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BAB III  

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan oktober sampai bulan 

desember tahun 2019 di lereng perbukitan tepat di sebelah jalan Raya Way Ratay 

Kecamatan Teluk Pandan. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan seperti yang terlihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tahapan kegiatan. 
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3.2 Diagram Alir Penelitian 

Untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal, Serta waktu yang efisien dalam 

penelitian ini  dibuat alur kerja dalam bentuk diagram alir yaitu sebagai berikut. 

            

 

 Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian.   
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3.3 Pengukuran dan Pengujian Sampel yang Dilakukan 

Di dalam penelitian ini dilakukan berbagai pengukuran serta pengolahan data, 

adapun alat yang digunakan serta prosedur yang dilaksanakan pada tiap-tiap 

pengukuran adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Pengukuran Geolistrik Resistivitas  

A.  Alat atau perangkat yang digunakan dalam pengukuran yaitu : 

Perangkat Keras 

1. Satu Set Resistivity meter (Ares). 

 

  Gambar 3.3 Satu set resistivity meter. 

2. Catu daya (Power supply). 

3. Multimeter. 

4. Alat tulis. 

5. Peta serta GPS 
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Gambar 3.4 GPS (Global Positioning System) 

6. Palu berfungsi untuk menancapkan elektroda. 

7. Elektroda berjumlah 12 buah. 

8. Kabel Arus sepanjang 100 meter. 

9. Handy Talky (radio) sebagai alat komunikasi ketika pengukuran. 

Perangkat Lunak   

1. Microsoft Excel.  

2. Maps (Google Earth). 

3. Res2Dinv.  

4. Notepad. 

B.  Prosedur dalam pengukuran Resistivitas adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan titik koordinat daerah pengukuran. 

2. Pembentangan kabel arus serta pemassangan elektroda dengan spasi antar 

elektroda yang sama. 

3. Lakukan penginjeksian arus dari alat resistivity meter ke dalam bawah 

permukaan bumi melalui elektroda guna mendapatkan nilai resistivitasnya. 

4. Catat setiap data yang terbaca pada alat resistivity meter di setiap jarak 

elektroda. 
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5. Plot ketinggian kontur pada tiap-tiap elektroda guna mendapatkan nilai 

elevasinya. 

C.  Prosedur Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan penampang bawah 

permukaan secara 2 dimensi dengan data inputan berasal dari pengukuran 

geolistrik. 

1. Sebelum melakukan pengolahan pada perangkat lunak res2dinv data 

terlebih dahulu diolah pada perangkat lunak exel yang bertujuan 

menghitung nilai resistivitas semu yang didapat kemudian data disimpan 

dalam format generik dat. 

2. Kemudian jalankan perangkat lunak Res2dinv, klik file tersebut, dan pilih 

untuk membaca file data. Setelah itu buka file tersebut.  

3. Jika data sudah terbaca pastikan data sesuai dengan data yang kita miliki 

jumlahnya. 

4. Selanjutnya masuk pada menu pilihan Inversion dan klik menu Least 

squares inversion yang berguna untuk memulai perhitungan data. 

5. Selanjutnya akan ditampilkan 3 baris gambar, baris pertama adalah data rho 

apparent yang dimasukkan. Baris kedua adalah perhitungan rho apparent 

resistivity, dan baris ketiga adalah hasil inversi yang diperoleh. Jika nilai 

kesalahan RMS tinggi, Anda perlu mengurangi nilai kesalahan RMS.  

6. Pengurangan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sma dengan 

kondisi di lapangan dengan cara mengaturnya pada menu change setting. 

7. Klik number of iteration masukan angka iterasi yang dibutuhkan bisa 

memasukan angka 5 yang berarti 5 kali proses iterasi. 

8. kemudian menyesuaikan pengaturan input, anda juga dapat menghapus nilai 

referensi yang dianggap tidak menguntungkan (bad datum). Dengan 

mengklik Edit di menu, dan kemudian memilih Exterminated Bad Datum 

Point, kita dapat menghilangkan datum yang memiliki lonjakan nilai 

resistivitas dengan mengklik kanan pada datum yang ingin anda hapus. 

Kemudian pilih exit, lalu simpan data yang kita pilih, itu akan masuk ke 

folder tempat kita akan menyimpan.  

9. Selanjutnya nilai kesalahan yang dihasilkan, idealnya akan mengecil.  
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10. Setelah itu kembali pada halaman awal perangkat lunak kemudian klik 

display dan klik show inversion result untuk menampilkan hasil 

pengolahan. 

