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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Waduk 

 Waduk adalah tampungan yang berfungsi untuk menyimpan air pada 

waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu yang diperlukan. Usaha untuk 

mengatur keluar dan masuknya air pada waduk disebut manajemen air (water 

management). Hal ini bertujuan agar pengaturan air untuk kebutuhan manusia 

dapat dilakukan dengan baik. Air yang diatur adalah air hujan atau sungai yang 

ditampung di waduk, sehingga air dapat disediakan dalam waktu atau tempat yang 

tepat dalam jumlah yang diperlukan. 

Bagian utama waduk berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga bagian 

utama yaitu : 

 Tampungan mati (dead storage) 

 Tampungan efektif (effective storage) 

 Tampungan tambahan yang biasanya dimanfaatkan untuk pengendalian 

banjir (flood storage) 

Pembagian daerah (zone) tampungan pada waduk ada beberapa yaitu : 

 Permukaan genangan normal (normal water level) adalah elevasi 

maksimum kenaikan permukaan waduk pada kondisi operasi biasa, pada 

kebanyakan waduk genangan normal ditentukan oleh elevasi mercu 

pelimpah atau puncak pintu-pintu pelimpah. 

 Permukaan genangan minimum (low water level) adalah elevasi terendah 

yang diperoleh apabila genangan dilepaskan pada kondisi normal. 

Permukaan ini dapat ditentukan oleh elevasi dari bangunan pelepasan 

(intake) terendah di dalam bendungan atau pada elevasi minimum yang 

diisyaratkan untuk operasi turbin-turbinnya (pada waduk yang 

dioperasikan untuk pembangkit listrik). 
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 Tampungan efektif (effective storage) adalah tampungan yang berada 

diantara genangan minimum dan genangan normal. Tampungan mati 

(dead storage) adalah tampungan yang berada dibawah genangan 

minimum yang berfungsi untuk menampung sedimen, dan apabila volume 

sedimen yang ditampung lebih besar dari kapasitas yang dicadangkan 

berarti usia guna waduk tersebut telah berakhir. Dalam analisis tampungan 

Waduk Tukul diperoleh tampungan mati sebesar 3,70 juta m3 dan 

tampungan efektif sebesar 4,98 juta m3. Sehingga tampungan total Waduk 

Tukul sebesar 8,68 juta m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pembagian daerah (zone) tampungan pada waduk 

Sumber (www.scribd.com) diakses tanggal 8 Februari 2018 

 

2.2 Analisa Curah Hujan 

2.2.1 Curah Hujan Efektif 

 Curah hujan efektif adalah curah hujan yang jatuh pada suatu daerah dan 

dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman serta untuk memenuhi kebutuhan 

air akibat evapotranspirasi tanaman, perkolasi dan lain-lain. Jumlah hujan yang 

tampungan mati 

(3,7 juta m3) 

(dead storage) 

tampungan efektif 

(4,98 juta m3) 

(effective storage) 

tampungan banjir 

(flood storage) 

muka air banjir (HWL) 

muka air normal (NWL) 

muka air rendah (LWL) 

Tubuh bendungan 

Dasar sungai 

Saluran 

pembawa 
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dibutuhkan oleh tanaman tergantung pada jenis tanaman. Curah hujan yang turun 

tidak semuanya dapat digunakan tanaman dalam pertumbuhannya, maka perlu 

dicari curah hujan efektifnya. 

 Curah hujan efektif (Reff) ditentukan berdasarkan besarnya R80 yang 

merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampaui sebanyak 80% atau 

dengan kata lain dilampaui 8 kali kejadian dari 10 kali kejadian. Dengan kata lain 

bahwa besarnya curah hujan yang lebih kecil dari R80 mempunyai kemungkinan 

hanya 20%. Untuk menghitung besarnya curah hujan efektif berdasarkan R80 

dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 R80 = (m/5) + 1            (2-1) 

Dimana : 

Reff = R80 = curah hujan efektif 80% (mm/hari) 

n/5 + 1      = rangking curah hujan efektif dihitung dari curah hujan terkecil 

N            = jumlah data 

Berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi KP-01, perhitungan curah hujan 

efektif untuk beberapa jenis tanaman adalah sebagai berikut : 

a. Curah Hujan Efektif Padi 

Curah hujan efektif padi adalah 70% dari curah hujan tengah bulanan yang 

terlampaui 80% dari waktu dalam periode tersebut yang dapat dihitung melalui 

simulasi dengan memanfaatkan data curah hujan harian minimal 10 tahun. 

tan

%7080
Re

pengama

xR
padi


                    (2-2) 

Dimana : 

Re padi = curah hujan efektif tanaman padi (mm/hari) 

R80      = curah hujan efektif (mm/hari) 

b. Curah Hujan Efektif  Palawija 
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Dalam perhitungan curah hujan efektif palawija dibutuhkan kedalaman muka air 

tanah, dengan rumus sebagai berikut : 

xETo

D xxRxfpal 00095,0824,0

50 10)93,225,1(Re                       (2-3) 

Dimana : 

Repal  = curah hujan efektif palawija (mm/hari) 

fD     = faktor kedalaman muka air tanah yang diperlukan 

        = 0,53 + (0,00016 x 10-5 x 02) + (2,32 x 10-7 x D3) 

D     = kedalaman muka air tanah yang diperlukan 

Nilai D dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Nilai D pada beberapa jenis tanaman 

Tanaman 
Dalamnya 

akar (m) 

Fraksi air 

yang 

tersedia 

Air tanah yang siap 

pakai (mm) 

