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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Debit Andalan 

Dalam perencanaan proyek – proyek penyediaan air terlebih dahulu harus 

dicari debit andalan, yang tujuannya adalah untuk menentukan debit perencanaan 

yang diharapkan selalu tersedia di sungai. ( Soemarto : 1986 ) 

Debit andalan adalah debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi 

yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk keperluan tertentu ( seperti PLTA, 

irigasi, dll ) sepanjang tahun dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan. 

Jika ditetapkan debit andalan sebesar 80 % berarti akan dihadapi resiko adanya 

debit – debit yang lebih kecil dari debit andalan sebesar 20 % pengamatan. 

Menurut pengamatan, besarnya keandalan yang diambil untuk penyelesaian 

optimum penggunaan air di beberapa macam kegunaan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Besarnya Keandalan untuk berbagai kegunaan 

No Kegunaan Keandalan 

1 Penyediaan air minum 99% 

2 Penyediaan air industri ( 95 % - 98 % ) 

3 Penyediaan air irigasi untuk :   

  a. Daerah beriklim lembab ( 70 % - 85 % ) 

  b. Daerah beriklim terang  ( 80 % - 95 % ) 

4 Pusat Listrik Tenaga Air ( PLTA ) ( 80 % - 90 % ) 

Sumber : Soemarto :1986 
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2.1.1 Metode Bulan Dasar Perencanaan (Basic Month) 

Pada penelitian ini perhitungan debit andalan menggunakan metode bulan 

dasar perencanaan dengan prinsip sebagai berikut: 

Qrt ≈ Qr  Tahun normal 

Qrt < Qr  Tahun Kering 

Qrt > Qr  Tahun Basah 

Keterangan: 

 Qrt = Q rata-rata tahunan 

 Qr = Q rata-rata (semua tahun) 

 Keandalan debit pada metode ini berdasarkan kondisi debit dengan uraian 

dibawah ini: 

1. Q air musim kering adalah Q yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 355 hari 

dalam 1 tahun  keandalan = (255/365) x 100% = 97,3% 

2. Q air rendah adalah Q yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 275 hari dengan 

keandalan 75,3% 

3. Q air rendah adalah Q yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 185  hari dengan 

keandalan 50,7% 

4. Q air rendah adalah Q yang dilampaui oleh debit-debit sebanyak 95 hari dengan 

keandalan 26,0% 
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Dalam menentukan besarnya debit andalan Metode Basic Month digunakan 

probabilitas metode Weibull (Soewarno,1986) dengan rumus: 

  P = 
m

n+1
 x 100%      (2-1) 

Dimana: 

P = peluang (%) 

m = nomor urut data 

n = jumlah data 

2.2 Kebutuhan Air Irigasi  

Irigasi adalah penambahan kekurangan kadar air tanah secara buatan, yaitu 

dengan memberikan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang di 

olah dan mendistribusikannya secara sistematis. Pemberian air yang berlebihan 

pada tanah yang diolah dapat merusak tanaman. 

Untuk menghitung kebutuhan air irigasi menurut rencana pola tata tanam, 

ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Pola tata tanam yang direncanakan 

2. Luas areal yang akan ditanami 

3. Kebutuhan air pada petak sawah 

4. Efisiensi irigasi 
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Kebutuhan air irigasi yang perlu di sediakan pada pintu pengambilan ( 

intake ) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

 𝐷𝑅 =  
𝑊𝑟

𝐸𝑓𝑓
 𝑥 𝐴         (2-2)  

Dimana : 

 DR = kebutuhan akan air irigasi pada pintu pengambilan ( m³/det ) 

 Wr = kebutuhan air irigasi pada lahan pertanian ( l/dt/ha ) 

 Eff = efisiensi irigasi 

 A = luas areal yang akan di berikan air ( ha ) 

Pada daerah yang mengalami ketersediaan air rendah, maka terdapat tiga 

alternatif pemecahan masalah, yaitu : 

1. Luas daerah irigasi di kurangi 

Dengan mengurangi luas lahan maka jelas kebutuhan air berkurang, karena 

kebutuhan air irigasi merupakan perkalian kebutuhan air tanah dikalikan 

dengan luas lahan ( terlihat pada persamaan 2-6 ) 

