi Peletakan Kode Keterangan 

1 Lapisan epidermis dan 

endodermis tidak 

dikikis 

Horisontal A1H1 ruas ke-3 bambu 1 

A2H2 ruas ke-3 bambu 2 

A3H3 ruas ke-4 bambu 3 

Vertikal A1V1 ruas ke-3 bambu 1 

A2V2 ruas ke-3 bambu 2 

A3V3 ruas ke-4 bambu 3 

2 Lapisan epidermis 

dikikis, lapisan 

endodermis tidak 

dikikis 

Horisontal B1H1 ruas ke-6 bambu 1 

B2H2 ruas ke-5 bambu 2 

B3H3 ruas ke-6 bambu 3 

Vertikal B1V1 ruas ke-6 bambu 1 

B2V2 ruas ke-5 bambu 2 

B3V3 ruas ke-6 bambu 3 

3 Lapisan epidermis dan 

lapisan endodermis 

dikikis 

Horisontal C1H1 ruas ke-5 bambu 1 

C2H2 ruas ke-4 bambu 2 

C3H3 ruas ke-5 bambu 3 

Vertikal C1V1 ruas ke-5 bambu 1 

C2V2 ruas ke-4 bambu 2 

C3V3 ruas ke-5 bambu 3 

 

Adapun jenis bambu yang akan diuji merupakan bambu Petung yang sering 

digunakan sebagai bahan bangunan karena ukurannya yang sangat besar dan kuat, 

setiap bambu akan dipotong sepanjang 25 cm. 

 

3.3.1. Pembuatan Alat dan Rangkaian Penelitian 

Rangkaian alat penelitian terdiri dari tabung mariot berdiameter 4 inci, selang, 

serta ember yang diberi lubang untuk pengukuran konduktivitas hidrolik.  Adapun 

langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pembuatan tabung 



mariot dengan menggunakan pipa paralon berukuran 4 inci, dan pipa 0,5 inci 

sebagai jalan masuknya oksigen ke dalam tabung mariot, serta perangkaian 

penelitian.  Prosedur pembuatan rangkaian penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pipa berukuran 4 inci dipotong sepanjang 1 meter 

2. Pada kedua ujung pipa tersebut diberi penutup berupa dop yang ukurannya 

sesuai dengan pipa tersebut 

3. Pada bagian atas pipa berukuran 0,5 inci dimasukkan ke dalam pipa 

paralon dengan cara melubangi dop sesuai dengan ukuran pipa yang 

berfungsi sebagai sarana masukan udara. 

4. Pada batang paralon berukuran 4 inci kira-kira ketinggian 20 cm diberikan 

lubang sebagai jalan mengalirnya air melalui selang ke dalam bambu 

tersebut.  Lubang tersebut kemudian diberi pentil sebagai sarana 

pengaliran air dengan bantuan selang waterpass ke dalam batang bambu. 

5. Selanjutnya selang aliran air dari tabung mariot akan di sambungkan ke 

bambu. 

6. Pada penelitian ini bambu yang digunakan merupakan jenis bambu Petung 

berukuran 25 cm namun dibawah ruas akan disisakan 3 cm sebagai 

penegak, pada kedua ujung bambu akan diberikan pengedap air yaitu 

berupa silicon pada bagian bawah dan pada bagian atas diberi karet yang 

diikat dengan kedap , supaya air hanya merembes dari samping. 

7. Selanjutnya dibagian atas akan diberi lubang dilengkapi pentil untuk 

penyuplai air pada bambu. 

8. Bambu ini kemudian akan diletakkan dalam wadah supaya bisa 

menampung air secara kolektif, bisa menggunakan ember ataupun dengan 



kotak transparan.  Ember yang digunakan berupa ember cat dan bak, setiap 

bak dan ember yang digunakan akan dilubangi sesuai ketinggian masing- 

masing, yaitu pada ember setinggi 27 cm dan diberi pentil untuk 

menyambung pada stoples pada bak penampungan air. 

 

3.3.2. Uji Rembesan Bambu Petung Pada Keadaan Jenuh 

Pengujian konduktivitas hidrolik ini bertujuan untuk mengetahui nilai 

konduktivitas hidrolik Bambu Petung pada beberapa perlakuan.  Pada penelitian 

ini dilakukan pengujian konduktivitas hidrolik pada keadaan jenuh dengan 

mengisi bambu sampai penuh dan merendam bambu terlebih dahulu sehingga 

semua pori di dalam bambu tersebut terisi dengan air.  Dalam penelitian ini 

masing-masing perlakuan uji konduktivitas hidrolik akan dibagi dalam dua bagian 

yaitu pada posisi bambu vertikal (V) serta pada posisi bambu horisontal (H), 

dengan masing-masing pengulangan sebanyak 3 kali. 