Halus Sedang Kasar 

Kedelai 0,6 - 1,3 0,5 100 75 35 

Jagung 1,0 - 1,7 0,6 120 80 40 

Kacang 

tanah 
0,5 - 1,0 0,4 80 55 25 

Bawang 0,3 - 0,5 0,25 50 35 15 

Buncis 0,5 - 0,7 0,45 90 65 30 

Kapas 1,0 - 1,7 0,63 120 90 40 

Tebu 1,2 – 2,0 0,65 130 90 40 

(Sumber : Standar Perencanaan Irigasi 1986, KP-01) 
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2.3 Analisa Klimatologi 

 Menurut Bayong Tjasyono HK (2004:3) klimatologi adalah ilmu yang 

menjelasan sifat iklim, mengapa iklim di berbagai tempat di bumi berbeda, dan 

bagaimana hubungan antara iklim dengan aktifitas manusia. Definisi lain dari 

klimatologi adalah ilmu yang mempelajari jenis iklim dimuka bumi dan faktor-

faktor penyebabnya. 

2.3.1 Evaporasi 

Evaporasi sangat mempengaruhi besarnya debit sungai, kapasitas waduk, 

kapasitas pompa untuk irigasi, penggunaan konsumtif untuk tanaman dan lain-

lain. Evaporasi merupakan proses perubahan molekul dalam cair menjadi gas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya evaporasi adalah sebagai berikut 

(Soemarto, 1986:43) : 

 Radiasi matahari 

Evaporasi merupakan perubahan air ke dalam uap air. Perubahan dari 

keadaan cair menjadi gas ini memerlukan input energi yang berupa panas 

latent untuk evaporasi. Proses tersebut akan aktif jika ada penyinaran 

langsung dari matahari.  

 Angin 

Jika air menguap ke atmosfir maka lapisan batas antara tanah dengan 

udara menjadi jenuh oleh uap air sehingga proses evaporasi berhenti. Agar 

proses tersebut berjalan terus lapisan jenuh itu harus diganti dengan udara 

kering. Pergantian itu dapat dimungkinkan hanya kalau ada angin, jadi 

kecepatan angin berpengaruh dalam proses evaporasi. 

 Kelembapan (humiditas) relatif 

Faktor lain yang mempengaruhi evaporasi adalah kelembapan relatif 

udara. Jika kelembapan relatif naik, kemampuannya untuk menyerap uap 

air akan berkurang sehingga laju evaporasinya akan menurun. Penggantian 
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lapisan udara pada batas tanah dan udara yang sama kelembapan relatifnya 

tidak akan menolong untuk memperbesar laju evaporasi. Ini hanya 

dimungkinkan jika diganti dengan udara yang lebih kering.  

 Suhu (temperatur) 

Jika suhu udara dan tanah cukup tinggi, proses evaporasi akan 

berjalan lebih cepat dibandingkan jika suhu udara dan tanah rendah, 

karena adanya energi panas yang tersedia. Karena kemampuan udara 

untuk menyerap uap air akan naik jika suhunya naik, maka suhu udara 

mempunyai efek tunggal. 

Evaporasi permukaan air terbuka (Eo) adalah penguapan permukaan bebas 

tumbuhan. Dalam kajian ini digunakan rumusan Penman. Persamaan dapat ditulis 

sebagai berikut (Soewarno, 2000:133) : 

                             (2-4)  

 

atau  

a

EaEna
Eo






1

.
                                            (2-5) 

Dimana : 

Eo = laju permukaan air bebas (cm/hari) 

En = radiasi bersih yang dinyatakan setara dengan satuan laju penguapan 

(cm/hari) 

Ea = laju penguapan karena pemindahan massa panas (cm/hari) 

a   = 



 (faktor pembanding) 

 = kemringan kurva tekanan uap jenuh antara suhu air dengan suhu udara 

  = konstanta psikometrik 










EaEn
Eo

..
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2.3.2 Evapotranspirasi 

 Evapotranspirasi merupakan gabungan dari proses penguapan air bebas 

(evaporasi) dan penguapan melalui tanaman (transpirasi). 

 Dalam kajian ini yang digunakan adalah rumus standar FAO. Menurut 

Smith (1991) persamaan standar FAO dikembangkan untuk menghitung 

evapotranspirasi potensial berdasarkan persamaan Penman-Montieth, persamaan 

dapat ditulis sebagai berikut (Soewarno, 2000 : 163) : 

)34,01(

)]()/900[(/.

2

2

U

eaesUTkLRn
Eto









                   (2-6) 

Nilai Rn dihitung dengan rumus : 

)/90,010,0)(14,034,0()/50,025,0)(1(
4

NneaTkNnRaRn      (2-7) 

Dimana : 

Eto = evapotranspirasi (mm/hari) 

 = kemiringan kurva tekanan uap terhadap temperatur (kPa/ºC) 

L = panas laten untuk penguapan (MJ/kg) 

 = konstanta psiometrik = 0,06466 kPa/ºC 

Rn = radiasi bersih (MJ/m2/hari) 

U2 = kecepatan angina pada tinggi 2 m (m/det) 

ea = tekanan uap aktual (kPa) 

es = tekanan uap jenuh (kPa) 

RH = kelembapan relatif (%) 

Ra = radiasi ekstra teresterial (mm/hari) 

 = albedo (untuk air 5%) 

n/N = durasi penyinaran matahari relatif (%) 
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 = konstanta Stefan-Boltzman = 4,90 x 10-9 MJ/m2/K-4/hari 

Tk = temperatur udara (ºK), (ºK = 273,15 + ºC) 

900 = konstanta (kg ºK/kJ) 

Untuk menghitung volume kehilangan air waduk ketika evaporasi dapat dihitung 

dengan rumus : 

Vew = E . A. t                       (2-8) 

Dimana : 

Vew = volume evaporasi di waduk (m3) 

E = evaporasi (mm/hari) 

A = luas genangan waduk (km2) 

t = waktu (hari) 

 

2.4 Analisa Ketersediaan Debit 

2.4.1 Analisa Debit Aliran Rendah Metode F.J Mock 

 Metode Mock dikembangkan oleh Dr.F.J.Mock untuk menghitung data 

curah hujan, evapotranspirasi, dan karakteristik hidrologi daerah aliran sungai. 