2. Modifikasi Pola tata tanam 

Melakukan perubahan pemilihan pola tata tanam atau tanggal tanam dalam 

rangka mengurangi kebutuhan air irigasi di sawah sehingga ada 

kemungkinan air dapat dimanfaatkan untuk luas lahan lebih optimal lagi 

3. Rotasi teknis atau golongan 
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Pengaturan penggunaan air pada suatu daerah dengan mengurangi 

kebutuhan puncak irigasi pada suatu waktu, sehingga dapat mengurangi 

debit air yang harus dikeluarkan untuk mengairi lahan. 

2.2.1 Kebutuhan air tanaman 

Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air yang di butuhkan untuk 

pertumbuhan tanaman, yaitu untuk mengganti air yang hilang akibat 

evapotanspirasi. 

Evapotaranspirasi merupakan gabungan antara proses penguapan dari 

permukaan tanah ( evaporasi ) dan penguapan yang berasal dari daun tanaman. 

Transpirasi dipengaruhi oleh iklim, varietas, jenis tanaman dan umur tanaman. 

Persamaan yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan air tanaman 

adalah sebagai berikut : 

 Etc  = k x Eto       (2-3) 

Dimana : 

 k = koefisien tanaman 

 Eto = evapotanspirasi ( mm/hr ) 

Dalam penyelesaian studi ini untuk menghitung besarnya evapotranspirasi 

digunakan metode Penman modified  yang telah disesuaikan dengan keadaan 

daerah Indonesia ( Suhardjono : 1990 ) 

Eto = c x Eto*       (2-4) 

Eto* = w. ( 0,75. Rs – Rn1 ) + ( 1 – w ). f ( u ). ( ea – ed )  (2-5) 
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Dimana : 

 c = angka koreksi Penman 

 w = faktor yang berhubungan dengan suhu ( t ) dan elevasi tanah 

 Rs = radiasi gelombang pendek ( mm/hr ) 

  = ( 0,25 + 0,54 (n/N) ) . Ra 

Ra = radiasi gelombang pendek yang memenuhi batas luar atmosfir ( 

angka angot ). Besar angka angot ini berhubungan dengan letak 

lintang daerah. 

Rn1 = radiasi bersih gelombang panjang ( mm/hr ) 

 = f ( t ) . f ( ed ) . f ( n/N ) 

f ( t ) = fungsi suhu  σ . 𝑇4 

f ( ed ) = fungsi tekanan uap  0,34 – 0,44 ( 𝑒𝑑 )0,5 

f ( n/N)= fungsi kecerahan  0,1 + 0,9 ( n/N ) 

f ( u ) = fungsi kecepatan angin  0,27 ( 1 + 0,864 u ) 

( ea-ed)= perbedaan tekanan uap jenuh dengan tekanan uap yang sebenarnya 

ed = ea . RH 

RH = kelembaban udara relatif ( % ) 

Prosedur perhitungan Eto berdasarkan Penman modifikasi adalah sebagai berikut : 

1 Mencari data suhu rerata bulanan ( t ) 
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2 Berdasarkan nilai ( t ) dicari nilai ( ea ), ( w ), ( l – w ) dan f ( t ) 

3 Mencari data kelembaban relatif ( Rh ) 

4 Berdasarkan nilai ( ea ) dan ( Rh ) dicari ( ed ) 

5 Berdasarkan nilai ( ed ) dicari nilai f ( ed ) 

6 Mencari letak lintang daerah yang ditinjau 

7 Berdasarkan letak lintang dicari nilai ( Ra ) 

8 Mencari data kecerahan matahari ( n/N ) 

9 Berdasarkan nilai ( Ra ) dan ( n/N ) dicari besaran ( Rs ) 

10 Berdasarkan nilai ( n/N ) dicari nilai f ( n/N ) 

11 Mencari data kecepatan angin rerata bulanan ( u ) 

12 Berdasarkan nilai ( u ) dicari besaran f ( u ) 

13 Menghitung besaran Rn1 = f ( t ) . f ( e ) . f ( n/N ) 

14 Mencari besarnya angka koreksi C 

15 Menghitung Eto* 

16 Menghitung Eto = c x Eto* 

2.2.2 Koefisien Tanaman 

Besarnya koefisien tanaman untuk jenis tanaman akan berbeda – beda, yang 

besarnya berubah setiap periode pertumbuhan tanaman itu sendiri. 
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Tabel 2.3 Koefisien tanaman padi 

