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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 Pengairan  

Untuk memenuhi kebutuhan di areal pertanian Daerah Irigasi Kedung 

Kandang, air dialirkan secara gravitasional memakai saluran primer, sekunder, 

dan tersier. Pengaliran air tersebut dapat optimal jika keadaan saluran baik, 

sehingga upaya pemeliharaan fisik saluran irigasi perlu lebih diperhatikan. 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan pengairan atau pengelolaan sumber daya air adalah 

upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 

pengendalian daya rusak air. Pengertian pengairan dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 2004 tersebut bukan hanya sekedar suatu usaha menyediakan air guna 

keperluan pertanian saja tetapi lebih luas dari itu, antara lain : 

a. Irigasi, yaitu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 

kegiatan pertanian yang berasal dari air permukaan maupun air tanah. 

b. Pengembangan daerah rawa, yaitu pematangan tanah di daerah rawa, 

antara lain untuk pertanian. 

c. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha perbaikan sungai, 

waduk, dan sebagainya. 

Guna mencapai efisiensi penyaluran air irigasi setinggi mungkin, jumlah 

kehilangan air yang terjadi selama penyaluran air irigasi perlu dibatasi. 
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 Irigasi 

Mawardi Erman (2007:5) menyatakan bahwa irigasi adalah usaha untuk 

memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk 

keperluan penunjang produksi pertanian. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 (BAB I pasal 1) tentang 

irigasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan 

dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air 

permukaan, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 

Tujuan utama irigasi adalah mewujudkan kemanfaatan air yang 

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Peraturan Pemerintah tahun 2001; 

BAB I pasal 2). Tersedianya air irigasi memberikan manfaat dan kegunaan lain, 

seperti: 

a. Mempermudah pengolahan lahan pertanian 

b. Memberantas tumbuhan pengganggu 

c. Mengatur suhu tanah dan tanaman 

d. Memperbaiki kesuburan tanah 

e. Membantu proses penyuburan tanah 

Dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi perlu diusahakan secara 

menyeluruh dan merata, khususnya apabila ketersediaan air terbatas. Pada musim 

kemarau misalnya banyak areal pertanian yang tidak ditanami karena air yang 

dibutuhkan tidak mencukupi. 
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Dalam memenuhi kebutuhan air irigasi harus menerapkan managemen yang 

didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Pemanfaatan sumber 

daya air diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan keperluan tanaman. 

Pengelolaan yang baik berarti bangunan dan jaringan irigasi serta fasilitasnya 

perlu dikelola secara tertib dan teratur di bawah pengawasan dan 

pertanggungjawaban suatu instansi atau organisasi Perkumpulan Petani Pemakai 

Air (P3A) (Peraturan Pemerintah, 2001). 

Ditinjau dari sudut pengelolaannya, sistem irigasi dibagi menjadi : 

a. Sistem irigasi non teknis yaitu irigasi yang dibangun oleh masyarakat dan 

pengelolaan seluruh bangunan irigasi dilakukan sepenuhnya oleh 

masyarakat setempat. 

b. Sistem irigasi teknis yaitu suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah 

dan pengelolaan jaringan utama yang terdiri dari bendung, saluran 

primer, saluran sekunder dan seluruh bangunan dilakukan oleh 

pemerintah, dalam hal ini DPU atau Pemerintah Daerah setempat. 

Sedangkan jaringan tersier dikelola oleh masyarakat. 

Air irigasi yang masuk ke lahan pertanian dapat diketahui dari debit air yang 

mengalir. Debit adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang 

melintang dalam alur, pipa, akuifer ambang per satuan waktu (liter/detik) 

(Soematro, 1986). Debit yang mengalir secara kontinyu melalui pipa atau saluran 

terbuka bercabang, dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan adalah 

sama di semua tampang (titik cabang) (Bambang Triatmojo, 1996:137). Keadaan 



   

8 

demikian disebut dengan persamaan kontinuitas yang ditunjukkan seperti gambar 

berikut ini : 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Persamaan Kontinuitas 

 

Q1 = Q2 = Q3 + Q4.................................................................................(1) 

Atau 

A1 x V1 = A2 x V2 = (A3 x V3) + (A4 x V4)........................................(2) 

Debit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Q = Vav x A............................................................................................(3) 

Dengan : 

A  = luas saluran (m2). 

