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                                                BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Evapotranspirasi  

Dengan menggunakan sumber energi, Penman menyusun suatu 

persamaan penguapan permukaan air maupun suatu permukaan tanah yang 

bervegetasi  yang populer disebut Evapotranspirasi. Rumus Penman yang 

disederhanakan sesuai dengan rekomondasi Badan Pangan dan Pertanian PBB 

(FAO.Irrigation and Drainage Paper, 1977:15)  guna perhitunganan yang lebih 

realitis untuk digunakan di Indonesia karena memperhitungkan sebagian besar 

data klimatologi. 

 

ETo = W (0,75Rs – Rn1) + (1-W).f (u).(ea-ed) (2.1) 

 

dengan, 

Eto = Evapotranspirasi Potensial ( mm/hari ) 

c = Faktor koreksi Penman 

W = Faktor yang berhubungan dengan suhu (t) dan elevasi daerah 

Rn = radiasi netto gelombang panjang ( mm / hari ) 

 = Rn ( 1 -  ) – Rn 1 

Rs = radiasi gelombang pendek ( mm / hari ) 

f (u ) = fungsi  kecepatan angin ( Km/jam )  

Rh max = kelembaban udara relatif maximum ( % ) 

( ea – ed ) = perbedaan tekanan uap air jenuh dengan tekanan uap air nyata  

  ( mbar ) 

2.2 Analisis Curah Hujan 

 Berdasarkan data curah hujan selama 10 tahun terakhir pada beberapa  

stasiun curah hujan yang mewakili daerah irigasi Molek, dilakukan analisa data 

curah hujan yang diamati pada pos stasiun curah hujan  (point rainfall) menjadi 

curah hujan wilayah (areal rainfall) adalah metode Aritmatika dengan persamaan 

sebagai berikut : 
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             n    

R = 1/n   R i (2.2) 

        1    

( Anonim,1986:75 ) 

dengan, 

R = areal rainfall / curah hujan daerah rata-rata (mm) 

Ri = point rainfall / besarnya curah hujan pada stasiun ke i (mm) 

n = jumlah stasiun pengamatan 

 

 Dengan terlebih dahulu mengadakan uji konsistensi data yaitu uji 

kesesuaian data pada stasiun curah hujan yang akan dipergunakan dengan metode 

uji kurva massa ganda melalui hubungan kumulatif rerata dari stasiun yang akan 

diuji (dikoreksi) terhadap stasiun pengamatan lainnya dengan tolak ukur 

koefisien determinasi, jika koefisien determinasi nilainya mendekati  100 % 

dianggap data baik (Anonim, 2000:2-5)  

 

 Data curah hujan juga dianalisis berdasarkan klasifikasi iklim untuk 

menentukan bulan basah, bulan normal dan bulan kering (Schmidt-

Ferguson,dalam Suryatna Rafi’i, 1995:261) sejalan dengan penerapan 3 pola 

tanam daerah kajian  tersebut; Metode untuk menganalisa data curah hujan adalah 

metode  Schmidt-Ferguson dengan persamaan sebagai berikut  : 

   

                         f d 

Md  =    T  

(2.3) 

dengan,: 

Md = rata-rata bulan kering (mm) 

fd = jumlah (frekuensi) bulan kering 

T = banyaknya tahun penelitian 
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   f w 

Mw  =    T  

(2.4) 

dengan : 

Mw = rata-rata bulan basah )mm) 

fw = jumlah (frekuensi) bulan basah 

T = banyaknya tahun penelitian 

 

 Perhitungan untuk menentukan bulan basah, bulan normal dan bulan 

kering juga dapat diasumsi dengan dasar sebagai berikut : (Anonim, 1999:5) 

Sifat hujan : Perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama satu 

bulan dengan nilai rata-rata atau normal dari bulan tersebut disuatu tempat. 

Sifat hujan dibagi menjadi 3 kriteria yaitu : (2.5) 

a. Di atas normal atau basah, jika nilai perbandingannya lebih besar dari 115 %, 

b. Normal, jika nilai perbandingannya antara 85 % - 115 %, 

c. Di bawah  normal atau kering, jika nilai perbandingannya kurang dari 85 %.  