Bulan  
Nedeco/Prosida FAO 

Varietas 

Biasa 

Varietas 

Unggul 

Varietas 

Biasa 

Varietas 

Unggul 

0.5 1.2 1.2 1.1 1.1 

1 1.2 1.27 1.1 1.1 

1.5 1.32 1.33 1.1 1.05 

2 1.4 1.3 1.1 1.05 

2.5 1.35 1.3 1.1 0.95 

3 1.24 0 1.05 0 

3.5 1.12   0.95   

4 0   0   

Sumber : FAO Guidline for Crop Water Requipments ( 1977 ) 

Tabel 2.4 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   0.95   1.05 

8   0.95   1.05 

9      1.05 

10      0.78 

11      0.65 

12      0.65 

13      0.65 

Sumber : FAO Guidline for Crop Water Requipments ( 1977 ) 

 

2.2.3 Pola Tata Tanam 

Pola tata tanam adalah pola mengenai rencana tata tanam yang terdiri dari 

pengaturan waktu tanam, jenis tanaman, tempat atau lokasi tanaman dan luas areal 

tanaman yang memperoleh hak atas air. Tujuan pemakaian pola tata tanam adalah 
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untuk menghemat persediaan air irigasi sehingga pemakaian bisa efisien dengan 

hasil produksi tetap tinggi. 

Pengaturan pola tata tanam diperlukan untuk memudahkan pengelolaan air 

irigasi terutama pada musim kemarau, dimana air irigasi yang tersedia sangat 

sedikit sedangkan areal yang diairi luasnya relatif sama dengan musim penghujan. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pola tata tanam adalah : 

1. Pengaturan waktu 

Pengaturan waktu dimaksudkan mengatur waktu penanaman sesuai jadwal 

yang ditetapkan karena harus dipilih waktu yang sesuai dan menguntungkan 

bagi tiap jenis tanaman dan untuk menghemat pemakaian air irigasi 

2. Pengaturan jenis tanaman 

Kebutuhan air tanaman tidak ada yang sama, oleh karena itu perlu 

diperhatikan antara kebutuhan air tanaman yang akan ditanam dengan 

persediaan airnya. Pada saat persediaan air sedikit, maka tanaman yang 

harus ditanam adalah yang membutuhkan air sedikit, misalkan palawija dan 

tebu. 

 

3. Pengaturan luas tanam 

Persediaan air irigasi yang sedikit harus diperhitungkan untuk menanam 

dengan luasan yang sesuai pula. Pada musim kemarau luasan tanam tentu 

lebih kecil dari saat musim penghujan dimana air tersedia berlebih. 
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Pola tanam memberikan gambaran tentang jenis dan luasan tanaman yang 

akan diusahakan dalam satu tahun dan diharapkan dapat menjamin kebutuhan air 

irigasi serta mendapatkan hasil panen yang besar. Tata tanam yang direncanakan 

merupakan jadwal tanam yang disesuaikan kesediaan airnya. 

Tujuan penerapan pola tata tanam adalah : 

1  Melaksanakan waktu tanam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

2  Meningkatkan efisiensi irigasi 

3  Menghindari ketidakseragaman tanaman 

2.3 Kebutuhan Air untuk Pengolahan Lahan dan Persemaian 

Waktu atau lamanya pekerjaan pengolahan lahan dipengaruhi oleh jumlah 

tenaga kerja, hewan pengela dan peralatan yang digunakan. Dalam studi ini 

lamanya waktu penyiapan lahan ( T ) adalah 30 hari. Kebutuhan air untuk 

pengolahan lahan termasuk pembibitan adalah 250 mm, 200 mm digunakan untuk 

penjenuhan dan pada awal pembibitan akan ditambahi 50 mm. 

Untuk menentukan besarnya kebutuhan air selama pengolahan lahan, 

digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Zijlstra ( 1986 ). 

Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam lt/dt selama periode 

penyiapan lahan yang diperjelas pada rumus berikut : 

IR = M 
𝑒𝑘

𝑒𝑘− 1
        (2-6) 

Dimana : 
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 IR = kebutuhan air untuk pengolahan lahan ( mm/hr ) 

 M = kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi  

dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan ( mm/hr ) 

 M = Eo + P 

 Eo = Evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 Eto selama penyiapan 

lahan ( mm/hr ) 

 P = perkolasi ( mm/hr ) 

 k = MT / S 

 T = Jangka waktu penyiapan lahan ( hari ) 

 S = Kebutuhan air untuk penjenuhan yang besarnya berdasarkan 

tekstur tanah 

2.4 Perkolasi 

Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari daerah tidak jenuh ( antara 

permukaan tanah ke permukaan air tanah ). 

Faktor – faktor yang mempengaruhi adalah tekstur tanah, permeabilitas 

tanah, tebal lapisan tanah bagian atas dan letak permukaan tanah. Harga perkolasi 

dari berbagai jenis tanah dilihat dari tabel 2.4  
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Tabel 2.5 Harga Perkolasi dari berbagai jenis tanah 

No Macam Tanah 

Perkolasi 

 ( mm/hr ) 

1 Sandy loam 3 _ 6 

2 Loam 2 _ 3 

3 Clay 1 _ 2 

Sumber : Soemarto :1986 

2.5 Pergantian Lapisan Air 

Pergantian lapisan air ( WLR ) sangat erat hubungannya dengan kesuburan 

tanah. Beberapa saat setelah penanaman air yang digunakan pada permukaan sawah 

menjadi kotor dan biasanya mengandung zat – zat yang tidak diperlukan untuk 

tanaman bahkan dapat merusak tanaman. Pergantian lapisan air digunakan untuk 

mengganti air genangan yang terbuang itu. Pergantian lapisan air hanya diperlukan 

untuk tanaman padi sedang pada palawija proses ini tidak diperlukan. Pergantian 

lapisan air diperlukan pada saat terjadi pemupukan dan penyiangan yaitu satu 

sampai dua bulan setelah pembibitan. Pergantian air diperkirakan sebesar 50 mm. 

Bila digunakan periode 10 harian maka WLR sebesar 50 mm dibagi menjadi 30 

hari = 1,67 mm /hr. 

2.6 Curah Hujan Efektif 

Curah hujan efektif adalah curah hujan yang digunakan tanaman untuk 

petumbuhan. Apabila curah hujan yang turun intensitasnya rendah, maka air habis 

menguap dan tidak dapat dipergunakan untuk pertumbuhan tanaman. 

Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman ditentukan sebesar 80% dari 

curah hujan rerata per 10 harian bulanan dengan kemungkinan kegagalan 20% atau 
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dapat juga di sebut curah hujan R80. Untuk perhitungan curah hujan efektif ini 

menggunakan metode Basic Mounth dengan rumus : 

  R80 = 
𝑛

5
 + 1       (2-7) 

Dimana : 

 R80 = curah hujan andalan dengan probabilitas 80% ( mm ) 

 n = jumlah data/ pengamatan 

Untuk tanaman padi, nilai curah hujan efektifnya dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

  Re = ( 0,7 x R80 )      (2-8) 

Sedangkan untuk tanaman palawija, nilai curah hujan efektifnya dapat dihitung 

dengan persamaan sebagi berikut : 

  Re = R50       (2-9) 

Dimana : 

 Re = curah hujan efektif ( mm ) 

 R80 = curah hujan probabilitas 80% ( mm ) 

 R50 = curah hujan probabilitas 50% ( mm ) 

 n = banyaknya pengamatan 

2.7 Kebutuhan Air di Sawah (Need Field Requiretment = NFR) 

Perhitungan kebutuhan air di sawah didasarkan pada prinsip kesetimbangan air 

yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut ( Hussein :1984 ) 
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  WR = Etc + pd + p + Nr – Re     (2-10) 

Dimana : 

 WR = kebutuhan air di sawah ( mm ) 