Hasil dari permodelan ini dapat digunakan jika ada debit pengamatan sebagai 

pembanding. Oleh karena keterbatasan data didaerah studi maka proses 

pembandingan akan dilakukan terhadap catatan debit di stasiun pengamat muka 

air. Tahapan perhitungan metode Mock adalah sebagai berikut (Nugroho, 

Hadisudanto, 2010 : 230) : 

1. Data Curah Hujan 

Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan harian. Dalam studi ini 

stasiun hujan yang digunakan adalah Stasiun Nawangan karena dianggap 

mewakili kondisi hujan sekitar Waduk Tukul. 
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2. Eavapotranspirasi Terbatas (Et) 

Evapotranspirasi terbatas adalah evapotranspirasi aktual dengan 

mempertimbangkan kondisi vegetasi dan permukaan tanah serta frekuensi hujan. 

Data yang diperlukan untuk menghitung evapotranspirasi terbatas adalah : 

- Curah hujan (P) 

- Jumlah hari hujan (h) 

- Jumlah hari kering atau hari tanpa hujan dalam 1 bulan(d)  

- Prosentase lahan yang tidak tertutup vegetasi (m%), ditaksir berdasarkan peta 

tata guna lahan atau dengan asumsi : 

m  = 0% untuk lahan dengan hutan lebat 

m  = 0% pada akhir musim hujan dan bertambah 10% setiap bulan kering 

untuk lahan sekunder 

m  = 10% - 40% untuk lahan tererosi 

m  = 20% - 50% untuk lahan pertanian yang diolah (sawah, lading, 

perkebunan, dsb). 

Evapotranspirasi terbatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

)18(
20

hx
m

EpxE

EEpEt













                        (2-9) 

Dimana : 

Et = Evapotrasnpirasi terbatas (mm) 

E = Beda antara evapotranspirasi potensial dengan evapotranspirasi             

terbatas (mm) 

Ep = Evapotrasnpirasi potensial (mm) 

m  = Singkapan lahan (Exposed surface) 



13 

 

h   = jumlah hari hujan 

3. Keseimbangan air di permukaan tanah  

Keseimbangan air dipermukaan tanah dihitung berdasarkan besarnya curah 

hujan 15 harian dikurangi nilai evapotranspirasi terbatas rata-rata 15 harian 

sehingga diperoleh persamaan : 

∆S = P – Et             (2-10) 

Dimana :  

∆S = perubahan kandungan air tanah (soil storage) 

∆S = nilainya positif apabila P > Et, air masuk kedalam tanah 

∆S = nilainya negatif apabila P < Et, sebagian air tanah akan keluar sehingga 

terjadi defisit 

Soil storage adalah perubahan volume air yang ditahan oleh tanah yang 

besarnya tergantung pada (P-Et), soil storage periode sebelumnya. 

Soil moisture adalah volume air untuk melembabkan tanah yang besarnya 

tergantung pada (P-Et), soil storage dan soil moisture periode sebelumnya. 

Kapasitas soil moisture adalah volume air yang diperlukan untuk 

mencapai kapasita kelengasan tanah. 

Water surplus adalah volume air yang akan masuk kepermukaan tanah, 

yaitu water surplus = (P-Et) – soil storage, dan 0 jika P-Et) < soil storage. 

Simpanan awal (initial storage) adalah besarnya volume pada saat permulaan 

mulainya perhitungan. Diperkirakan sesuai dengan keadaan musim, untuk musim 

hujan nilainya bisa sama dengan soil moisture capacity, tetapi untuk musim 

kemarau pada umumnya dipakai data kadar air tanah. 

4. Penyimpanan Air Tanah (Ground Water Storage) 

Nilai run off dan ground water besarnya tergantng dari keseimbangan air dan 

kondisi tanahnya. Data yang diperlukan adalah : 
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a. Koefisien Infiltrasi 

Nilai I diambil 0,2 – 0,5 

b. Faktor Resesi Aliran Air Tanah 

Nilai k diambil 0,4 – 0,7  

Persamaan yang digunakan dalam perhitungan penyimpanan air tanah adalah 

sebagai berikut : 

In = Water Surplus x I            (2-11) 

Vn = k x Vn-1 + 0.5 (1+k) In                      (2-12) 

DVn = Vn - Vn-1              (2-13) 

Dimana : 

In     = infiltrasi volume air yang masuk ke dalam tanah 

Vn   = volume air tanah 

A     = volume tampungan per 15 harian 

Vn   = perubahan volume air tanah periode ke – n 

Vn-1 = volume air tanah periode ke (n-1) 

I      = koefisien infltrasi 

c. Aliran Sungai 

Aliran Dasar        = Imfiltrasi – Perubahan aliran air dalam tanah         (2-14) 

Aliran Permukaan = Volume air lebih – Infiltrasi                             (2-15) 

Aliran Sungai        = Aliran Permukaan + Aliran Dasar          (2-16) 

Air yang mengalir disungai merupakan jumlah dari aliran langsung (direct run 

off). Aliran dalam tanah (interflow) dan aliran tanah (base flow). 

