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Analisis Yang Dilaksanakan 

 

No. Jenis Analisis Alat Utama Alat Pendukung Ket. 

1. Tekstur Tanah 

Metode Hydrometer 

1. Hydrometer 

2. Timbangan analitik  

0,01  g 

 

 

1. Beaker glass 1 L 

2. Tabung sedimen  

1 L 

3. Gelas ukur 50 mL 

4. Bak perendam 

5. Corong 

6. Botol semprot 

 

2. Tekstur Tanah 

Metode Pipet 

1. Pipet Tekstur Apparatus 

2. Timbangan analitik 

0,01 g 

3. Timbangan analitik 

0,0001 g 

4. Oven suhu 105oC 

 

1. Beaker glass 1 L 

2. Tabung sedimen  

1 L 

3. Gelas ukur 50 mL 

4. Bak perendam 

5. Corong 

6. Ayakan 50 mikron 

7. Eksikator 

8. Hotplate 

9. Cawan aluminium 

10.  Botol semprot 

 

3. Porositas Total Tanah 

Metode BJP dan BV 

   

3a. Berat Jenis Partikel  1. Pignometer 

2. Timbangan analitik  

0,01 g 

1. Botol semprot 

2. Hotplate 

 

 

3b. Berat Volume Tanah 1. Ring sample tanah 

2. Timbangan analitik  

0,01 g 

3. Oven suhu 105oC 

1. Pisau gergaji 

2. Pengungkit ring 

3. Hammer 

4. Balok kayu 

 

4. Retensi Air Tanah 1. Sand box (pF 0-1,8) 

2. pF meter (pF 2,5-4,2) 

3. Timbangan analitik  

0,01 g 

4. Oven suhu 105oC 

1. Nampan perendam 

2. Eksikator 

3. Kain kasa 

4. Karet gelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TEKSTUR TANAH 

Metode Hydrometer 

 

1. Maksud dan Tujuan 

1.1 Maksud 

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam penentuan tekstur dan kelas tekstur 

tanah di laboratorium. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pengujian ini adalah untuk memperoleh hasil kuantitatif pasir, debu dan lempung 

untuk menentukan kelas tekstur tanah. 

2. Ruang Lingkup 

Metode ini dapat dilakukan untuk semua jenis tanah. 

Tekstur tanah dapat digunakan untuk memprediksi sifat fisik lainnya, antara lain 

konduktivitas hidraulik tanah, ruang pori, stabilitas agregat. 

3. Pengertian 

Perbandingan relatif antara pasir, debu dan lempung. 

4. Pelaksanaan 

Alat-alat : 

1. Hydrometer      5. Eksikator 

2. Timbangan dengan ketelitian 0,01 g  6. Beaker glass 1 L 

3. pengaduk batang gelas    7. Pengaduk tekstur 

4. Botol semprot     8. Oven 

      

Bahan : 

1. Sampel tanah kering angin 

2. H2O2 30 % 

3. Natrium pyrophosphat (Na2Po4O7) 0,2 N 

Cara kerja 

1. timbang 10g tanah kering angin masukkan ke dalam gelas piala 1 L. Tentukan juga kadar 

lengasnya. 

2. tambahkan 30 ml H2O2 30 % 

3. tambahkan 25 ml larutan pendisper Natrium pyrophosphat (Na2Po4O7) 0,2 N 

4. tambahkan air-demineral kurang lebih 200ml 

5. aduklah dengan shaker selama (5 – 10)  menit 

6. tuangkan seluruhnya  ke dalam tabung-sedimen 1000 ml dengan batuan botol semprot dan 

biarkan semalam. Keesokan harinya penuhkan tabung-sedimen sampai volume 1000ml dan 

aduk sampai homogen. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran fraksi menggunakan 

hydrometer 

7. dengan cacar yang sama, tetapi tanpa contah tanah dibuat penetapan blanko 

8. pembacaan fraksi (debu + lempung)  

Siapkan  stopwatch, aduk lagi suspensi selama 30 detik dan pengadukan diakhiri dengan 2 – 

3 kali gerakan yang lebih lambat. Segera masukkan hydrometer ke dalam suspensi dengan 



hati-hati dan tepat 40 detik setelah pengadukan baca skala hydrometer, misal (R40detik). 

Lakukan juga untuk blanko (RB (40detik)). 

9. pembacaan fraksi lempung 

Selanjutnya suspensi dibiarkan selama 2 jam Segera masukkan hydrometer ke dalam 

suspensi dengan hati-hati dan baca skala hydrometer, misal (R2 jam). Lakukan juga untuk 

blanko  (RB (2 jam)). 