   

 Dasar perhitungan kebutuhan tanaman, perkolasi dan lain-lain 

berdasarkan curah hujan efektif, sedangkan jumlah hujan yang dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman tergantung dari jenis tanaman tersebut dan jenis 

tanah. Curah hujan untuk tanaman padi sawah dihitung berdasarkan 70 % dari 

hujan andalan 80 % dengan persamaan (Anonim, 1995:165) sebagai berikut :  

Re padi = 0,7 (R80) (2.6) 

 

dengan,  

Re padi = curah hujan efektif untuk padi sawah (mm/hari) 

R80 = curah hujan dengan peluang terjadi 80 % (mm) 
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 Curah hujan efektif untuk tanaman palawija  ditentukan berdasarkan 

evapotranspirasi yang terjadi, hujan dan ketersediaan air tanah yang siap dipakai 

(pendekatan kedalaman perakaran) dengan persamaan sebagai berikut : ( 

Anonim, 1986:175) 

                               0,824 

Re plw = FD (1,25. R     - 2,93 ) ( 10 0,0095.ETO ) (2.7) 

 

FD = 0,53 + 0,116 . D – 8,94 . 10 –5 . D 2  + 2,32  . 10 –7 . D 3 (2.8) 

 

dengan : 

Re plw = curah hujan efektif untuk palawija ( mm/hari) 

 

FD  = faktor kedalaman air tanah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman 

polowijo (mm) 

D =   kedalaman perakaran tanaman yang siap pakai (mm)  

dengan, 

D =  untuk kedelai = 75 mm 

  untuk jagung = 80 mm 

  untuk kacang tanah = 55 mm 

  untuk bawang = 35 mm 

  Tebu = 90 mm 

 

2.3 Kebutuhan Air Untuk Tanaman 

 Pendugaan kebutuhan air untuk tanaman dilakukan berdasarkan 

neraca air secara agroklimatologi, persamaan netto kebutuhan air (Net Field 

Requirement = NFR) adalah sebagai berikut : (Anonim, 2000:15) 

NFR padi   = LP +  Et crop + WLR + P – Repadi  (2.9) 

NFR plw = Et crop -   Replw  

NFR tebu = Et crop -   Retebu  

 

dengan, 
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NFR padi   = netto kebutuhan air padi sawah (mm/hari) 

NFR plw = netto kebutuhan air polowijo (mm/hari) 

NFR tebu = netto kebutuhan air tebu (mm/hari) 

LP  = kebutuhan air untuk persiapan lahan (mm/hari) 

Et crop = kebutuhan air untuk konsumtif tanaman (mm/hari) 

WLR = kebutuhan air untuk penggantian lapisan air 

(mm/hari) 

P  = perkolasi  (mm/hari) 

Repadi = curah hujan efektif untuk padi sawah (mm/hari)  

Replw = curah hujan efektif untuk palawija (mm/hari)  

Retebu = curah hujan efektif untuk tebu (mm/hari)  

 

2.3.1 Kebutuhan Air Untuk Pengolahan Tanah 

Kebutuhan air untuk pengolahan tanah didekati dengan persamaan 

sebagai berikut : (Anonim, 1986:159) 

 LP =      M x ek   (2.10) 

        ek - 1 

dengan, 

LP = kebutuhan air untuk pengolahan tanah (mm/hari) 

M = kebutuhan air untuk penggantian kehilangan air akibat evaporasi 

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

M = Eo + P  (mm/hari) 

Eo = evaporasi (mm/hari) 

P = perkolasi  (mm/hari) 

k = ( M . T ) / S 

T = jangka waktu penyiapan lahan (hari) 

S = kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 50 

mm. 

e = bilangan eksponensial  ( 2,71828 )  
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2.3.2 Kebutuhan Air Konsumtif  Tanaman 

Kebutuhan air untuk konsumtif tanaman (Etcrop) merupakan 

kebutuhan air yang diperlukan untuk memenuhi evapotranspirasi tanaman pada 

kondisi yang bebas penyakit, tumbuh di areal pertanian pada kondisi cukup air, 

kesuburan tanah dengan potensi pertumbuhan yang baik dan tingkat lingkungan 

pertumbuhan yang baik. Kebutuhan air untuk tanaman ini didekati dengan 

persamaan sebagai berikut : (Anonim, 1995:33) : 

