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III. METODE PENELITIAN

A. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah lanau

anorganik atau berlempung yang terdapat yang terdapat di Perumahan

Bhayangkara Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Bandar lampung.

B. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sample tanah menggunakan tabung contoh seperti pipa besi

untuk mendapatkan data-data primer. Pertama-tama pipa ditekan perlahan-lahan

sampai kedalaman 50 cm, kemudian diangkat ke permukaan sehingga terisi penuh

oleh tanah dan ditutup dengan plastik agar terjaga kadar air aslinya. Sample yang

sudah diambil ini selanjutnya digunakan sebagai sample untuk pengujian awal,

dimana sample ini disebut tanah tidak terganggu. Sedangkan pengambilan sample

tanah untuk tanah terganggu, dilakukan dengan cara penggalian menggunakan

cangkul pada kedalaman 0,5-1,0 m dari permukaan tanah, pengambilan sample

tanah pada kedalaman tersebut agar tanah yang diambil tidak tercampur dengan

tanah permukaan dan benda-benda lain. Kemudian tanah yang telah diperoleh

dimasukkan kedalam karung plastik sebagai wadah. Lokasi pengambilan sampel

dibagi menjadi 5 titik.
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Gambar 7. Lokasi pengambilan sample

Gambar 8. Tampak atas lokasi pengujian

C. Pelaksanaan Pengujian

Pengujian permeabilitas ini dilaksanakan pada dua tempat, yaitu :

1. Pengujian di Lapangan

Pengujian ini dilaksanakan pada tanah lempung yang terdapat di area

Kecamatan Kemiling Kota Bandar lampung. Pengujian ini dilaksanakan untuk

Lokasi 4 Lokasi 5

Lokasi 3

Lokasi 1 Lokasi 2
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menentukan nilai koefisien permeabilitas di lapangan. Dalam penelitian ini

menggunakan alat uji permeabilitas di lapangan yang telah dimodifikasi menjadi

lebih sederhana dan mudah penggunaannya. Alat ini bertujuan mempermudah

pembacaan laju penurunan air dalam waktu tertentu.

Alat modifikasi ini menggunakan pipa besi dengan diameter 2” dan 3”dengan

konsep sederhana pembacaan melalui alat ukur yang di tempel di sisi pipa dengan

alat ukur berupa penggaris (cm). Alat ini merupakan alat yang sama namun

berbeda diameternya dengan penelitian sebelumnya yaitu 4”.

Gambar 9. Alat uji permeabilitas di lapangan yang telah dimodifikasi

2. Pengujian di Laboratorium

Pengujian ini dilaksanakan terhadap sebuah sampel tanah lempung yang

dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas

Lampung, hasil pengujian merupakan data sekunder yang telah dilakukan pada

penelitian sebelumnya, meliputi :
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a. Pengujian Kadar Air.

b. Pengujian Berat Jenis.

c. Pengujian Analisa Saringan.

d. Pengujian Batas - Batas Atterberg.

e. Pengujian Permeabilitas.

Pada pengujian kadar air, dilakukan pengujian kembali untuk mendapatkan

data primer sebagai perbandingan kondisi tanah pada penelitian sebelumnya.

D. Pengujian Permeabilitas di Lapangan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien permeabilitas di

lapangan.

 Bahan-bahan

1. Tanah timbunan lempung.

2. Air secukupnya.

 Langkah kerja

1. Melakukan pembersihan lahan pada area yang akan dilakukan uji

permeabilitas lapangan.

2. Membuat lubang dengan diameter 2 inch dan 3 inchi dan kedalaman 15 cm

sebagai tempat untuk meletakan alat uji permeabilitas lapangan.

3. Memasukan alat uji permeabilitas lapangan pada lubang yang telah dibuat.

4. Memasukan air ke dalam alat Metode Sumur Uji sampai penuh dan rata

dengan permukaan lubang uji untuk melakukan penjenuhan terhadap tanah

hingga kondisi air dalam alat uji permeabilitas mengalir konstan.
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5. Mencatat jumlah air yang telah dimasukan ke dalam alat uji.