Vav = kecepatan rata-rata yang dihitung berdasarkan pengamatan suatu 

 alat (m/s). 

Q  = debit aliran (liter/detik atau m3/s) 

 Jaringan Irigasi 

Jaringan irigasi adalah kesatuan dari saluran dan bangunan yang diperlukan 

untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, 

pemberian, dan penggunaan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 

tahun 2001 tentang irigasi, yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran, 

bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan 

diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyedian, pengambilan, 
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pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya. Jaringan irigasi ada 2 

macam yaitu : 

a. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu 

sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran 

sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya. 

b. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai 

prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran 

pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut 

saluran kuarter dan saluran pembuang serta saluran pelengkapnya, 

termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan 

dengan areal tersier. 

Berdasarkan pemeliharaan pada jaringan irigasi dapat dibedakan dalam 4 

(empat) macam pemeliharaan, yaitu : 

a. Pemeliharaan rutin : Pemeliharan ringan pada bangunan dan saluran 

irigasi yang dapat dilakukan sementara selama eksploitasi tetap 

berlangsung, dimana pemeliharaan hanya bagian bangunan/saluran yang 

ada di permukaan saja. 

b. Pemeliharaan berkala : Pemeliharaan yang dilakukan pada bagian 

bangunan dan saluran dibawah permukaan air, pada waktu melaksanakan 

pekerjaan ini saluran dikeringkan terlebih dahulu. 

c. Pemeliharaan pencegahan : Pemeliharaan pencegahan ini adalah usaha 

untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi akibat 
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gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab atau akibat gangguan 

binatang. 

d. Pemeliharaan darurat : Pekerjaan yang dilakuan untuk memperbaiki 

akibat kerusakan yang tidak terduga sebelumnya, misalnya karena banjir 

atau gempa bumi. 

 Bendung  

Bendung adalah bangunan air yang dibangun melintang sungai pada lokasi 

pengambilan air (Direktorat Jendral Sumber Daya Air. 1986. Standar 

Perencanaan Irigasi). Bangunan tersebut berfungsi untuk menaikkan tinggi 

permukaan air sungai sehingga air mudah dialirkankan ke saluran irigasi. 

Demikian halnya dengan beberapa bendung yang digunakan untuk 

mengambil air sampai ke petak-petak sawah di Daerah Irigasi Kedung Kandang. 

Bendung tersebut digunakan untuk mengambil air dari saluran primer Daerah 

Irigasi Kedung Kandang, kemudian disalurkan ke areal persawahan. Bendung 

tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar untuk mensuplai 

kebutuhan air untuk bercocok tanam. 

 Bangunan Irigasi 

Bangunan irigasi dalam jaringan irigasi teknis mulai dari awal sampai akhir 

dapat menjadi dua kelompok yaitu (Mawardi Erman 2007:10) : 

a. Bangunan untuk pengambilan atau penyadapan, pengukuran, dan 

pembagian air. 

b. Bangunan pelengkap untuk mengatasi halangan atau rintangan sepanjang 

saluran dan bangunan lain. 
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Bangunan yang termasuk dalam kelompok pertama antara lain yaitu: 

a. Bangunan penyadap/pengambilan pada saluran induk yang 

mempergunakan atau tidak bangunan bendung. Jika dipergunakan 

pembendungan maka dibangun bangunan bendung dan jika tidak 

mempergunakan pembendungan maka dapat dibangun bangunan 

pengambilan bebas. 

b. Bangunan penyadap yaitu bangunan untuk keperluan penyadapan air dari 

saluran primer ke saluran sekunder. 

c. Bangunan pembagi untuk membagi air dari satu saluran ke saluran yang 

lebih kecil. 

d. Bangunan pengukur yaitu bangunan untuk mengukur banyak debit/air 

yang melalui saluran tersebut. 

