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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasik pengujian, analisis dan pembahasan yang dilakukan maka

kesimpulan yang didapatkan adalah :

1. Dari pengujian permeabilitas lapangan dengan alat uji yang berbeda diameter

nya, didapatkan nilai permeabilitas untuk alat uji berdiameter 2" dengan nilai

rerata 1,60464x10-7 cm/dtk. Nilai permeabilitas untuk alat uji berdiameter 3"

dengan nilai rerata 1,65994 x 10-7 cm/dtk. Sedangkan untuk data sekunder

dengan alat uji berdiameter 4" dengan nilai rerata 1,56228 x 10-7 cm/dtk.

2. Pada uji permeabilitas laboratorium nilai permeabilitas dengan nilai rerata

sebesar 3,0889 x 10-7 cm/dtk. Dengan batasan menurut DAS, 1993, untuk jenis

tanah lempung memiliki nilai permeabilitas < 10-5 cm/dtk.

3. 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 sebelumnya sehingga tanah tersebut

tetap memiliki nilai kadar air yang sedang.
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4. Untuk pengujian sifat fisik tanah lainnya merupakan data sekunder dari

penelitian sebelumnya, yaitu :

a. Pengujian Berat Jenis (Gs) (ASTM D 854-83)

Dari hasil pengujian berat jenis, diperoleh berat jenis dari kelima sampel

tanah asli antara 2,35- 2,37 gram.

b. Pengujian Batas-Batas Atterberg (ASTM D 4318-10)

Dari uji Batas-Batas Atterberg indeks plastisitas yang didapatkan dari

kelima sampel antara 13,36 % - 16,27 %. Menurut DAS ( 1993 ), nama-

nama “berlempung” dipakai bilamana bagian-bagian yang halus dari tanah

mempunyai indeks plastisitas sebesar 11 % atau lebih.

c. Pengujian Analisa Saringan (ASTM D 421-85)

Dari uji analisa saringan terhadap sampel tanah yang digunakan pada

penelitian ini, persentase tanah yang lolos saringan No. 200 adalah antara

79,50 % - 82,29 %, menurut klasifikasi unified termasuk jenis tanah

berbutir halus (lempung )( ≥ 50 %).

5. 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. Hal

ini dikarenakan nilai permeabilitas lapangan dengan alat uji diameter yang

berbeda dan nilai permeabilitas laboratorium tidak mempengaruhi jumlah

sumur resapan yang dibutuhkan
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B. Saran

Berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan yang dilakukan maka

saran yang dapat diberikan adalah :

1. Dalam pelaksanaan pengujian, perlu dilakukan pada berbagai jenis tanah

yang berbeda.

2. Pada pelaksanaan pengujian, dilakukan pada musim yang berbeda agar dapat

diketahui pengaruh permeabilitas terhadap perbedaan musim tersebut.

3. Perlu disosialisasikan pemanfaatan sumur resapan kepada warga agar dapat

memanfaatkan air hujan dengan cara yang benar biar aman bagi lingkungan

perumahan.