 Et crop = kc. Eto        (2.11) 

dengan,     

Et crop = kebutuhan air untuk tanaman (mm/hari) 

Eto = Evapotranspirasi potensial (mm/hari) 

kc  = koefisien tanaman 

 

 

2.3.3 Kebutuhan Air Irigasi 

 Kebutuhan air irigasi pada setiap bangunan sadap dan bangunan 

utama untuk masing-masing petak tersier dan saluran dihitung berdasarkan 

persamaan sebagai berikut : (Anonim, 1995:6)  

  

  

    Aij  x  NFR 

 TORij =     (2.12) 

     ( n tersier  )ij 

 

           m 

         TOR ij 

 DR =    J=1  (2.13) 

            n saluran 
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dengan, 

 

TOR ij = ( Tersierry Offtake Requirement ) kebutuhan air irigasi 

petak tersier ke i pada saluran sekunder ke j dengan luas 

layanan A ij (lt/detik) 

DR = Kebutuhan air irigasi bangunan utama (lt/detik) 

A ij = luas layanan petak tersier ke i pada saluran sekunder ke j 

(ha) 

( n trs ) = efisiensi petak tersier ke i pada saluran ke j  (%) 

NFR = kebutuhan air netto (lt/dt) 

 

 

2.3.4 Faktor  Polowijo Relatif dan Luas Polowijo Relatif 

Luas polowijo relatif merupakan hasil kali luas tanaman suatu jenis 

tanaman dikalikan dengan suatu nilai perbandingan antara kebutuhan air tanaman 

tersebut terhadap kebutuhan air air oleh polowijo.Nilai perbandingan ini 

dinyatakan sebagai nilai koefisien tanaman terhadap luas polowijo relatif; adapun 

persamaan luas polowijo relatif adalah sebagai berikut : (Anonim, 1995:7) 

  

 LPR i  = Ai  x  C i   (2.14) 

  

            TOR i 

 C i =     (2.15) 

      TOR polowijo 

 

dengan, 

 LPR i = luas polowijo relatif jenis tanaman i (ha pol) 

 A i = luas jenis tanaman i  (ha)  

 C i = koefisien jenis tanaman i (LPR tanaman terhadap 

   Polowijo)  



11 

 

  

 

 

 TOR i = kebutuhan air di bangunan sadap tersier untuk jenis 

tanaman  ke i ( lt/detik) 

 

Faktor polowijo relatif merupakan debit air yang dibutuhkan di 

bangunan sadap tersier oleh tanaman polowijo seluas satu hektar dengan 

persamaan sebagai berikut : (Anonim, 1995:21) 

 

  DR 

 FPR tersier =    (2.16) 

    n   

     TOR i 

                  n i=1 

                 n saluran 

                ji 

 

dengan, 

FPR tersier = FPR tingkat tersier (lt/detik/ha pol) 

DR = kebutuhan air irigasi di bangunan utama (lt/detik) 

TOR i = kebutuhan air di bangunan sadap tersier untuk jenis tanaman 

ke i (lt/detik) 

n saluran = efisiensi saluran ke j (%) 

 

 

2.3.5 Perhitungan Kebutuhan Air Petak Tersier  (Anonim, 1999:8) 

 Qtsr = FPR x LPRtsr  (2.17) 

dengan, 

Qtsr  = debit air di pintu tersier (lt/detik) 

FPR  = faktor polowijo relatif  yang diperhitungkan pada pintu tersier 

(lt/detik/ha polowijo) 

LPRtsr  = luas polowijo relatif pada petak tersier (ha polowijo) 
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2.3.6 Perhitungan Kebutuhan Air Total (pada intake) Saluran Primer  

(Anonim, 1999:10) 

    FPR x LPR 

 Qpmr =  (2.18) 

    EI 

dengan, 

Qpmr  = debit air pada intake saluran (lt/detik) 

FPR  = faktor polowijo relatif yang diperhitungkan  pada pintu sadap 

tersier (lt/detik) 

LPR  = luas polowijo relatif total satu daerah irigasi (ha polowijo) 

EI  = efisiensi irigasi (%) 

 

 

 