Bangunan yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain yaitu: 

a. Bangunan pembilas untuk membilas endapan angkutan sedimen di 

kantong sedimen/saluran induk. 

b. Bangunan peluah atau pelimpah samping yaitu untuk melimpahkan 

debit air yang berlebihan keluar saluran. 

c. Bangunan persilangan antara saluran dengan jalan, selokan, bukit dan 

sebagainya. 

d. Bangunan untuk mengurai kemiringan dasar saluran yaitu bangunan 

terjun dan got miring. 
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 Kondisi Eksisting 

Daerah irigasi Kedung Kandang adalah salah satu daerah irigasi yang berada 

di Kabupaten Malang. Daerah irigasi Kedung Kandang terbentang mulai dari 

Kecamatan Bululawang sampai dengan Kecamatan Gondang legi seluas 5160 ha. 

Pengamatan daerah irigasi Kedung Kandang berada dalam pengawasan PSAWS 

Bango Gedangan dan 2 UPTD yaitu UPTD Bululawang dan UPTD Gondanglegi. 

Daerah irigasi Kedung Kandang dalam realitanya menggunakan pengairan 

dari air permukaan yang bersumber dari bendung Kedung Kandang. Bendung 

Kedung Kandang sebagai bendung intake rata – rata dialiri air dengan debit 4,541 

m3/dt, yang nantinya debit ini akan digunakan untuk mengaliri seluruh petak 

sawah yang ada di Daerah irigasi Kedung Kandang. Adapun detail debit tersedia 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Debit Tersedia Tahun 2015-2016 (m3/dtk) 
Bulan Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu 

Data 4,530 4,108 4,322 4,322 3,588 3,288 4,650 4,762 4,650 4,762 4,650 4,322 

Sumber : UPTD Bango Gedangan dan perhitungan 
 

Pola tata tanam yang ada di Daerah Irigasi Kedung Kandang saat ini 

menggunakan sistem pola tata tanam golongan dengan komposisi padi palawija 

tebu - padi palawija tebu - padi palawija tebu. Adapun pembagian luasan petak 

sawah sebagai berikut : (terlampir) 

 Ketersediaan Air 

2.7.1. Umum 

Debit andalan didefinisikan sebagai debit minimum rata-rata mingguan atau 

tengah-bulanan. Debit minimum rata-rata mingguan atau tengah-bulanan ini 

didasarkan pada debit mingguan atau tengah bulanan rata-rata untuk 
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kemungkinan tak terpenuhi 20 %. Debit andalan yang dihitung dengan cara ini 

tidak sepenuhnya dapat dipakai untuk irigasi karena aliran sungai yang dielakkan 

mungkin bervariasi sekitar harga rata-rata mingguan atau tengah-bulanan; dengan 

debit puncak kecil mengalir di atas bendung. Sebagai harga praktis dapat 

diandaikan kehilangan 10%. Hasil analisis variasi dalam jangka waktu mingguan 

atau tengah bulanan dan pengaruhnya terhadap pengambilan yang direncanakan 

akan memberikan angka yang lebih tepat. 

Untuk proyek-proyek irigasi yang besar di mana selalu tersedia data-data 

debit barian, harus dipertimbangkan studi simulasi. Pengamatan di bagian hilir 

dapat lebih membantu memastikan debit minimum hilir yang harus dijaga. Para 

pengguna air irigasi di daerah hilir harus sudah diketahui pada tahap studi. Hal ini 

akan dicek lagi pada tahap perencanaan. Kebutuhan mereka akan air irigasi akan 

disesuaikan dengan perhitungan debit dan waktu. Juga di daerah irigasi air 

mungkin saja dipakai untuk keperluan selain irigasi. 