 Etc = kebutuhan air untuk tanaman ( mm ) 

 pd = kebutuhan air untuk pengolahan lahan ( mm ) 

 p = perkolasi ( mm ) 

 Nr = kebutuhan air untuk pembibitan ( mm ) 

 Re = curah hujan efektif ( mm ) 

Kebutuhan air di pintu pengambilan dapat dihitung dengan rumus berikut : 

 Irr = 
𝑊𝑅

𝐸𝑓𝑓
  untuk tanaman padi    (2-11) 

 Irr = 
𝐸𝑡𝑐−𝑅𝑒

𝐸𝑓𝑓
 untuk palawija     (2-12) 

Dimana : 

 Etc = kebutuhan air untuk tanaman ( mm ) 

 Eff = efisiensi irigasi ( % ) 

2.8 Efisiensi Irigasi 

Efisiensi irigasi dinyatakan sebagai presentase antara debit air irigasi yang 

sampai dilahan pertanian dengan debit air irigasi yang keluar dari pintu 

pengambilan yang dinyatakan dalam %. 
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Besarnya efisiensi irigasi sebagai berikut : 

 Jaringan tersier = 80% 

 Jaringan Sekunder = 90% 

 Jaringan Primer = 90% 

 Secara kuantitatif efesiensi irigasi suatu jaringan irigasi sangat diketahui dan 

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

asumsikan untuk menambah 40 % sampai 100 % terhadap keperluan air irigasi di 

bendung. 

Kehilangan air irigasi pada tanaman padi berhubungan dengan : 

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

rembesaan,evavorasi dan pengambilan air tanpa izin, dan lain – lain. 

2. kehilangan akibat pengoperasian termasuk pengambilan air yang berlebihan. 

 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 dalm unit rotasi. 
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 Apabila air diberikan secara kontinyu dengan debit kurang lebih konstan 

maka tidak akan terjadi masalah pengorganisasian. Kehilangan air tehrjadi akibat 

adanya rembesan dan evaporasi. 

Efesiensi distribusi irigasi juga di pengaruhi oleh : 

1. kehilangan rembesan 

2. ukuran grup inlet yang menerima air irigasi lewat csatu intlet pada sistem petak 

tersier. 

3. lama pemberian air dalam grup intlet. 

 Adapun efesiensi irigasi bisa di katakan ditunjukkan oleh nilai koefisien 

PIA, PIR dan PAR. PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan 

terairi, dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan 

semakin besar. Sementara itu PIR atau disebut juga Relative Irrigation 

Supply (RIS) menunjukkan nisbah antara pasok irigasi total dengan kebutuhan air 

tanaman, dan PAR atau Relative Water Supply (RWS) merupakan nisbah total 

pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan air tanaman. 

2.9 Neraca Air 

 Dalam perhitungan neraca air, kebutuhan pengambilan yang dihasilkannya 

untuk pola tanam yang dipakai akan dibandingkan dengan. debit andalan untuk tiap 

setengah bulan dan luas daerah yang bisa diairi. Apabila debit sungai melimpah, 

maka luas daerah proyek irigasi adalah tetap karena luas maksinum daerah layanan 
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(command area) dan proyek akan direncanakan sesuai dengan pola tanam yang 

dipakai. (Kementerian PU,Kp-01-1986) 

 Bila debit sungai tidak berlimpah dan kadang-kadang terjadi kekurangan 

debit maka ada 3 pilihan yang bisa dipertimbangkan :  

1. Luas daerah irigasi dikurangi: bagian-bagian tertentu dari daerah yang bisa diairi 

(luas maksimum daerah layanan) tidak akan diairi  

2. Melakukan modifikasi dalam pola tanam: dapat diadakan perubahan dalam 

pemilihan tanaman atau tanggal tanam untuk mengurangi kebutuhan air irigasi di 

sawah (l/dt/ha) agar ada kemungkinan untuk mengairi areal yang lebih luas dengan 

debit yang tersedia.  

3. Rotasi teknis golongan: untuk mengurangi kebutuhan puncak air irigasi. Rotasi 

teknis atau golongan mengakibatkan eksploitasi yang lebih kompleks dan 

dianjurkan hanya untuk proyek irigasi yang luasnya sekitar 10.000 ha atau lebih. 