 

Adapun prosedur pengujian konduktivitas hidrolik bambu adalah sebagai berikut: 

1. Bambu pada umur seragam, dan ketebalan yang sama dipotong dengan 

ukuran 25 cm sebanyak 9 buah.  

2. Bambu dijenuhkan terlebih dahulu dengan cara direndam dalam air. 

3. Kemudian masing-masing bambu diberi dop atau pengedap supaya air 

merembes hanya melalui dinding. Setelah itu pada bagian atas bambu pada 

dop dipasang selang penyuplai air yang berhubungan langsung dengan 

tabung mariot. 



4. Selanjutnya untuk perlakuan vertikal batang bambu yang sudah diberi 

perlakuan ditegakkan di dalam wadah yang berfungsi sebagai 

penampungan air.  Untuk perlakuan horisontal bambu dibiarkan dalam 

posisi terlentang dalam bak penampungan air.  

5. Setelah bambu selesai disiapkan selanjutnya hal yang dilakukan adalah 

merangkai bambu dengan tabung mariot serta membuat wadah 

penampungan air yang teraliri oleh bambu. Untuk membuatnya dalam 

keadaan jenuh, pada bak diisi air tepat setinggi lubang yang tersambung 

pada stoples untuk penampungan air rembesan.  Sistemnya adalah ketika 

air merembes dari bambu maka permukaan air dalam ember akan naik dan 

akan mengalir ke stoples yang telah tersambung pada ember.  

6. Setelah terdapat laju air keluar mantap dari bambu, maka mulai dilakukan 

pengukuran volume setiap interval waktu tertentu (v/t).  Dalam hal ini 

waktu yang digunakan untuk menghitung rembesan bambu adalah selama 

24 jam, kita akan mengukur volume air yang ada di stoples setelah 24 jam.  

Data inilah yang kemudian akan menjadi debit rembesan bambu per satuan 

waktu. 

7. Kemudian hitung nilai K bambu dengan menggunakan persamaan: 

𝐾 =  (𝑄 ∗ 𝑙)/(𝐴 ∗ ∆𝐻). 

 

Melalui pengujian ini maka nilai konduktivitas hidrolik bambu dari setiap 

perlakuan yang berbeda dapat dihitung.  Air yang merembes dari batang bambu 

akan ditampung oleh wadah penampung air, volume air yang keluar dari bambu 

akan diukur volumenya per satuan waktu, sehingga didapatkan debit rembesan air.  



Skema pengujian konduktivitas hidrolik bambu pada keadaan jenuh adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Skema Uji Konduktivitas Hidrolik Bambu Pada Keadaan Jenuh 

3.3.3. Pengujian Kerapatan Bambu Petung (Bulk Density) 

Dalam pengujian ini diukur kerapatan serat setiap bambu. Kerapatan serat 

berpengaruh terhadap kemampuan bambu merembeskan air.  Adapun tahap-tahap 

yang dilakukan dalam prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari setiap bambu yang digunakan sebagai perlakuan diambil/dipotong 

batang dengan dimensi tertentu, sehingga didapatkan sembilan sampel 

yang akan diukur kerapatannya. 

2. Masing-masing sampel diukur/ditimbang berat basahnya dengan 

menggunakan timbangan analitik. 

3. Setiap sampel dioven selama 24 jam atau lebih sehingga semua air yang 

ada di dalam batang bambu menguap. 



4. Setelah dioven maka ditimbang berat kering dari setiap bambu. 

5. Maka nilai kerapatan bambu dapat ditentukan dengan menghitung berat 

kering dibagi volume awal bambu. 

 

3.4. Diagram Alir 

Adapun diagram alir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian Uji Karakteristik Bambu Petung 
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3.5. Parameter Pengamatan 

Adapun parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Volume air yang merembes dari bambu. 

b. Waktu yang digunakan untuk merembeskan air. 

c. Perlakuan terhadap bambu. 

d. Kerapatan serat bambu. 

 

3.6. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan menggunakan software Ms. Excel dengan cara 

membuat tabulasi data dan grafik untuk konduktivitas hidrolika bambu, kerapatan 

bambu, dll.  Data yang telah kita dapatkan selanjutnya akan digunakan untuk 

menghitung konduktivitas hidrolik dengan rumus : 

𝑲 =  (𝑸 ∗ 𝒍)/(𝑨 ∗ ∆𝑯). 

 