2.7.2. Analisis Basic Years dan Basic Months 

Analisis Basic Months adalah analisa perhitungan debit dengan 

menggunakan data minimum bulanan dan analisis Basic Years adalah analisa 

perhitungan debit menggunakan data rata-rata tahunan (Ir. Tuti Sutiarsih.2010)1,  

dalam penerapan dapat digunakan antara analisis basic months atau analisis basic 

years. Dan di penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Basic Months, 

sehingga debit minimum perbulan pertahun yang akan di analisis guna 

                                                 

1 Ir. Tuti Sutiarsih. Tesis. 2010. Studi Potensi Energi Listrik Hulu Sungai Way Semangka. 

Universitas Lmpung. Bandar Lampung. Hal 15 
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menentukan bulan dalam tahun acuan  adapun langkah yang harus di lakukan 

yaitu:  

a. Menentukan data debit perbulan pertahun 

b. Urutkan data dari besar ke kecil 

c. Hitung Probabilitasnya 

Dalam menentukan probabilitas debit, akan digunakan metode Weibull yang 

secara matematis probabilitas dirumuskan sebagai berikut : 

𝑃(%) =  
𝑚

𝑛+1
𝑥 100%…..……………………………………………..(4) 

 Dengan : 

P(%) = Probabilitas Keandalan (%) 

m = Nomor urut data 

N = Jumlah data dalam analisis 

Debit andalan dalam analisis Irigasi digunakan debit andalan 70% sampai 

dengan 90%. Di dalam penelitian ini digunakan debit andalan 80%  dari 

debit inflow yang tersedia bendung Kedung Kandang berarti mempunyai 

resiko adanya debit – debit lebih kecil dari debit andalan tersebut sebesar 

20% banyaknya pengamatan. Dalam studi ini pengolahan debit andalan 

berdasarkan debit inflow pada bendung Kedung Kandang, sehingga dalam 

studi ini nilai debit yang memiliki probabilitas 80% dijadikan debit andalan 

pada tahun perencanaan. 
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 Kebutuhan Air 

2.8.1. Umum  

Kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi dapat ditentukan oleh factor - 

faktor sebagai berikut (Mawardi Erman 2007:103) : 

a. Cara penyiapan lahan. 

b. Kebutuhan air untuk tanaman. 

c. Perlokasi dan rembesan. 

d. Pergantian lapisan air. 

e. Curah hujan efektif. 

Besarnya kebutuhan air dapat ditentukan berdasarkan tenaga kerja yang 

menangani usaha tani. Keterampilan kerja petani diperoleh melalui pendidikan 

dan keterampilan turun menurun. Dengan adanya tenaga kerja yang terampil, 

petani diharapkan dapat mengerjakan lahan pertaniannya dengan baik. Besarnya 

kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan tanaman dan 

bergantung pada cara pengelolaan lahan. 

2.8.2. Kebutuhan Air Selama Penyiapan Lahan 

Untuk perhitungan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan, digunakan 

metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Zijlstra (1968). Metode 

tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam t/dt selama periode penyiapan 

lahan dan menghasilkan rumus berikut : 

𝐼𝑅 =
𝑀𝑒𝑘

(𝑒𝑘−1)
…………………………………………………………......(5) 

 Dengan : 
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IR = kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hr) 

M = kebutuhan air untuk mengganti/mengkompensari kehilangan 

air akibat    evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah 

dijenuhkan M = E0 + P (mm/hr) 

E0 = Evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 ET0 selama penyiapan 

lahan (mm/hr) 

P = Perkolasi 

K = MT/S 

T = jangka waktu penyiapan lahan (hari) 

S = kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 

50 mm, mm yakni 200 + 50 = 250 mm seperti yang sudah 

diterangkan di atas. 