Besarnya masing – masing aliran tersebut adalah : 
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- Interflow         = Infiltrasi – Volume air tanah         (2-17) 

- Direct run off  = Water Surplus – Infiltrasi         (2-18) 

- Base Flow       = Aliran yang selalu ada sepanjang tahun         (2-19) 

- Run off            = Interflow + Direct Run Off + Base Flow               (2-20) 

2.4.2 Analisa Debit Inflow Bangkitan Metode Thomas – Fiering 

 Dalam perhitungan hidrologi terdapat tiga model yang digunakan yaitu 

model deterministik, model probabilistik, dan model stokastik. Model stokastik 

mampu mengisi kekosongan diantara kedua model tersebut, yaitu 

mempertahankan sifat – sifat peluang yang berhubungan dengan runtun waktu 

kejadiannya. Termasuk dalam model stokastik adalah proses perpanjangan runtun 

data. 

 Sedangkan dasar-dasar teknik pembangkitan data dapat dijelaskan seperti 

berikut, dasar proses perpanjangan runtun data (generated) adalah bahwa 

prosesnya tidak berubah, dalam arti sifat – sifat statistik proses terhadap runtun 

data historis tidak berubah terhadap waktu sehingga sifat-sifat kejadian 

sesungguhnya dapat dipakai untuk membuat runtun data sintesis yang panjang. 

Berikut adalah kegunaan pembangkitan data debit sungai adalah : 

- Untuk memenuhi kebutuhan tampungan waduk dengan data sintesis. 

- Untuk membantu perancangan waduk akibat data kurang panjang. 

- Untuk simulasi pengoperasian waduk. 

 Pembangkitan data dalam hal ini memerlukan proses dimana kekuatan-

kekuatan yang saling bersangkut pau dan menimbulkan pengaruh bertindak 

menghasilkan suatu rangkaian waktu (time series). Proses terbaik adalah yang 

sesuai dengan karakteristik fisik dari rangkaian waktu tersebut. Sedangkan dari 

segi pandang stokastik, aliran sungai bisa dipandang dari empat komponen yaitu : 

- Komponen kecenderungan (Tt). 
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- Komponen periodik atau musiman (St). 

- Komponen korelasi (Kt). 

- Komponen acak (t). 

Yang dapat dikombinasikan secara sederhana sebagai berikut : 

Xt = Tt + St + Kt + st          (2-21) 

Konsep dari metode stokastik adalah pembangkitan data dengan cara 

mempertahankan karakteristik data debit historis, melalui parameter rerata data, 

standar deviasu dan koefisien korelasi antar waktu. 

 Metode pendekatan Thomas-Fiering merupakan metode probabilitas yang 

telah banyak diterapkan oleh para ilmuwan untuk membuat data forecasting. 

Pembangkitan data menggunakan metode Thomas-Fiering dapat digunakan untuk 

memecahkan persoalan kurang panjangnya data hidrologi. Keunggulan metode 

Thomas-Fiering adalah dapat meramalkan data untuk beberapa tahun kedepan. 

Filosofi data bangkitan atau data sintetik adalah membuat data baru berdasarkan 

catatan pendek, untuk mendapatkan catatan panjang. Diharapkan metode Thomas 

– Fiering dapat menjadi jawaban bagi ketersediaan data. Sehingga persoalan 

kurang panjangnya data hidrologi dapat teratasi dengan pembangkitan data 

menggunakan model Thomas-Fiering. Model ini menganggap bahwa data aliran 

x1.1, x1.2, x1.12, x2.1, x2.2, …………., xn12; contoh, indeks pertama 

menyatakan tahun dimana aliran terjadi dan kedua berjalan secara siklus dari 1 ke 

12. Rumus Thomas-Fiering ditunjukkan pada persamaan berikut ini :  

2/1

11 )1()(1 rjtiSdjQQibjQjjQi jj        (2-22) 

Dimana : 

Qi+1 = debit hasil pembangkitan untuk bulan j dan tahun ke (i+1) 

Qi j-1 = debit pada tahun ke I, pada bulan sebelumnya (j-1) 

rj      = korelasi antara debit bulan sebelumnya (j-1) dan bulan j 
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bj     = koefisien regresi antara debit bulan j dan j-1 

ti      = bilangan random normal 

Sdj   = standar deviasi bulan j 

 2.4.3 Uji Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis merupakan bagian terpenting dari teori pengambilan 

keputusan. Hipotesis statistika adalah suatu anggapan atau pernyataan mungkin 

benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Hipotesis yang dirumuskan 

dengan harapan untuk ditolak disebut hipotesis nol dan dinyatakan dengan H0. 

Penolakan H0 menjurus pada penerimaan suatu hipotesis tandingan yang 

dinyatakan dengan H1. Data Historis dan data hasil pembangkitan akan diuji 

menggunakan dua jenis hipotesis yaitu uji T dan uji F. 

2.4.3.1 Uji T 

 Uji T adalah rata-rata hitung yang ingin diuji perbedaannya. Rata-rata 

yang diuji apakah berbeda secara signifikan atau tidak, dapat berasal dari 

distribusi sampel yang berbeda dengan kata lain kelompok yang subjeknya 

berbeda disebut sebagai sampel bebas (independent sample). Sebaliknya, 

distribusi sampel berhubungan dimaksudkan sebagai sampel yang sama, atau 

kelompok subjek yang sama (correlated samples or paired samples). Untuk 

memastikan ada atau tidaknya perbedaan yang mungkin hanya bersifat kebetulan 

atau memang signifikan secara statistic tersebut harus dilakukan uji statistic. 

Teknik statistic yang bisa dipergunakan untuk menguji perbedaan rata-rata hitung 

dari dua kelompok sampel adalah t test. 