11. Selanjutnya pilih Include Topography in Model Display untuk 

menampilkan konten topografi. 

 

3.3.2 Pengukuran Topografi 

A. Alat yang digunakan dalam pengukuran topografi yaitu : 

1. Satu set Total Station. 

 

Gambar 3.5 Total Station.  

 

2. 2 buah tripod/statif. 

3. 2 buah prisma. 

4. Meteran. 

5. GPS. 

6. Rambu ukur. 
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B. Prosedur percobaan 

Dalam pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan penampang dari kelerengan 

yang ada pada lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut:  

1. Memilih titik yang akan diukur. 

2. Memilih tempat untuk membidik pastikan lokasi bidik datar. 

3. Merangkai statif. 

4. Pasangkan alat total station. 

5. Lakukan kalibrasi pada alat. 

6. Dirikan statif serta prisma di bagian backside pengukuran. 

7. Lakukan kalibrasi prisma. 

8. Set alat pada setelan titik koordinat. 

9. Bidik total station pada prisma untuk mendapatkan titik koordinat backside. 

10. Atur prisma di angka nol. 

11. Setelah itu bidik lereng titik penelitian untuk mendapatkan titik koordinat. 

3.3.3 Pengambilan Sampel Tanah  

Sampel tanah didapatkan di daerah penelitian menggunakan metode pengeboran 

manual. Tahapan ini merupakan langkah yang penting dalam penentuan indek 

properti tanah. 

 

Gambar 3.6 Proses Pengeboran Sampel Tanah (sumber: dokumentasi pribadi). 



 

 

 

30 

 

 Adapun alat-alat yang digunakan meliputi : 

1. Satu set alat bor manual. 

2. Cangkul. 

3. Plastik. 

4. Alat tulis. 

5. Tabung sampel. 

6. Balok kayu. 

Prosedur pengambilan sampel tanah sebagai berikut : 

1. Menentukan titik yang akan diambil sampel tanahnya . 

2. Bersihkan area pengeboran menggunakan cangkul guna mempermudah 

proses pengeboran. 

3. Rangkai alat bor, lakukan pengeboran hingga ke dalaman kurang lebih 50 

cm. 

4. Kemudian masukan tabung sampel tanah ke dalam lubang bor. 

5. Pukul tabung hingga masuk ke dalam tanah dan terisi oleh sampel tanah 

kemudian angkat lalu ditutup menggunakan plastik. Sample tanah ini lah 

yang akan diuji. 

3.3.4  Pengujian Sampel Tanah (Indeks Properti Tanah) 

Data yang digunakan yaitu sampel tanah  tidak terganggu atau undisturbed sampel 

yang diambil secara manual dari tanah lokasi penelitian. 

3.3.4.1  Uji Analisis Saringan 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendapatkan klasifikasi jenis tanah 

berdasarkan gradasi tanah yang tertahan pada ayakan no.200. 

A. Alat  

Adapun alat yang digunakan yaitu: 

1. Satu set saringan. 
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2. Sieve Shaker.  

3. Air Suling. 

4. Timbangan digital ketelitian 0.01 g.  

5. pemanggang 

6. lap kain 

7. mangkuk 

B.  Prosedur Pengujian  

Langkah-langkah dari pengujian yaitu: 

1. Mengeringkan sampel tanah. 

2. Setelah itu pisahkan 5000 gram sampel tanah pada wadah. 

3. Kemudian cuci dan ayak tanah tersebut menggunakan saringan dalam 

keadan basah. 

4. Sampel tanah yang tidak lolos saringan no.200 dikeringkan seperti langkah 

sebelumnya.  

5. Kemudian setelah dikeringkan lakukan pengayakan ulang menggunakan 

mesin sieve shaker selama 10 menit. 

6. Setelah itu timbang massa tanah tersebut. 
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3.3.4.2  Uji Hidrometer 

Tujuan dari pengujian hidrometer adalah untuk mendapatkan distribusi ukuran 

partikel tanah berbutir halus. 

