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Abstrak—Telah dilakukan penelitian rancang bangun 
alat ukur koefisien permeabilitas tanah dengan prinsip 
laju aliran debit air yang sama pada medium yang 
berbeda dengan metode falling head. sensor level 
digunakan untuk menentukan waktu tempuh dari laju 
aliran dengan cara memanfaatkan fitur timer dan ADC 
dari ArduinoDuemilanove, konversi dari perubahan level 
menjadi tegangan digunakan cara kerja dari gear yakni 
merubah kecepatan menjadi kecepatan sudut yang 
kemudian digunakan untuk menggerakkan potensiometer. 
Hasil kalibrasi diperoleh bahwa perancangan alat 
penelitian memiliki ketelitian 99% ,karena sistem yang 
digunakan adalah pembagi tegangan dengan 
memanfaatkan perubahan resistansi dari potensiometer 
yang digerakkan oleh bandul yang berada pada sistem 
perubahan level. Pada penelitian ini digunakan untuk 
menentukan koefisien permeabilitas tanah ,karakterisitik 
tanah mempunyai laju infiltrasi yang berbeda-beda ,tanah 
yang sudah diteliti adalah tanah berjenis lanau tidak 
padat dan tanah pasir 

 
Kata Kunci—ArduinoDuemilanove, kalibrasi, koefisien 

permeabilitas,laju infiltrasi. 

I. PENDAHULUAN 
Ensor level adalah sensor yang dapat mendeteksi perubahan 
ketinggian, aplikasi dari sensor ini bermacam-macam salah 

satunya adalah pada pengukuran kecepatan, prinsipnya dalah 
mengukur waktu tempuh dari perbedaan jarak yang terukur 
oleh sensor level. Sensor yang digunakan adalah serangkaian 
alat dari bandul sebagai beban, gear yang berguna untuk 
merubah gaya tarik menjadi gaya sentrifugal yang kemudian 
digunakan untuk menggerakkan potensiometer. Kecepatan 
yang diperoleh memberi makna debit air yang ada pada sistem 
pengukuran, pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran 
permeabilitas dari tanah. 

Permeabilitas tanah menujukkan kemampuan tanah 
dalam meloloskan air ke lapisan bawah profil. Struktur dan 
tekstrur serta unsur organik lainnya yang berperan dalam 
menaikkan laju permeabilitas tanah, tanah dengan 
permeabilitas tinggi menaikkan laju infiltrasi sehingga 
menurunkan laju air larian. Koefisien permeabilitas berperan 
dalam laju infiltrasi, koefisien ini bergantung pada ukuran 

rata-rata pori yang dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel, 
bentuk partikel, dan struktur tanah, semakin kecil ukuran dari 
partikel penyusun tanah maka semakin rendah koefisien 
permeabilitasnya. Suatu lapisan tanah berbutir kasar yang 
mengandung butiran-butiran halus memiliki harga koefisien 
permeabilitas yang lebih rendah dan pada tanah ini koefisien 
permeabilitas merupakan fungsi angka pori. Tinggi rendahnya 
permeabilitas ditentukan oleh ukuran pori.  
Berikut ini adalah daftar beberapa nilai k unt uk jenis-jenis 
tanah : 
Tabel 1 Nilai k tanah 

Jenis Tanah k (cm/s) keterangan 
Kerikil >10-1 Permeabilitas tinggi 

Kerikil 
halus/pasir 

10-1 – 10-3 Permeabilitas sedang 

Pasir sangat halus 

Pasr lunak 

Lanau tidak padat 

10-3 – 10-5 Permeabilitas rendah 

Lanau padat 

Lanau lempung 

Lanau tidak 
murni 

10-5-10-7 Permeabilitas sangat 
rendah 

lempung <10-7 Tidak tembus air 

 
Permeabilitas tanah adalah suatu kesatuan yang meliputi 

infiltrasi tanah dan berfungsi dalam pengolahan tanah, lapisan 
atas tanah memiliki kecepatan antara lambat sampai agak 
cepat (0,20-9,46 cm/jam), sedangkan pada lapisan bawah 
tergolong agak lambat sampai sedang (1,10-3,62 cm/jam), hal 
ini disebabkan oleh pengarug pengolahan tanah, perakaran 
tanaman, atau pemadatan pedogenesis karena ada penimbunan 
liat seperti terjadi pada tanah yang mempunyai horizon argilik.  
Permeabilitas tanah bergantung pada beberapa faktor, yaitu: 