 Uji T termasuk jenis uji untuk sampel kecil. Ukuran sampel kecil adalah n 

< 30. Untuk mengetahui apakah 2 sampel berasal dari populasi yang sama, 

tahapan pengujian adalah sebagai berikut : (Soewarno, 2000 : 233) 

1. Tentukan deviasi standar dari perbedaan nilai rata-rata hitung, dapat dihitung 

dengan rumus : 
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Dimana : 

1x  = rerata dari sampel x1 

2x  = rerata dari sampel x2 

S1  = simpangan baku dari sampel x1 

S2 = simpangan baku dari sampel x2 

N1 = ukuran dari sampel x1 

N2 = ukuran dari sampel x2  

2. Keputusan 

Bandingkan nilai t dengan nilai varian standar normal tc pada tabel 2.2, dengan 

aturan : 

Tabel 2.2 Nilai tc Untuk Uji Normal 

Derajat kepercayaan α 0.1 0.05 0.01 0.015 0.002 

Uji Satu Sisi 

-1.28 -1.645 -2.33 -2.58 -2.88 

atau atau atau atau atau 

+1.28 +1.645 +2.33 +2.58 +2.88 

Uji Dua Sisi 

-1.645 -1.96 -2.58 -2.81 -3.08 

dan dan dan dan dan 

+1.645 +1.96 +2.58 +2.81 +3.08 

(Sumber : Soewarno, 2000) 

- Bila t ≤ tc, maka H0 diterima 

- Bila t ≥ tc, maka H0 ditolak dan menerima H1 
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2.4.3.2 Uji F 

 Uji F sering juga disebut uji Z dan bisa juga disebut analisis varians. 

Analisis varians yang mula-mula dikembangkan oleh Ronald A. Fisher pada tahun 

1923, dan penamaan bilangan (hasil perhitungan dan nilai tabel F dimaksudkan 

sebagai penghargaan terhadap dirinya. Analisis varians digunakan untuk menguji 

hipotesis-hipotesis penelitian, baik hipotesis kerja ataupun hipotesis nihil, tentang 

ada atau tidaknya perbedaan rata-rata hitung yang signifikan diantara kelompok-

kelompok sampel yang diteliti.  

 Untuk menguji nilai variansi data A sebesar σ12 dan data B sebesar σ22 

dapat digunakan uji F dengan dibuat hipotesis sebagai berikut : 

- H0 : σ12 = σ22 nilai variansi sama 

- H1 : σ12  ≠ σ22 nilai variansi tidak sama 

Uji F dapat dihitung dengan rumus : 
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n

Sdn
S          (2-27) 

dk1 = N1 – 1          (2-28) 

dk2 = N2 – 1          (2-29) 

keterangan : 

F = nilai Uji F 

dk1 = derajat bebas data A 

dk2 = derajat bebas data B 
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N1 = jumlah sampel data A 

N2 = jumlah sampel data B 

S1 = deviasi standar data A 

S2 = deviasi standar data B 

Keputusan Uji F : H0 ditolak bila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 

dengan derajat kepercayaan tertentu (α) pada derajat bebas (dk) tertentu. Dalam 

hal ini menerima H1. Sebaliknya bila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel 

maka H0 diterima, berarti varian data A = data B. 

 

2.5 Analisa Produksi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) 

 Suatu pembangkit listrik tenaga hidro dapat difungsikan untuk mengubah 

potensi tenaga air (energi potensial dan energi kinetik) menjadi listrik 

(hidroelektrik). Besarnya energi yang dihasilkan bergantung pada debit yang 

tersedia dan ketinggian jatuh air (head). 

 Secara umum, pembangkit listrik tenaga hidro dapat dikategorikan sesuai 

besar daya yang dihasilkan yaitu : 

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), daya yang dihasilkan lebih besar dari 

5 MW(5000 kW). 

- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), daya yang dihasilkan berkisar 

100 kW – 5000 kW. 

- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), daya yang dihasilkan 

kurang dari 100 kW. 

Total daya yang dihasilkan dari turbin air dirumuskan dengan persamaan 

berikut : 

P = Q x g x Heff         (2-30) 
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Dimana : 

P = daya listrik (kW) 

g = percepatan grafitasi (m2/detik) 

Heff = tinggi jatuh efektif (m) 

Dari rumusan teoritis diatas perlu diperhatikan nilai efisiensi turbin dan 

generator. Daya yang dihasilkan setelah keluar dari generator dirumuskan dengan 

persamaan berikut : 

 P = η x ρ x Q x g x Heff        (2-31) 

Dimana : 

η = efisiensi turbin (%) 

ρ = massa jenis air (kg/m3) 

 Energi listrik yang diproduksi oleh PLTM dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 E = P x t          (2-32) 

Dimana : 

E = energi listrik (kWh) 

t  = waktu (jam)  

 

2.6 Analisa Kebutuhan Air Irigasi 

 Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan tanaman dan kehilangan air. Kebutuhan air irigasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Jenis dan variasi tanaman 
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Jenis tanaman yang pada umunya ditanam adalah padi, tebu, dan palawija. 

Variasi tanam pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga musim tanam dalam 

setahun. Dari jenis dan variasi tanaman akan terbentuk suatu pola tanam yang 

akan disusun berdasarkan debit andalan yang tersedia. 