 

Gambar 3.7 Uji Hidrometer 

A. Alat  

Pemeriksaan hidrometer menggunakan alat-alat meliputi:  

1. Gelas ukur. 

2. Thermometer. 

3. Stopwatch.  

4. Air. 

5. Sendok aduk.  

6. Sodium hexametaphospate. 

7. Constant Waterbath.  

8. Timbangan digital. 

9. Mixer.  

10. Ayakan.  

11. Palu redam.  

12. Wadah. 
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B.  Prosedur Percobaan  

Langkah-langkah dari percobaan hidrometer meliputi:  

1. Keringkan sampel pada suhu 110⁰ C 

2. Pisahkan sampel yang telah dikeringkan kemudian ayak menggunakan 

saringan no. 200 sebanyak 50 g. Jika sampel menggumpal, dapat dipisahkan 

menggunakan palu karet terlebih dahulu (pemukulan dilakukan untuk 

memisahkan lekatan tanah, bukan untuk menghancurkan butiran tanah). 

3. Siapkan deflocculating agent dengan kadar 4 % sodium hexametaphospate 

di dalam larutannya. Dibuat dengan mencampurkan 40 g sodium 

hexametaphospate dengan 1000 cm3 air suling.  

4. Ambil sebanyak 125 cm3 larutan.  

5. Ambil gelas ukur 1000 cm3 dan buat larutan dari campuran 125 cm3 larutan 

pada tahapan (3) dan 875 cm3 air suling.  

6. Letakkan larutan pada tahapan (5) di dalam constant waterbath, catat 

suhunya.  

7. Letakkan alat hidrometer pada gelas ukur tersebut (6), catat pembacaan 

hidrometer (catatan : batas atas dari meniscus harus dibaca). Ini adalah zero 

correction Fz dapat berupa nilai positif atau negatif. Amati juga meniscus 

correction Fm.  

8. Gunakan spatula untuk mencampurkan tanah yang disiapkan pada tahapan 

(4).  

9. Masukkan campuran tanah ke dalam mixer. 

10. Tambahkan air suling. 

11. Setelah itu, masukkan campuran tadi ke dalam gelas ukur 1000 cm3 kosong. 

Pastikan bahwa semua tanah di dalam mixer tidak ada yang tertinggal. 

Tambahkan air suling sampai campuran menjadi 1000 cm3 . 

12. Aduk campuran tanah pada tahapan (11)  

13. Letakkan gelas ukur pada tahapan l ke dalam constant temperature bath. 

Catat waktu (t = 0) dan masukkan hidrometer ke dalam gelas ukur pada 

tahapan l. Catat bacaan awal (t =0).  

14. Catat waktu dari hidrometer pada 25, 50, 60 dan 120 detik 
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15. Keluarkan setiap 2 menit. 

16. Untuk setiap pembacaan, masukkan hidrometer ke dalam campuran tanah 

30 detik sebelum dilakukan pembacaan pada waktu yang telah ditentukan. 

Setelah pembacaan berakhir, angkat hidrometer dan letakkan pada gelas 

ukur yang berisi campuran air + sodium hexametaphospate (pada tahapan 

6). Hal ini dilakukan pada setiap kali pembacaan. 

 

3.3.4.3  Uji Berat Volume Tanah 

Pemeriksaan ini untuk mendapatkan massa tanah yang tidak terganggu baik oleh 

udara ataupun oleh air. 

 

Gambar 3.8 Sampel Uji Berat Volume. 

A.  Alat 

Adapun alat yang digunakan yaitu:  

1. Wadah sampel tanah 

2. Extruder (untuk tabung sampel dan cincin sampel).  

3. Pisau.  

4. Timbangan digital 
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B.  Prosedur  

Langkah-langkah dari percobaan berat volume yaitu: 

1. Ambil sampel tanah menggunakan extruder dari tabung.  

2. Bentuk sampel dengan menggunakan cincin.  

3. kemudian timbang massa cincin sampel. 

3.3.4.4  Uji Kadar Air Tanah 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air pada suatu sampel tanah. 

 

Gambar 3.9 Uji Kadar Air. 

A.  Alat 

Alat-alat yang digunakan pada pengujian kadar air tanah yaitu :  

1. Wadah. 

2. Timbangan digital.  

3. Pemanas.  

4. Lap kain. 
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B.  Prosedur  

Prosedur percobaan pada pengujian kadar air tanah meliputi:  

1. Siapkan 3 buah wadah dan ukur berat masing-masing.  

2. Siapkan tanah untuk dipanaskan. 

3. Timbang massa tanah  + wadah. 

Setelah melakukan semua pengukuran baik pengukuran resistivitas tahanan jenis, 

pengukuran topografi, dan pengambilan sampel tanah menggunakan metode hand 

Bor dan pengujian sampel tanah. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dan 

pengolahan data yang telah didapat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