o Viskositas cairan 
o Distribusi ukuran pori 
o Distribusi ukuran butiran 
o Rasio kekosongan 
o Kekerasan partikel mineral 
o Derajat kejenuhan tanah 
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Hubungan antara permeabilitas tanah dengan erosi adalah 
apabila permeabilitas dalam tanah terlalu tinggi sehingga 
menutupi seluruh pori tanah akan terjadi penurunan kekuatan 
dalam tanah sehingga apabila tanah mendapatkan tekanan 
dapat mengakibatkan terjadinya longsoran/erosi. 

Hukum pengaliran air melalui tanah pertama kali 
dipelajari oleh Darcy (1856)yang mendemonstrasikan 
percobaannya untuk aliran laminer dalam kondisi tanah jenuh. 
Kecepatan aliran dan kuantitas/debit air per satuan waktu 
adalah proporsional dengan gradien hidrolik. 
 

    q =  k. i. A    atau 
 
    v = q / A = k. i   

           
Dalam hal ini : 
q = kuantitas air per satuan waktu. 
k = koefisien permeabilitas Darcy. 
A = luas penampang tanah. 
v = kecepatan aliran 
i   = gradien hidrolik 

II. METODE 
Kajian literatur digunakan untuk mengetahui konsep 

dasar dan cara kerja peralatan-peralatan yang digunakan 
seperti sensor yang menggunakan potensiometer 
mikrokontroller (Board Arduino), prinsip kerja girasi dan 
pelampung. Persiapan perancangan alat diawali dari 
perancangan mekanis yang berfungsi untuk mengkonversi 
gaya tarik dari pelamung menjadi gaya sentriful oleh 
potensiometer yang berfuingsi sebagai parameter perubahan 
sehinggaresistansi dari potensiometer akan berubah ketika 
pelampung berubah jarak. Secara garis besar, prinsip kerja 
dari alat yang telah dibuat adalah dengan memanfaatkan gaya 
dari beban pelampung yang dimanfaatkan untuk 
menarik/memberi gaya tarik pada gear. pada dasarnya gerakan 
dari permukaan cairan diikuti dengan perubahan posisi 
pelampung yang selanjutnya diolah ke tranduser 
potensiometer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
1. 
 Kalibrasi level dilakukan dengan cara mempersiapkan 
kalibrator terlebih dahulu yaitu sebuah sekrup dengan panjang 
3cm dan telah diukur menggunakan jangka sorong dari setiap 
satu putaran sekrup. Setelah sekrup sudah siap, maka langkah 
selanjutnya adalah membuat tatakan pengkalibrasi yaitu 
sebuah bejana yang berisi air untuk meletakkan bandul 
,seperti yang terlihat pada gambar yang terlampir. Ketika 
sekrup diputar,maka hal yang akan terjadi adalah 
pemendekan/pemanjangan jarak ukur kalibrasi, cara 
melakukan adalah dengan mengetahui terlebih dahulu nilai 
jarak dari satu putaran, sehingga dalam pengkalibrasian cukup 
memberi tanda pada alat kalibrator untuk satu putarannya. 
 Konversi  nilai digital pada Arduiino Duemilanove yang 
didapat adalah perbandingan nilai ADC dengan jarak yang 
sesungguhnya yang kemudian dapat dilakukan proses operasi 
matematika yang hasilnya adalah nilai ADC yang terbaca 
merupakan nilai sebenarnya. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

gambar 1.diagram alir penelitian 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Perancangan Alat 
Secara garis besar, prinsip kerja dari alat yang telah dibuat 
adalah dengan memanfaatkan gaya dari beban pelampung 
yang dimanfaatkan untuk menarik/memberi gaya tarik pada 
gear. Berikut adalah diagram alir penelitian pembuatan alat 
seperti pada gambar 3.2 di bawah ini. 
 