2. Variasi koefisien tanaman, tergantung pada jenis dan tahap pertumbuhan dari 

tanaman 

Faktor koefisien tanaman digunakan untuk mencari besarnya air yang habis 

terpakai untuk tanaman pada masa pertumbuhannya. Koefisien tanaman (Kc) 

untuk tanaman padi dan palawija dapat diperoleh dari tabel 2.3 dan 2.4 : 

Tabel 2.3 Harga-Harga Koefisien Tanaman Padi 

Bulan 

Nedeco/Prosida Fao 

Varietas Varietas Varietas Varietas 

Biasa Unggul Biasa 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 : Standar Perencanaan Irigasi 1986, KP-01) 
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Tabel 2.4 Harga-Harga Koefisien untuk Diterapkan Metode Perhitungan 

Evapotranspirasi FAO 

Setengah 

bulan ke 

Koefisien Tanaman 

Kedelai Jagung Kacang 

Tanah 

Bawang Buncis Kapas 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 0,75 0,59 0,51 0,51 0,64 0,5 

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

4 1,0 1,05 0,85 0,9 0,95 0,75 

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

6 0,45 0,95 0,95   1,104 

7   0,95   1,05 

8   0,55   1,05 

9   0,55   1,05 

10      0,78 

11      0,65 

12      0,65 

(Sumber : Standar perencanaan Irigasi 1986, KP-01) 

3. Areal tanam 

Areal tanam yaitu luas lahan yang menjadi daerah aliran irigasi. Luasan areal 

tanam akan mempengaruhi besarnya kebutuhan air irigasi. 

4. Sistem golongan 

Sistem golongan yaitu dengan membagi suatu daerah irigasi menjadi bebrapa 

golongan dan kemudian menentukan kapan dimulainya persiapan pengolahan 

lahan untuk masing-masing golongan. Selang wajtu pengolahan tanahnya yaitu 10 

atau 15 hari. 

5. Perkolasi 

Perkolasi merupakan genangan air mengalir kebagian maoisture content atas 

yang lebih dalam sampai air tanah. Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-
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sifat tanah. Pada tanah lempung berat dengan karakteristik pengolahan yang baik,  

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

laju perkolasi bias lebih tinggi. Dari hasil-haisl penyelidikan tanah pertanian, 

besarnya laju perkolasi serta tingkat kecocokan tanah untuk pengolahan lahan 

dapat ditetapkan dan dianjurkan pemakainnya. Guna menentukan laju perkolasi, 

tinggi muka air tanah juga harus diperhitungkan. Perembesan terjadi akibat 

meresapnya air melalui tanggul sawah. 

6. Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (WLR) 

Penggantian lapisan air diperlukan untuk mengurangi efek reduksi pada tanah 

dan pertumbuhan tanaman. Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air ditetapkan 

berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi 1986, KP-01. Besar kebutuhan air untuk 

pengganti lapisan air adalah 50 mm/bulan (atau 3,3 mm/hari selama 1/2 bulan) 

selama sebulan dan dua bulan setelah transplantasi. 

7. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan 

Perhitungan air selama penyiapan lahan perlu memperhatikan jenis tanaman, 

usia tanaman sampai panen, pola tanam, efisiensi irigasi, lama penyinaran malam 

dan lain-lain. 

Metode yang digunakan adalah metode yang dikembangkan oleh Van Goor 

dan Zijlstra (Standar Perencanaan Irigasi 1986, KP-01), yaitu sebagai berikut : 























S
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                (2-33) 

Dimana : 

IR = kebutuhan air irigasi ditingkat perswahan (mm/hari) 

M  = kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi      

disawah yang telah dijenuhkan 
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      = Eo + P (mm/hari) 

P    = perkolasi (mm/hari) 

Eo  = evaporasi potensial (1,1 x Eto) (mm/hari) 

E    = koefisien 

S    = kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan 50 mm 

T    = waktu penyinaran matahari (hari) 

Untuk tanah bertekstur berat tanpa retak-retak kebutuhan air untuk penyiapan 

lahan diambil 200 mm. setelah transplantasi selesai, lapisan air disawah akan 

ditambah 50 mm. Secara keseluruhan, ini berarti lapisan air yang diperlukan 

menjadi 250 mm untuk penyiapan lahan dan lapisan air setelah transplantasi 

selesai. Bila lahan telah dibiarkan bero selama jangka waktu yang lama (2,5 bulan 

atau lebih), maka lapisan air yang diperlukan untuk penyiapan lahan diambil 300 

mm, termasuk 50 mm untuk penggenangan setelah transplantasi (SPI KP-01, 

2010). 

8. Kebutuhan air konsumtif 

Kebutuhan air untuk tanaman di lahan diartikan sebagai kebutuhan air 

konsumtif dengan memasukkan faktor koefisien tanaman (kc). Kebutuhan air 

konsumtif dirimuskan sebagai berikut : 

EtoxkcEtc              (2-34) 

Dimana : 

Etc = kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 

Eto = evapotranspirasi (mm/hari) 

Kc = koefisien tanaman 
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9. Kebutuhan air irigasi 

Kebutuhan air irigasi dihitung sebagai Net Field Requitment (NFR). Untuk 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

- Kebutuhan air irigasi untuk padi 

WLRPETcNFR  Re                      (2-35) 

- Kebutuhan air irigasi untuk palawija 

Re PETcNFR                    (2-36) 

Dimana : 

NFR  = kebutuhan air disawah (mm/hari) 

ETc   = kebutuhan air konsumtif (mm) 

P       = kehilangan akibat perkolasi (mm/hari) 

Re     = curah hujan efektif (mm/hari) 

WLR = penggantian lapisan air (mm/hari) 

10. Efesiensi irigasi (EI) 

Efeisiensi irigasi adalah faktor penentu utama pada sebuah system jaringan 

irigasi. Efisiensi irigasi terdiri dari efisiensi pengaliran yang biasanya terjadi 

dijaringan utama dan efisiensi dijaringan sekunder (dari bangunan pembagi 

sampau petak sawah). Nilai ini didasarkan pada asumsi baha sebagian jumlah air 

yang diambil akan hilang baik disaluran maupun dipetak sawah. Kehilangan 

tersebut disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, evaporasi dan rembesan. Oleh 

karena itu, pemberian air di bangunan pengambilan harus memperhitungkan 

efisiensi irigasi sehingga pemberian air harus lebih besar dari kebutuhan air di 

sawah. 