5. Perhitungan 

1. Fraksi (pasir + debu + lempung) = Tanah kering angin = {100  -  (100 X kl)}g 

2. Fraksi (debu + lempung)  =  {(R40detik) - (RB (40detik))}g 

3. Fraksi lempung = {(R2 jam). - (RB (2 jam))}g 

4. Fraksi debu = {Fraksi (debu + lempung) - Fraksi lempung}g 

5. Fraksi pasir = {Fraksi (pasir + debu + lempung)} - Fraksi lempung - Fraksi debu 

6. % lempung = {(Fraksi lempung)/ Fraksi (pasir + debu + lempung)}x 100% 

7. % debu = {(Fraksi debu)/ Fraksi (pasir + debu + lempung)}x 100% 

8. % pasir = {(Fraksi pasir)/ Fraksi (pasir + debu + lempung)}x 100% 

 

6. Laporan 

Dari persentase partikel tersebut di atas dengan menggunakan segitiga-tekstur akan 

diperoleh kelas tekstur.  

 

7. Pustaka 

Petunjuk Praktikum Dasar-Dasar Ilmu Tanah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKSTUR TANAH 

Metode Pipet 

 

1. Maksud dan Tujuan 

1.1 Maksud 

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam penentuan tekstur dan kelas tekstur 

tanah di laboratorium. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pengujian ini adalah untuk memperoleh hasil kuantitatif pasir, debu dan lempung 

untuk menentukan kelas tekstur tanah. 

2. Ruang Lingkup 

Metode ini dapat dilakukan untuk semua jenis tanah. 

Tekstur tanah dapat digunakan untuk memprediksi sifat fisik lainnya, antara lain 

konduktivitas hidraulik tanah, ruang pori, stabilitas agregat. 

1. Pengertian 

Perbandingan relatif antara pasir, debu dan lempung. 

2. Pelaksanaan 

1. Bahan Dan Alat 

   Bahan :  1. Sampel tanah kering udara 

      2. Hidrogen peroksida (H2O2) 30 % 

  3. Natrium pyrophosphat (Na2Po4O7) 0,2 N 

 

    Alat :  1. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram 

   2. Beaker glass 600 ml 

   3. Ayakan 0,05 mm  

   4. Cawan, diameter  15 cm 

   5. Cawan aluminium 

 6. Spatel karet atau batang gelas 

   7. Botol semprot  

   8. Hotplate atau alat pemanas 

   9. Set alat Pipet Tekstur 

  10. Oven 

 

2. Cara Kerja 

a. Timbang 10 gram tanah kering udara dan masukkan ke dalam beaker glass 600 ml. 

b. Destruksi bahan organik : 

a. Tambahkan 30 ml H2O2 30 %, kemudian tutup dengan gelas arloji atau plastik 

transparan, jika dalam 30 menit pertama terlalu banyak buih, semprot dengan air 

destilasi. 

b. Diamkan semalam. 

c. Keesokan harinya, panaskan pada hotplate dengan hati-hati; dalam hal ini tanah tidak 

boleh mengering di dinding beaker glass (semprotkan air destilasi kedinding beaker 

glass). 

d. Dispersi yang baik (selesai), apabila terlihat pasir bersih tercuci dengan dilihat pada dasar 

beaker glass; jumlah larutan jangan sampai melebihi 50 ml. 



3. Penambahan Natrium Pyropohosphat  (Na2Po4O7) 0,2 N : 

a. Setelah perlakuan No. 2d.; Tambahkan 25 ml Na2Po4O7  0,2 N  

b. Aduk perlahan sampai homogen. 

4. Pemisahan fraksi pasir : 

a. Tuangkan larutan tanah ke dalam ayakan 0,05 mm dan semprot perlahan-lahan dengan 

air destilasi; larutan tanah yang lolos ditampung dalam cawan (volume larutan tidak 

boleh melebihi 500 ml) sampai pasir kuarsa di ayakan bersih. 

b. Pindahkan pasir dari ayakan ke dalam cawan alauminium yang telah diketahui beratnya 

dan dekantasi dahulu dengan hotplate sampai tidak ada air kemudian keringkan dalam 

oven pada suhu 105 oC selama 24 jam, timbang beratnya. (misal a g) 

5. Pemisahan fraksi debu dan lempung dengan cara pemipetan : 

a. Larutan tanah dari sisa penyaringan dipindahkan ke dalam tabung sedimentasi 1000 ml, 

kemudian penuhi dengan air destilasi. 

b. Aduk dengan pengaduk tekstur sampai homogen 

c. Pemipetan dilakukan 2 kali dengan menggunakan pipet tekstur. Pemipetan dilakukan 

dengan kecepatan 3-5 detik. Waktu pemipetan adalah sebagai berikut : 

No. Fraksi Kedalaman Waktu 

1. Debu & Lempung (< 0,05 mm) 20 cm 1 menit 11 detik 

2. Lempung (< 0,0002 mm) 5 cm 3 jam 4 menit 17 detik 

d. Hasil pemipetan masukkan ke dalam cawan aluminium yang telah diketahui beratnya dan 

dekantasi dahulu dengan hotplate sampai tidak ada air kemudian keringkan dalam oven 

pada suhu 105 oC selama 24 jam. 