2.8.3. Evapotranspirasi 

Evapotranspirasi tanaman acuan adalah evapotranspirasi tanaman yang 

dijadikan acuan, yakni rerumputan pendek, ET0 adalah kondisi evaporasi 

berdasarkan keadaan-keadaan meteorology seperti: 

a. Temperature 

b. Sinar matahari (radiasi) 

c. Kelembaban 

d. Angin 

Sendainya data-data meteorology untuk daerah tersebut tidak tersedia maka, 

harga-harga ET0 boleh diambil sesuai dengan daerah disebelahnya. Keadaan-

keadaan meteorology hendaknya diperiksa dengan seksama agar transposisi data 
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demikian dapat dijamin keandalannya. Keadaan-keadaan temperature, 

kelembapan, angina dan sinar matahari diperbandingkan. 

 Penggunaan konsumtif dihitung secara tengah-bulanan, demikian pula 

harga-harga evapotranspirasi acuan. Setiap jangka waktu setengah bulan harga 

ET0 ditetapkan dengan analisis frekuensi. Untuk ini distribusi normal akan 

diasumsikan. 

2.8.4.  Koefisien Tanaman 

Harga – harga koefisien tanaman akan di sajikan pada tabel dibawah ini  

Tabel 2.2 Koefisien tanaman padi 

Bulan 

 

Nedco/Prosida FAO 

Varietas 

Biasa 

Varietas 

Unggul 

Varietas 

Biasa 

Varietas 

Unggul 

0,5 1,20 1,20 1,10 1,10 

1 1,20 1,27 1,10 1,10 

1,5 1,32 1,33 1,10 1,05 

2 1,40 1,30 1,10 1,05 

2,5 1,35 1,30 1,10 0,95 

3 1,24 0 1,05 0 

3,5 1,12  0,95  

4. 0  0  

Sumber : Kriteria Perencanaan Irigasi, KP – 01 
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Tabel 2.3 Koefisien tanaman palawija 

Setengah 

Bulan ke 

Koefisien Tanaman 

Kedelai Jagung Kac. Tanah Bawang Buncis Kapas 

1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

2 0,75 0,59 0,51 0,51 0,64 0,50 

3 1,00 0,96 0,66 0,69 0,89 0,58 

4 1,00 1,05 0,85 0,90 0,95 0,75 

5 0,82 1,02 0,95 0,95 0,88 0,91 

6 0,45 0,95 0,95   1,04 

7   0,55   1,05 

8   0,55   1,05 

9      1,05 

10      0,78 

11      0,65 

12      0,65 

13      0,65 

Sumber : Kriteria Perencanaan Irigasi, KP - 01 

 

Tabel 2.4 Koefisien tanaman tebu 

Umur Tanaman Tahap 

Pertumbuhan 

RH < 70% (min) RH < 20% (min) 

12 

Bulan 

24 

Bulan 

Angin 

kecil – 

sedang 

Angin 

kencang 

Angin 

kecil – 

sedang 

Angin 

kencang 

0-1 0-2,5 Saat tanam s.d 

0,25 rimbun*) 

0,35 0,60 0,40 0,45 

1-2 2,5-3,5 0,25-0,5 

rimbun 

0,8 0,85 0,75 0,80 

2-2,5 3,5-4,5 0,5-0,75 

rimbun 

0,90 0,95 0,95 1,00 

2,5-4 4,5-6 0,75 – rimbun 1,00 1,10 1,10 1,20 

4-10 6-17 Penggunaan air 

puncak 

1,05 1,25 1,25 1,30 

10-11 17-22 Awal berbunga 0,80 0,95 0,95 1,05 

11-12 22-24 Menjadi masak 0,60 0,70 0,70 0,75 

Sumber : Kriteria Perencanaan Irigasi, KP – 01 

Keterangan 

*) rimbun = full canopy = mencapai tahap berdaun rimbun 
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2.8.5. Perkolasi  

Laju perkolasi sangat bergantung pada sifat-sifat tanah. Pada tanah-tanah 

lempung berat dengan karakteristik pengolahan (puddling) yang baik, laju 

perkolasi dapat mencapai 1-3 mm/hari. Pada tanah yang lebih ringan, laju 

perkolasi bisa lebih tinggi. 