11. Kebutuhan air di pintu pengambilan (intake) 

Kebutuhan air di pintu pengambilan dapat diketahui dengan rumus : 
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EI

NFR
DR

64,8
                        (2-37) 

Dimana : 

DR = kebutuhan air di pintu pengambilan (l/dt/ha) 

NFR = kebutuhan air disawah (mm/hari) 

EI    = kebutuhan air irigasi (%) 

1/8,64 = angka konversi dari mm/hari ke lt/dt/ha 

 

2.7 Analisa Kebutuhan Air Baku 

 Kebutuhan air baku adalah kebutuhan air akan digunakan untuk memenuhi 

keperluan manusia untuk hunian pribadi, fasilitas umm seperti sekolah, pasar, 

sekolan, dan fasilitas kesehatan. Kebutuhan air berbeda-beda dari suatu kota ke 

kota yang lain, dipengaruhi oleh : 

1. Iklim 

Kebutuhan air disaat cuaca atau suhu yang tinggi cenderung meningkat 

disbanding kebutuhan air ketika cuaca atau suhu relatif lebih rendah. 

2. Karakteristik Penduduk 

Penduduk yang berkarakter secara ekonomi kuat atau kaya maka penggunaan 

airnya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang kurang mampu 

secara ekonomi. 

3. Permasalahan Lingkungan Hidup 

Peningkatan permasalahan lingkungan hidup akhir-akhir ini mengakibatkan 

adanya penemuan-penemuan alat baru yang membuat penghematan penggunaan 

air sehingga jumlah kebutuhan akan air juga berubah. 

4. Harga Air 
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Dengan naiknya harga pemakain air maka mendorong orang-orang untuk 

melakukan penghematan air. 

5. Kualitas Air 

Peningkatan kualitas air mendorong orang untuk meningkatkan pemakaian airnya, 

tetapi sebaliknya penurunan kualitas air yang terjadi mengakibatkan keengganan 

oramg untuk memakai air. 

Kebutuhan air domestik dan non domestik diperkirakan dengan cara 

memproyeksikan jumlah penduduk tahun ini dan tahun yang akan datang. Jumlah 

penduduk dan tingkat pertumbuhannya diperoleh dari sensus penduduk. 

Kebutuhan air domestik dan non domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk 

dan konsumsi pemakaian air per kapita per hari. 

Proyeksi pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan metode geometrik 

berdasarkan perbandingan pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahun. Rumus 

metode geometrik adalah sebagai berikut : 

nrPoPn )1(                                (2-38) 

Dimana : 

Pn = jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n (jiwa) 

Po = jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa) 

r    = angka pertumbuhan penduduk tiap tahun (%) 

n   = jumlah tahun proyeksi (tahun) 

Untuk menghitung jumlah kebutuhan air baku digunakan rumus sebagai berikut : 

 Q = Pn x q          (2-39) 

Dimana :  

Q  = kebutuhan air baku 

Pn  = jumlah penduduk terlayani (jiwa) 
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q    = debit keluaran individu 

Standar kebutuhan air baku dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Standar Kebutuhan Air Domestik 

Standar kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan pada 

hunian pribadi untuk memenuhi keperkuan rumah tangga seperti mandi, mencuci, 

memasak, dan lain sebagainya. Kriteria perencanaan air baku dapat dilihat pada 

tabel 2. 5 

Tabel 2.5 Kriterian Perencanaan Air Baku 

No Uraian 

Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa) 

>1.000.000 
500.00 sd 

1.000.000 

100.000 s/d 

500.000 

50.000 s/d 

100.000 
<50.000 

Kota 

Metropolitan 
Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil Desa 

1 

Konsumsi Unit 

Sambungan Rumah 

(SR) (lt/orang/hari) 

>150 150-120 90-120 80-120 60-80 

2 

Konsumsi Unit Hidran 

Umum(HU) 

(lt/orang/hari) 

30 30 30 30 30 

3 
Konsumsi Unit Non 

Domestik (lt/orang/hari) 
20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 

4 Kehilangan air (%) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 

5 Faktor Hari Maksimum 
1.15-1.25* 

harian 

1.15-1.25* 

harian 

1.15-1.25* 

harian 

1.15-1.25* 

harian 

1.15-1.25* 

harian 

6 Faktor Jam Puncak 
1.75-2.0* hari 

maks 

1.75-2.0* hari 

maks 

1.75-2.0* hari 

maks 

1.75-2.0* 

hari maks 

1.75-2.0* 

hari maks 

7 
Jumlah Jiwa per SR 

(jiwa) 
5 5 5 5 5 

8 
Jumlah Jiwa pe Hu 

(Jiwa) 
100 100 100 100-200 200 

9 

Sisa Tekan di 

Penyediaan 

Distribusi(meter) 

10 10 10 10 10 

10 Jam Operasi (jam) 24 24 24 24 24 

11 
Volume Reservoir (% 

max day demand) 
15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 

12 SR-HU 
50:50 s/d 

80:20 

50:50 s/d 

80:20 

50:50 s/d 

80:20 

50:50 s/d 

80:20 

50:50 s/d 

80:20 

13 Cakupan Pelayanan (%) 90 90 90 90 70 

(Sumber : Dirjend Cipta Karya Dinas PU, 1996) 
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2. Standar Kebutuhan Air Non Domestik 

Standar kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih diluar 

keperluan rumah tangga. Kebutuhan air non domestik terdiri dari penggunaan 

komersil dan industry. Dan penggunaan umum yaitu penggunaan air untuk 

bangunan-bangunan pemerintahan, rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah. 