6. Menghitung waktu pengaliran dengan menggunakan stopwatch untuk

mengetahui waktu pengaliran ke dalam lubang uji (t).

7. Pemeriksaan dilakukan sebanyak lima kali pada setiap lubang uji, sehingga

diperoleh nilai rata-rata.

E. Pengujian Kadar Air (Water Content)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air tanah. Metode pengujian

kadar air tanah sesuai dengan SNI 03-1965-1990.

 Bahan-bahan :

1. Sampel tanah sebanyak 50 gram.

2. Air secukupnya.

 Langkah kerja:

1. Menyiapkan cawan kosong lalu menimbang berat cawan yang digunakan

dan mencatat beratnya.

2. Memasukan sampel uji ke dalam cawan, kemudian menimbang dan

mencatat beratnya.

3. Mengeringkan sampel uji dalam oven dengan suhu 110 °C dalam keadaan

terbuka selama 24 jam atau sampai berat contoh tanah konstan.

4. Mengeluarkan sampel uji dari oven dan menutup cawan kemudian

mendinginkannya dalam desicator.

5. Menimbang berat sampel uji dan mencatatnya.
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F. Pengujian Berat Jenis (Spesific Gravity)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat jenis tanah. Metode pengujian

berat jenis tanah sesuai dengan SNI 03-1968-1990.

G. Pengujian Batas - Batas Atterberg

1.  Pengujian Batas Cair (Liquid Limit)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada

batas antara keadaan plastis dan keadaan cair.

2.  Pengujian Batas Plastis (Plastis Limit)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada batas

antara keadaan plastis dan keadaan semi padat.

H. Pengujian Analisis Saringan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui persentase ukuran butir sampel

tanah yang akan dipakai dan menghitung modulus kehalusannya. Metode

pengujian sesuai dengan SNI 03-1968-1990.

I. Pengujian Permeabilitas di Laboratorium

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien permeabilitas (k) tanah

timbunan dengan metode Falling Head menggunakan alat modifikasi.
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J. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan di laboratorium

diolah menurut klasifikasi data dengan menggunakan persamaan-persamaan dan

rumus-rumus yang berlaku. Hasil dari pengolahan data tersebut diuraikan dalam

bentuk tabel dan grafik.

2. Analisis Data

Dari rangkaian pengujian-pengujian yang dilaksanakan di lapangan dan di

laboratorium, maka :

a. Dari pengujian permeabilitas di lapangan diperoleh nilai koefisien

permeabilitas (k) lapangan.

b. Dari pengujian kadar air sampel tanah, diperoleh nilai kadar air tanah dalam

persentase.

c. Dari pengujian berat jenis sampel tanah, diperoleh berat jenis tanah.

d. Dari pengujian batas-batas Attenberg, diperoleh nilai batas cair (liquid limit),

batas plastis (plastis limit), dan indeks plastisitas (plastis indeks) yang

digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dengan Sistem Klasifikasi

Unified.

e. Dari pengujian analisis saringan (sieve analysis), diperoleh persentase

pembagian ukuran butiran tanah, yang akan digunakan untuk

mengklasifikasikan tanah dengan Sistem Klasifikasi Unified.



47

f. Dari pengujian permeabilitas di laboratorium, diperoleh nilai koefisien

permeabilitas (k) laboratorium.

Dari parameter-parameter yang diperoleh dari pengujian permeabilitas

lapangan dan uji permeabilitas laboratorium di atas, selanjutnya dilakukan

pengolahan dan analisa data untuk membandingkan hasil perhitungan antara uji

permeabilitas lapangan dan uji permeabilitas laboratorium. Lalu, didapatkan nilai

konstanta perbandingan antara uji permeabilitas di lapangan dan di laboratorium

untuk tanah lempung.

Dari hasil pengujian tersebut maka akan dapat dilakukan perhitungan untuk

merencanakan pembuatan sumur resapan efektik pada perumahan.
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Gambar 10. Bagan Alir Penelitian
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