Dari hasil-hasil penyelidikan tanah pertanian dan dan penyelidikan 

kelulusan, besarnya laju perkolasi serta tingkat kecocokan tanah untuk 

pengolahan tanah dapat ditetapkan dan dianjurkan pemakaiannya. Guna 

menentukan laju perkolas, tinggi muka air tanah juga harus diperhitungkan. 

Perembesan terjadi akibat meresapnya air melalui tanggul sawah. 

2.8.6. Curah Hujan Efektif 

Untuk irigasi padi curah hujan efektif bulanan diambil 70 persen dari curah 

hujan minimum  tengah-bulanan dengan periode ulang 5 Tahun. 

𝑅𝑒 = 0,7 𝑥 
1

10
𝑅 (𝑠𝑒𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛)5………………….....………………….(6) 

Dengan 

Re = Curah hujan efektif  (mm/hari) 

R (setengah bulanan)5 = curah hujan minimum tengah bulanan dengan 

periode ulang 5 tahun./mm 

 Neraca Air 

Dalam perhitungan neraca air, kebutuhan pengambilan yang dihasilkan 

untuk pola tanam yang dipakai akan dibandingkan dengan debit andalan untuk 

setiap setengah bulan dan luas areal sawah yang bisa diairi. 
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Apabila debit sungai melimpah, maka luas daerah irigasi adalah tetap, 

karena luas maksimum daerah layanan dan perencanaan akan direncanakan sesuai 

dengan pola tanam yang dipakai, 

Kondisi yang ada di daerah Kedung Kandang pada sat ini adalah 

ketersediaan debit air melebihi dari kebutuhan air yang direncanakan sehingga 

terjadi pelimpahan air pada bendung intake. Sehingga perlu dimaksimalkan dalam 

penggunaan air yang nanti diharapkan ketersediaan air dapat mendekati 

kebutuhan air. 

 Pola Tanam 

Pola tanam adalah pembakuan dari pada jenis tanaman yang harus ditanam 

pada suatu lahan serta periode musim tanam tertentu. Tanaman dalam suatu areal 

dapat diatur menurut jenisnya yaitu monokultur, campuran, dan bergilir. Pola 

tanam monokultur yaitu menanam tanaman sejenis pada satu areal tanam. Pola 

tanam campuran yaitu beragam tanaman ditanam pada satu areal. Pola tanam 

bergilir yaitu menanam tanaman secara bergilir beberapa jenis tanaman pada 

berbeda di areal yang sama. 

Pola tanam dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan 

produktivitas lahan. Hanya saja dalam pengelolaannya diperlukan ketrampilan 

yang baik tentang semua faktor yang menentukan produktivitas lahan tersebut. 

Pola tanam merupakan gambaran rencana tanam berbagai jenis tanaman yang 

akan dibudidayakan dalam suatu lahan beririgasi dalam satu tahun. Faktor yang 

mempengaruhi pola tanam: 

a. Ketersediaan air dalam satu tahun 
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b. Prasarana yang tersedia dalam lahan tersebut 

c. Jenis tanah setempat 

d. Kondisi umum daerah tersebut 

e. Kebiasaan dan kemampuan petani setempat 

Tujuan pola tanam adalah memanfaatkan persediaan air irigasi seefektif 

mungkin, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan tujuan dari 

penerapan pola tanam adalah sebagai berikut: 

a. Menghindari ketidak seragaman tanaman. 

b. Menetapkan jadwal waktu tanam agar memudahkan dalam usaha 

pengelolaan air irigasi. 

c. Peningkatan efisiensi irigasi. 

d. Persiapan tenaga kerja untuk penyiapan tanah agar tepat waktu. 

e. Peningkatan hasil produksi pertanian. 