Kebutuhan air untuk non domestik dapat dilihat pada tabel 2.6 

Tabel 2.6 Kebutuhan Air Baku Untuk Non Domestik 

Sektor Nilai Satuan 

Sekolah 10 liter/murid/hari 

Rumah Sakit 200 liter/bed/hari 

Puskesmas 2000 liter/unit/hari 

Masjid 3000 liter/unit/hari 

Mushola 2000 liter/unit/hari 

Kantor 10 liter/pegawai/hari 

Pasar 12000 liter/hektar/hari 

Hotel 150 liter/bed/hari 

Rumah Makan 100 liter/tempatduduk/hari 

Komplek Militer 60 liter/orang/hari 

Kawasan Industri 0,2-0,8 liter/detik/hektar 

Kawasan Wisata 0,1-0,3 liter/detik/hektar 

(Sumber : Dirjend Cipta Karya Dinas PU, 1996) 

 

2.8 Pola Operasi Waduk 

Pola operasi waduk bertujuan untuk membuat keseimbangan antara 

volume tampungan, debit masukan (inflow) dan keluaran (outflow). Dalam 

simulasi atau analisa perilaku operasi waduk bertujuan untuk mengetahui 

perubahan kapasitas tampungan waduk. 

2.8.1 Simulasi Operasi Waduk 

Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari sesuatu kondisi lapangan. 

Secara umum simulasi merupakan penggambaran sifat-sifat karakteristik kunci 

dari kelakuan sistem fisik atau sistem abstrak tertentu, dalam studi ini simulasi 
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dilakukan di Waduk Tukul guna mendapatkan suatu gambaran tentang kapasitas 

Waduk Tukul dalam memenuhi kebutuhan air baku dan air irigasi sekitar waduk. 

Lingkup waktu dari simulasi mencakup 1 tahun operasi atau lebih tergantung 

dari kebutuhannya. Salah satu operasi dibagi-bagi menjadi sejumlah periode, 

misalnya bulanan, 15 harian, 10 harian, mingguan, maupun harian. Persamaan 

umum simulasi operasi waduk adalah Neraca Keseimbangan Air (water balance). 

Dalam situasi atau analisa perilaku operasi waduk bertujuan untuk mengetahui 

perubahan kapasitas tampungan waduk. Persamaan yang digunakan adalah 

kontinuitas tampungan (mass storage equation) yang memberi hubungan antara 

masukan, keluaran, dan perubahan tampungan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Simulasi Operasi Waduk 

Persamaan secara matematika dinyatakan sebagai berikut : 

EtOtItStSt 1                      (2-40) 

Dengan kendala 0<=St+1<=C 

Dimana : 

St+1  = tampungan waktu pada akhir interval waktu 

t        = interval waktu yang digunakan 

Inflow (It) 

Periode (t) 

Evaporasi (Et) 

Ouflow 

(Ot) 
Tampungan (St) 
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St      = tampungan waduk pada awal interval waktu 

It       = aliran masuk selama interval waktu t 

Ot     = aliran keluar selama interval waktu t 

Et     = evaporasi selama interval waktu t 

C     = tampungan efektif 

Aturan umum dalam simulasi waduk adalah : 

1. Air waduk tidak boleh turun dibawah tampungan aktif. Dalam banyak keadaan, 

maka batas bawah tampungan aktif ini ditentukan oleh tingginya lubang outlet 

waduk. 

2. Air waduk tidak boleh melebihi batas tampungan aktif. Dalam banyak keadaan, 

maka batas atas tampungan aktif ini ditentukan oleh puncak spillway. Apabila 

terjadi kelebihan air, maka kelebihan ini akan melimpah (spillout). 

3. Ada bebrapa waduk yang memiliki batasan debit yang dikeluarkan (outflow), 

baik debit maksimum atau debit minimum.  

2.8.2 Kegagalan dan Keandalan Waduk 

 Penilaian kuantitatif kegagalan waduk dapat didasarkan pada kegagalan 

menurut jumlah kejadian (occurance based probability) maupun jumlah 

kekurangan air (volume based probability). Kegagalan yang dimaksud adalah 

bearan debit yang dikeluarkan waduk. Debit yang keluar dari waduk adalah hasil 

perencanaan. 

 Peluang kegagalan yang didefinisikan sebagai banyaknya kejadian waduk 

mengalami kegagalan selama operasinya dalam kurun waktu yang ditinjau. 

Persamaan matematisnya sebaai berikut : 

 
N

P
Pe                       (2-41) 

Dimana : 
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Pe   = peluang kegagalan 

P     = banyaknya waduk mengalami kekosongan 

N    = total satuan waktu yang ditinjau 

Keandalan dari suatu waduk adalah bebrapa persen dari interval waktu 

operasi waduk berhasil memenuhi kebutuhan yang direncanakan. Dapat 

dinyatakan dalam persen atau fraksi 1 (satu). Dalam realitanya tidak ada 

keandalan waduk 100%. 

Hubungan antara keandalan dan peluang kegagalan dirumuskan sebagai berikut : 

PeR 1       (2-42) 

Dimana : 

R  = peluang keandalan 

Besarnya keandalan waduk dinyatakan dalam bentuk prosentase dari pada 

rerata debit inflow, dalam studi ini keandalan waduk direncanakan sebesar 90% 

dengan kegagalan sebesar 10% serta dengan menggunakan keandalan operasi 

sebesar 100%. 




