
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu konstruksi sangat erat kaitannya dengan kondisi fisik dan 

mekanis dari tanah. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan salah satu 

material yang memegang peranan penting dalam mendukung suatu konstruksi.

Tanah berperan utama pada setiap pekerjaan konstruksi, karena hampir semua 

bangunan berada di atas atau dibawah permukaan tanah. Sehingga perlu diketahui 

sifat-sifat tanah terutama bila dilakukan perubahan terhadapnya 

Tanah adalah kumpulan partikel padat dengan rongga yang saling 

berhubungan. Rongga ini memungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel 

menuju rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah. Studi 

mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dan sangat berguna di 

dalam memperkirakan jumlah rembesan air di dalam tanah.  Sifat tanah yang 

memungkinkan air melewatinya pada berbagai laju alir tertentu disebut 

permeabilitas tanah. Sifat ini berasal dari sifat alami granular tanah, meskipun 

dapat dipengaruhi oleh faktor lain (seperti air terikat di tanah liat). Jadi, tanah 

yang berbeda akan memiliki permeabilitas yang berbeda pula 

(http://www.anneahira.com/permeabilitas-tanah.htm).
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Pengujian permeabilitas dilakukan untuk menentukan koefisien permeabilitas. 

Koefisien permeabilitas tanah lempung dapat dilakukan langsung di lapangan atau 

dengan cara mengambil contoh tanah lempung di lapangan dengan tabung contoh, 

salanjutnya dilakukan pengujian permeabilitas di laboratorium. 

Dalam pelaksanaannya, sering didapatkan nilai koefisien permeabilitas yang 

berbeda dari pengujian di lapangan dan pengujian di laboratorium. Hal ini 

dikarenakan penggunaan metode yang berbeda dan tingkat kesulitan yang tidak 

sama.

 
Saat ini belum ada nilai konstanta perbandingan antara uji permeabilitas di 

lapangan dan di laboratorium untuk tanah lempung. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan upaya untuk menentukan standar komparasi dari pengujian 

permeabilitas skala lapangan terhadap pengujian permeabilitas skala laboratorium, 

agar koefisien yang didapatkan mendekati keadaan yang sebenarnya dan tidak 

terlalu jauh berbeda.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan hasil yang baik dan terarah dalam penelitian ini, maka 

permasalahan dibatasi pada :

1. Penelitian hanya terbatas pada sifat fisik tanah tidak menganalisis unsur kimia 

tanah.

2. Pengujian yang dilakukan di laboratorium untuk sampel tanah asli meliputi 

pengujian kadar air,  berat jenis, batas Atterberg, analisa saringan, berat 
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volume, dan Pengujian Permeabilitas menggunakan alat modifikasi metode 

Falling Head.

3. Pengujian yang di lalukan di lapangan dengan menggunakan alat modifikasi 

lapangan.

4. Karakteristik tanah yang dipergunakan adalah tanah lempung, yang berasal 

dari  Kecamatan kemiling Kelurahan Beringin Jaya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui nilai permeabilitas tanah lempung skala lapangan dan skala 

laboratorium.

2. Menganalisa perbandingan nilai permeabilitas tanah lempung antara uji 

permeabilitas skala lapangan dengan skala laboratorium.

3. Mendapatkan nilai konstanta perbandingan antara uji permeabilitas di 

lapangan dan di laboratorium untuk tanah lempung.

4. Menganalisa pengaruh air hujan terhadap muka air tanah sumur resapan.