Penentuan jenis pola tanam disesuaikan dengan debit air yang tersedia pada 

setiap musim tanam. Jenis pola tanam suatu daerah irigasi dapat digolongkan 

menjadi: 

a. Padi – Padi 

b. Padi – Padi – Palawija 

c. Padi – Palawija – Palawija 

 Pemberian Air 

Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke 

petak tersier dan kuarter (Peraturan Pemerintah tahun 2001). Ditinjau dari cara 

pemberian air, jaringan irigasi dibedakan menjadi empat macam cara yaitu : 
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a. Jaringan irigasi permukaan (aliran yang diambil melalui sungai, danau, 

dan sumber air lainnya kemudian dialirkan ke petak-petak sawah). 

b. Jaringan irigasi air tanah dalam (menggunakan sumur bor/resapan, 

dengan cara memompa air tersebut dengan pompa air kemudaian 

dialirkan ke petak-petak sawah). 

c. Jaringan irigasi sistem pantek atau pancaran dengan menggunakan alat 

sprinkler. 

d. Jaringan irigasi dengan cara tetesan (trickle irrigation), yaitu sistem 

irigasi dengan memakai pipa-pipa yang ditempatkan pada tempat 

tertentu sebagai jalan keluarnya air dengan cara menetes di atas tanah.  

Walaupun pada kenyataannya irigasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 

tetapi masyarakat sering mengabaikan pemeliharaan akan bangunan fisik irigasi, 

sehingga sering timbul permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini akan diupayakan peningkatan efisiensi jaringan irigasi air 

permukaan dalam memenuhi kebutuhan air pada areal pertanian. 

Keberadaan jaringan irigasi dari memberikan beberapa keuntungan bagi 

penduduk di Daerah Irigasi Kedung Kandang, yaitu : 

a. Memudahkan petani dalam mengairi lahan pertanian tanpa harus 

menunggu musim penghujan. 

b. Mendukung program intensifikasi pertanian tanaman padi atau tanaman 

palawija yang peningkatannya sangat signifikan dalam bentuk tabel 

prosentase. 
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 Saluran Irigasi 

Berdasarkan Erman Mawardi (2007:10) pada sistem irigasi teknis, menurut 

letak dan fungsinya, saluran dibagi menjadi empat : 

a. Saluran primer yaitu saluran yang membawa air dari bangunan utama 

sampai bangunan akhir. 

b. Saluran sekunder yaitu saluran yang membawa air dari saluran pembagi 

pada saluran primer sampai bangunan akhir. 

c. Saluran tersier adalah saluran yang berfungsi mengairi satu petak tersier, 

yang mengambil airnya dari saluran sekunder atau saluran primer. 

d. Saluran kuarter yaitu saluran di petak sawah dan mengambil air secara 

langsung dari saluran tersier. 

 Efisiensi Irigasi 

Menurut Sudjarwadi (1987:39) efisiensi irigasi adalah pemanfaatan air 

untuk tanaman, yang diambil dari sumber air atau sungai yang dialirkan ke areal 

irigasi melalui bendung. 

Secara kuantitatif efesiensi irigasi suatu jaringan irigasi sangat diketahui 

merupakan parameter yang susah diukur. Akan tetapi sangat penting dan di 

asumsikan untuk menambah keperluan air irigasi di bendung. Kehilangan air 

irigasi pada tanaman padi berhubungan dengan: 

a. Kehilangan air di saluran primer, sekunder dan tersier melalui 

rembesaan, evavorasi, dan pengambilan air tanpa izin. 

b. Kehilangan akibat pengoperasian termasuk pengambilan air yang 

berlebihan. 
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Efisiensi pemakaian air adalah perbandingan antara jumlah air sebenarnya 

yang dibutuhkan tanaman untuk evapotranspirasi dengan jumlah air sampai pada 

sesuatu intlet jalur. Untuk mendapatkan gambaran efesiensi irigasai secara 

menyeluruh diperlukan gambaran secara menyeluruh dari gabungan saluran 

irigasi dan drainase mulai dari bendung : saluran irigasi primer, sekunder, tersier 

dan kuarter ; petak tersier dan jaringan irigasi/drainase dalam petak tersier. 