 

 
 
 

Gambar 2 diagram blok pengambilan data 
 
 Pada dasarnya gerakan dari permukaan cairan diikuti 
dengan perubahan posisi pelampung yang selanjutnya diolah 
ke tranduser potensiometer. Hal ini terlihat seperti gambar 3.2 
, pada gambar tersebut menjelaskan tentang prinsip kerja dari 
percobaan pengukuran koefisien permeabilitas tanah, boks 
berisi alat ukur yang merubah gaya tarik dari pelampung 
menjadi perubahahan hambatan  potensiometer diletakkan 
diatas tabung yang berisi air untuk menguji tanah. 
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B. Hasil pengukuran 
 Kalibrasi ketinggian permukaan air dilakukan dengan 
cara membandingkan data hasil pengukuran  
 

 

Gambar 3. Grafik hubungan antara ADC dengan ketinggian 
sebelum dikalibrasi 

 
Gambar 4 Ggrafik ketinggian permukaan air terhadap 

nilai ADC setelah dikalibrasi 
 
ketinggian air menggunakan penggaris dengan pembacaan 
nilai ADC oleh Arduino Duemilanove,data yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan data pada gambar 3, terlihat bahwa pada 
ketinggian dibawah 310 m m dan diatas 410 m m, kurva 
hubungan antara ketinggian dengan nilai ADC tidak linier. 
Hal ini diakibatkan oleh gesekan di dalam resistor variabel 
yang relatif besar pada ketinggian  ≥410 mm atau pada nilai 
ADC ≤ 70. Hal serupa terjadi pula untuk ketinggian ≤310 mm 
atau ≥970. Oleh karena itu untuk menentukan faktor kalibrasi 
yang terbaik adalah dengan mengambil rentang data antara 
nilai ADC=410 sampai dengan nilai ADC=970 . 
 Sehingga dari data tersebut dengan memberikan batas kerja 
alat hanya pada ketinggian 310 mm sampai dengan 410 mm, 
maka diperoleh faktor kalibrasi ketinggian permukaan(h) 
airnya adalah 

 
 + 417,8    

 

Adapun skala pengukuran terkecil dari pengukur 
ketinggian ini adalah 
 

 
 

 
 
Sehingga ketelitian pengukuran ketinggian permukaan 
air ini adalah 

 
 

 
 Pengukuran Permeabilitas Tanah 
 Pada penelitian ini diperoleh diperoleh nilai koefisien 
permeabilitas sampel tanah pada percobaan adalah 
(5.73097 ± 1.17256) × 10-7 meter/detik.Pada penelitian 
sebelumnya dan dengan sampel tanah yang diambil 
ditempat yang sama, yakni oleh laboratorium mekanika 
tanah jurusan teknik sipil FTSP ITS, didapatkan nilai 
permeabilitas tanah sebesar 3 x 10-6cm/s – 7 x 10-7 cm/s. 
Dari data yang telah didapatkan, terdapat nilai yang 
berbeda, hal ini dikarenakan kondisi tanah yang berubah 
kondisi ketika dilakukan pengambilan data. Pada 
percobaan ini dilakuka dengan wadah sampel yang 
berbeda dengan yang dilakukan oleh laboratorium teknik 
sipil  FTSP ITS. Kekurangan ini dapat dijadikan 
pelajaran untuk penyempurnaan alat pada penelitian 
selanjutnya. 

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut ini: 
1. Telah dapat dibuat alat ukur koefisien permeabilitas 

tanah dengan metode falling head berbasis Arduino 
Duemilanove dengan range pengukuran sepanjang 170 
mm. 

2. Nilai koefisien permeabilitas tanah sampel adalah sebesar  
5,7 x 10-5 cm/s.. 

3. Untuk jenis pasir diperoleh nilai k sebesar 2,7 x 10-5 cm/s 
. 
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