 

3. Perhitungan 

a. Berat  pasir        =  a g  (cara kerja no. 4b)  

b. Berat lempung   = Berat dari pemipetan ke II X (1000/20) =  b g 

c. Berat debu & lempung = Berat dari pemipetan ke  I X (1000/20) = c g 

d. Berat debu = (c – b) g 

e. Berat pasir, debu dan lempung = a + b + (c - b) = (a + c) g 

 

       a 

f. persen  pasir =            X 100 % 

         (a + c) 

 

         (c – b) 

g. persen debu =            X 100 % 

         (a + c) 

 

             b            

h. persen lempung =      X 100 % 

    (a + c) 

 

4. Laporan 

Dari hasil penetapan fraksi tanah selanjutnya dapat ditentukan kelas tekstur tanah yang 

bersangkutan dengan menggunakan segitiga tekstur menurut USDA. 

 

5. Pustaka 

Petunjuk Praktikum Fisika Tanah  



 %     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG PORI TOTAL TANAH  

(POROSITAS TOTAL TANAH) 

 

1. Maksud dan Tujuan 

1.1 Maksud 

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam menentukan ruang pori total tanah. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pengujian ini adalah untuk memperoleh nilai ruang pori total tanah, yang akan 

digunakan untuk penentuan parameter lainnya serta sifat tanah. 

2. Ruang Lingkup 

Metode pengujian ini dilakukan mengikuti cara yang telah dikemukakan oleh Richards dan 

Fireman (1943) dan Richards (1947). Meliputi prosedur Berat Volume Tanah dan  Berat 

Jenis Padatan Tanah. 

3. Pengertian 

 Ruang pori tatal tanah merupakan perbandingan antara volume pori terhadap volume 

total tanah. 

 Perhitungan 

             Berat volume tanah 
              Ruang pori total = (1 -    ) x 100% 
         Berat jenis partikel tanah 
 

4. Laporan 

 Ruang pori tatal tanah dilaporkan dalam dalam %  dengan ketelitian dua angka 

dibelakang koma. 

 

5. Pustaka 

Petunjuk Praktikum Fisika Tanah  

 

 

 

 

 

 

 

 



BERAT JENIS TANAH 

(Pignometer) 

 

1. Maksud dan Tujuan 

1.1 Maksud 

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam pengujian berat jenis (specific grafity) 

tanah di laboratorium. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pengujian ini adalah untuk memperoleh besaran (angka) berat jenis tanah, yang 

akan digunakan untuk penentuan parameter lainnya serta sifat tanah. 

2. Ruang Lingkup 

Metode pengujian ini dilakukan untuk jenis tanah yang ukuran butir-butirnya lewat saringan 

No. 4 dengan menggunakan piknomeer atau botol ukur (volumetric flask).  

3. Pengertian 

Yang dimaksud dengan berat jenis tanah adalah angka perbandingan antara berat butir tanah 

dengan volume butir tanah. Dengan kata lain disebut juga kerapatan jenis partikel tanah, 

yaitu perbandingan antara massa tanah kering (padatan) terhadap volumenya (volume 

padatan). 

Berat jenis partikel tanah mineral umumnya berkisar antara 2,6 – 2,70 g.cm-3,   dengan nilai rata-

rata   2,65 g.cm-3, sedang berat jenis partikel tanah organik berkisar antara 1,30 – 1,50 g.cm-3. 

4. Pelaksanaan 

Peralatan dan bahan yang dbutuhkan : 

1. Picnometer kering dan bersih 

2. Neraca analitik 

3. Hotplate 

4. Tanah kering angin halus 

5. Aquadest 

 

Cara pengujian : 

1. Siapkan dan timbang picnometer yang bersih dan kering (Wa  g) 

2. Isikan   10 gram tanah kering udara, bersihkan bagian luar dan leher picnometer, kemudian 

tutup dan timbang (Wb g) 

3. Isikan aquadest  setengahnya sambil membilas tanah yang menempel pada leher picnometer 

4. Untuk mengusir udara yang terjerap di dalam tanah, labu dididihkan perlahan-lahan selama 

beberapa menit sambil sekali-kali digoyang dengan hati-hati untuk mencegah hilangnya 

tanah. 