Pada pemberian air terhadap efesiensi saluran irigasi nampaknya 

mempunyai dampak yaitu berdasarkan terhadap luas areal daerah irigasi, metoda 

pemberian air secara rutinitas atau kontinyu dan luasan dalam unit rotasi. 

Apabila air diberikan secara kontinyu dengan debit kurang lebih konstan 

maka tidak akan terjadi masalah pengorganisasian. Kehilangan air terjadi akibat 

adanya rembesan dan evaporasi. 

Efesiensi distribusi irigasi juga di pengaruhi oleh : 

a. Kehilangan rembesan 

b. Ukuran grup inlet yang menerima air irigasi lewat satu intlet pada sistem 

petak tersier. 

c. Lama pemberian air dalam grup intlet. 

Menurut DPU Repulik Indonesia KP-03 (1986:7), pada umumnya 

kehilangan air di jaringan irigasi dapat dibagi-bagi sebagai berikut. 

a. 12,5% - 20% di saluran tersier 

b. 5% - 10% di saluran sekunder 

c. 5% - 10% di saluran primer 
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Tabel 2.5 Efisiensi Irigasi berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi 

Tipe Saluran Efisiensi (%) 

Saluran Tersier 80 

Saluran Sekunder 90 

Saluran Primer 90 

Keseluruhan  65 

Sumber : Direktorat Jendral Pengairan (penunjang untuk perencanaan irigasi 1986 : 10) 

Pemakaian air hendaknya diusahakan seefisien mungkin terutama untuk 

daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Kehilangan air dapat diminimalkan 

melalui : 

a. Perbaikan sistem pengelolaan air 

a) Sisi operasional dan perawatan yang baik 

b) Memaksimalkan operasional pintu air 

c) Pemberdayaan petugas 

d) Penguatan institusi 

e) Meminimalkan pengambilan air tanpa izin 

f) Partisipasi P3A 

b. Perbaikan fisik prasarana irigasi 

a) Mengurangi kebocoran disepanjang saluran 

b) Meminimalkan penguapan 

c) Menciptakan sistem irigasi yang handal, berkelanjutan, dan diterima 

petani 

Rumus yang digunakan untuk menentukan efisiensi pemberian air (water 

aplicatiaon efficiency) dari saluran primer ke petak sawah, sebagai berikut : 
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E = Asa/Adb x 100%..............................................................................(7) 

Dengan : 

E = Efisiensi pemberian air 

Asa = Air yang sampai di areal irigasi, dan 

Adb = Air yang diambil dari bangunan sadap 

Produktifitas Tanaman 

Produktifitas tanaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

menurut bentik produk dari setiap tanaman padi, jagung, dan tebu yang diambil 

berdasarkan luasan yang dipanen/ditanam yang menghasilkan pada tiap 

periodenya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasanya untuk menghitung 

produktifitas tanaman perlu diketahui luasan petak sawah yang digunakan untuk 

menentukan jumlah hasil panen dan nantinya dari hasil panen itu akan diketahui 

nilai rupiah (Rp) dari masing – masing produk.  

Untuk masing – masing produktifitas tanaman, D.I Kedung Kandang 

mengambil acuan di kecamatan terdekat yaitu kecamatan Bululawang. 

produktifitas tanaman disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.6 produktifitas dan harga jual pertanian 

Tanaman Produktifitas Harga Jual 

Padi 7410 kg/ha Rp 4.700/kg 

Jagung 5082 kg/ha Rp 4.000/kg 

Tebu 958 kg/ha/th Rp 570/kg 

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka 2016 dan Dinas Pertanian Kab. Malang 