5. Dinginkan picnometer beserta isinya sampai mencapai suhu rauangan, kemudian tambahkan 

aquadest sampai batas volume, tutup dan bersihkan bagian luar picnometer dengan lap 

kering/tissue, kemudian timbang (Wsw g) 

6. Keluarkan isi picnometer, cuci kemudian isi dengan aquadest dingin yang telah dididihkan 

(temperatur harus sama) sampai batas volume, tutup dan bersihkan bagian luar picnometer 

dengan lap kering/tissue, kemudian timbang (Ww g) 

7. Dari sampel yang sama tentukan kadar airnya. 

 



5. Perhitungan 

 

 

 

 

Keterangan : p = Kerapatan partikel  = berat jenis partikel 

          w  = Kerapatan air = berat jenis air 

          Wa  = berat picnometer kosong 

          Wb = berat picnometer dan sampel kering angin 

          Wsw  = berat picnometer dan sampel (105oC) dan air 

           Ww  = berat picnometer  dan aquades pada suhu kamar(30oC) 

           Ws  = berat picnometer dan sampel (105oC) 

   = (Wb – Wa) – {% ka. masaa x (Wb – Wa)} 

6. Laporan 

Berat Jenis partikel  dilaporkan dalam gram per  cm-3 dengan ketelitian dua angka 

dibelakang koma. 

7. Pustaka 

SNI 03-1965-1990 

SK SNI M – 05 – 1989 – F 

Petunjuk Praktikum Fisika Tanah 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 w (Ws – Wa) 

   p =               

 

               (Ws- Wa) - (Wsw – Ww) 



BERAT VOLUME TANAH 

(Ring Sample Tanah) 

 

1. Maksud dan Tujuan 

1.1 Maksud 

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam pengujian berat volume tanah di 

laboratorium. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pengujian ini adalah untuk memperoleh besaran (angka) berat volume tanah, yang 

akan digunakan untuk penentuan parameter lainnya serta sifat tanah. 

2. Ruang Lingkup 

Metode pengujian ini dilakukan mengikuti cara yang telah dikemukakan oleh Richards dan 

Fireman (1943) dan Richards (1947). 

3. Pengertian 

 Berat volume tanah adalah adalah perbandingan massa total tanah terhadap volume total 

tanah. 

4. Pelaksanaan 

Peralatan dan bahan yang dbutuhkan : 

a. Neraca analitik 

b. Oven, yang dilengkapi dengan pengatur suhu sampai (110  5)oC 

c. Eksikator 

d. Tanah dalam ring sampel 

Cara kerja : 

a. Contoh tanah diambil dari lapang dengan “ring sample” ditimbang (b g),  

b. keringkan di dalam oven (105 0C) selama 24 jam, timbang (c g) 

c. Timbang ring sampel kosong (a g) 

d. Berat contoh tanah kering oven (105 0C)  = (c – a) g 

5. Perhitungan 

Berat kering tanah (105 0C) 

Berat volume tanah =  b  =     ( g.cm-3) 

                Volume tanah  

 

      (c  -  a) 

    =   

     vol. Tanah 

 

Volume tanah = Volume Ring sample = 98,125 cm3 

6. Laporan 

Berat Volume Tanah  dilaporkan dalam gram per  cm-3 dengan ketelitian dua angka 

dibelakang koma. 

7. Pustaka 

Petunjuk Praktikum Fisika Tanah  

 



RETENSI AIR TANAH 

(pF  METER) 

 

1. Maksud dan Tujuan 

1.1 Maksud 

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam penentuan retensi air tanah di 

laboratorium. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pengujian ini adalah untuk memperoleh besaran (angka) pF tanah, yang akan 

digunakan untuk penentuan parameter lainnya serta sifat tanah. 

2. Ruang Lingkup 

Distribusi ukuran pori berhubungan erat dengan pengikatan air. Air dalam tanah terikat 

utamanya oleh gaya kapiler (di dalam ruang kapiler), juga oleh gaya hidratasi (permukaan 

partikel) dan gaya osmotik (garam dalam larutan tanah). Secara keseluruhan gaya-gaya ini 

disebut “tegangan hisap” air tanah (). Tegangan  hisap  dinyatakan  dalam  cm Kolom Air, hPa, 

mbar atau nilai Log  (= nilai pF). Tegangan  (hisap)  air  dalam  tanah berkisar 0 – 107 cm 

Kolom Air (0 –107  hPa) atau pF  sampai + 7. 

Diameter pori sebanding dengan tegangan air: 

hPa
m

3000
=         

dengan m adalah diameter pori dalam m dan hPa merupakan tegangan air tanah dalam hPa. 

3. Pengertian 

pF adalah 10Log (tinggi air). Tinggi air merupakan tegangan air tanah yang dinyatakan 

dalam tinggi kolom air (cm), misalkan untuk tekanan 1/3 atmosfer = 346 cm kolom air, maka pF 

= 10Log 346 = 2.54. 

 Kurva pF ialah kurva yang menunjukkan hubungan antara  pF (sebagai sumbu Y) dan 

kandungan air (sebagai sumbu X). 

4. Pelaksanaan 

Peralatan dan bahan yang dbutuhkan : 

a. Sand box untuk pF 0 – 1,8 

b.Kaolin box untuk pF 0 – 2,5 

c. pF meter untuk pF 0 – 3,5 

d. pF meter untuk pF 0 – 4,2 

 

 

 



 

Metode Penentuan 

Persiapan : 

a. pF 0 – 2,5 

1. Letakkan contoh di dalam bak berisi Air Bebas Udara ketinggian 1 cm. Tiga jam 

kemudian naikkan tinggi air sampai ½ tinggi Ring Sampler. 

2. Contoh dibiarkan semalam sampai terjadi gerakan air kapiler ke permukaan contoh tanah. 

3. Tambahkan Air Bebas Udara sampai 1 cm di atas permukaan contoh. Biarkan semalam 

untuk memastikan udara di dalamnya telah terusir. 

 

b. pF 4,2 

1. Menggunakan contoh tanah disturb, kemudian dibuat pasta tanah.  

2. Masukkan dalam “Ring Sampler tipis” tebal 4 – 6 mm. 

 

 

Perlakuan : 

a. pF 0 – 2,5 

1. Pindahkan contoh tanah dari bak ke dalam Sandbed. Pasang plastik-plastik berlubang di 

atas Sandbed plastik bundar di atas contoh tanah untuk menekan evaporasi. 

2. Berikan tekanan 1 mbar untuk pF 0, biarkan semalam. 

3. Timbang contoh tanah bersama ring (WA). 

4. Turunkan tekanan sampai –10 mbar, biarkan selama (3 – 7) hari. Timbang contoh tanah 

bersama ring (WB). 

5. Turunkan tekanan sampai –60 mbar, biarkan selama (3 – 7) hari. Timbang contoh tanah 

bersama ring (WC). 

6. Pindahkan ke dalam panci tekan. Berikan air sampai 1 mm tinggi di atas plat keramik. 

7. Berikan tekanan 330 mbar sampai terjadi kesetimbangan air (tidak terdapat air menetes 

keluar dari panci). Berdasar pengalaman, waktu yang diperlukan   (3 – 7) hari. Timbang 

contoh tanah bersama ring (WD). 

8. Ambil contoh tanah dari dalam ring, masukkan dalam oven selama 24 jam kemudian 

timbang (WE)  

9. Bersihkan Ring Sampler dan keringkan, kemudian ditimbang (WF). 

 

b. pF 4,2 

1. Pindahkan contoh tanah disturb yang sudah dibuat pasta, dalam Ring Sampler tipis ke 

dalam panci tekan 15000 mbar. 

2. Basahi keramik dengan air, kemudian tekan contoh tanah secara pelan dengan stempel 

untuk memperoleh kontak tanah-keramik. Biarkan selama 1 jam. 

3. Berikan tekanan 15000 mbar sampai Kadar Air stabil (diperlukan 7 – 14 hari). 

4. Ukur Kadar Air contoh tanah dengan oven. 

 

5. Perhitungan 

          (WA  - WD) 

•  pF 0  (%v)  =   x  BV    

            (WD  - WE) 

 

          (WB  - WD) 

•  pF 1  (%v)  =   x  BV     

            (WD  - WE) 



 

 

(WC  - WD) 

•  pF 2,5  (%v)  =    x  BV     

              (WD  - WE) 

 

• pF 2,5  (%v)  = KA x BV 

 

6. Laporan 

a. Data dapat disajikan dalam bentuk Tabel atau Gambar Kurva pF (Sumbu X adalah , 

Sumbu Y  adalah ). 

b. 1 cm = 1 mbar; pF = log (cm air). 

c. Untuk mempersingkat waktu penentuan pF 4,2 dan pF 0 - 2,5 dapat dilakukan secara 

paralel dengan contoh tanah yang berbeda. 

 

7. Pustaka 

Petunjuk Praktikum Fisika Tanah  

 

 

 


