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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Embung 

 Embung atau 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 embung 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 Embung, sehingga air dapat disediakan dalam waktu 

atau tempat yang tepat sesuai jumlah yang diperlukan. 

Bagian utama embung/waduk berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 

beberapa bagian utama yaitu : 

 Tampungan mati (dead storage) 

 Tampungan efektif (effective storage) 

 Tampungan Tambahan yang biasanya digunakan 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 embung/waduk tersebut telah berakhir.  

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 

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 : 

  %100
1

x
n

m
P


         (2-1) 

Dimana : 

P = persentase 

m = nomor urut data setelah di ranking dari terbesar hingga terkecil 

n = jumlah data  
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Berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi KP-01, perhitungan curah hujan efektif 

untuk beberapa jenis tanaman adalah sebagai berikut : 

a. Curah Hujan Efektif 

Curah hujan efektif 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


                     (2-2) 

 Dimana : 

 Re        = curah hujan efektif tanaman (mm/hari) 

 R80      = curah hujan efektif (mm/hari) 

b. Curah Hujan Efektif  Palawija 

Curah hujan efektif palawija adalah 50% 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

%5080
Re

pengama

xR


                     (2-3) 

 Dimana : 

 Re        = curah hujan efektif tanaman (mm/hari) 

 R80      = curah hujan efektif (mm/hari) 

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

faktor penyebabnya. 

2.3.1 Evaporasi 

Evaporasi sangat mempengaruhi besarnya debit sungai, kapasitas embung, 

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 

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.  
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 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 embung ketika evaporasi dapat dihitung 

dengan rumus : 

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

Dimana : 

Vew = volume evaporasi di embung (m3) 

E = evaporasi (mm/hari) 

A = luas genangan embung (km2) 

t = waktu (hari) 

2.4 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 

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 
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tanaman (Kc) untuk tanaman padi dan palawija dapat diperoleh dari tabel 

2.1 dan 2.2 : 

Tabel 2.1 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) 

 

Tabel 2.2 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 
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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-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-
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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

T
Mk

e

e
MIR

k

k

1

            (2-9) 

Dimana : 

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

M  = kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan  

             perkolasi disawah yang telah dijenuhkan 

      = 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 
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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           (2-10) 

 Dimana : 

 Etc = kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 

 Eto = evapotranspirasi (mm/hari) 

 Kc = koefisien tanaman 

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                   (2-11) 

- Kebutuhan air irigasi untuk palawija 

Re PETcNFR                 (2-12) 

Dimana : 

NFR  = kebutuhan air disawah (mm/hari) 

ETc   = kebutuhan air konsumtif (mm) 
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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 : 

EI

NFR
DR

64,8
                     (2-13) 

 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 

2.5 Analisa Kebutuhan Air Baku 

 Kebutuhan air baku adalah kebutuhan air yang akan digunakan untuk 

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

Dengan naiknya harga pemakain air maka mendorong orang-orang untuk 

melakukan penghematan air. 

5. Kualitas Air 

Bila kualitas air meningkat maka akan mendorong masyrakat untuk 

menggunakan air namun apabila kualitas air menurun akan menyebabkan 

masyarakat enggan menggunakan air. 

Banyaknya air domestik dan non domestik yang dibutuhkan dapat dihitung 

dengan cara memproyeksikan jumlah penduduk tahun sekarang dengan tahun 

yang akan datang. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya diperoleh dari 

sensus penduduk. Banyaknya air domestik dan non domestik yang dibutuhkan 

akan dihitung berdasar pada konsumsi air per kapita per hari. 
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Proyeksi pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan metode geometrik 

berdasarkan perbandingan pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahun. Rumus 

metode geometrik adalah sebagai berikut : 

nrPoPn )1(                                (2-14) 

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          (2-15) 

Dimana :  

Q  = kebutuhan air baku 

Pn  = jumlah penduduk terlayani (jiwa) 

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 2.3 
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Tabel 2.3 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 : Ditjen Cipta Karya 

 

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. 
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Tabel 2.4 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 : Ditjen Cipta Karya 

2.6 Pola Operasi Embung 

Pola operasi embung/waduk bertujuan untuk membuat keseimbangan 

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

simulasi atau analisa perilaku operasi embung bertujuan untuk mengetahui 

perubahan kapasitas tampungan embung. 

2.6.1 Simulasi Operasi Embung 

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 

dilakukan di Embung Sukodon guna mendapatkan suatu gambaran tentang 

kapasitas embung dalam memenuhi kebutuhan air baku dan air irigasi sekitar. 

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. 
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Persamaan umum simulasi operasi embung adalah Neraca Keseimbangan Air 

(water balance). 

Dalam situasi atau analisa perilaku operasi embung bertujuan untuk 

mengetahui perubahan kapasitas tampungan embung. Persamaan yang digunakan 

adalah kontinuitas tampungan (mass storage equation) yang memberi hubungan 

antara masukan, keluaran, dan perubahan tampungan.  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Simulasi Operasi Embung/Waduk 

Secara matematika dinyatakan sebagai berikut (Modul Perhitungan 

Hidrologi Pelatihan Perencanaan Bendungan Tingkat Dasar, 2017:99 ) : 

       Sn + 1 =   Sn  + (  I  –  O –  Eo - Lt ) x ∆t      (2-16) 

Dimana : 

Sn +1 = tampungan waktu pada akhir interval waktu 

∆t = interval waktu yang digunakan 

Sn = tampungan waduk pada awal interval waktu 

I      = Inflow 

O      = Outflow 

Inflow (Qt) 

Periode t 

Evaporasi (Et) 

Lepasan 

(Dt) 

Tampungan (St) 
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Eo     = evaporasi 

Lt     = kehilangan-kehilangan air lain dari waduk selama interval waktu t, 

  mempunyai harga yang kecil dan dapat diabaikan 

Kapasitas tampungan harus mendapat pasokan air dengan keandalan 

pemenuhan yang telah direncanakan. 

Dengan mempertimbangkan luas genangan embung yang bervariasi 

terhadap waktu, maka lebih lanjut persamaan ditulis sebagai berikut : 

)()(1 ASPtPtEtOtARtQtStSt                            (2-17) 

Dimana : 

Rt(A)     = hujan yang jatuh ke waduk pada interval waktu t, sebagi  

                       fungsi luas permukaan  air waduk 

Ot               = pengambilan air waduk selama interval dari t 

Et(A)    = evaporasi selama interval waktu t, sebagai fungsi luas  

                        permukaan di waduk 

Pt               = limpahan yang melewati bangunan pelimpah selama interval  

                       waktu 

SPt(A)        = rembesan keluar dari waduk selama interval waktu t, sebagai  

                      fungsi luas permukaan air waduk mempunyai harga yang  

                      kecil dan dapat diabaikan 

Aturan umum dalam simulasi embung adalah : 

1. Air embung tidak boleh turun dibawah tampungan aktif. Dalam banyak 

keadaan, maka batas bawah tampungan aktif ini ditentukan oleh tingginya 

lubang outlet embung. 

2. Air embung tidak boleh melebihi batas tampungan aktif. Dalam banyak 

keadaan, maka batas atas tampungan aktif ini ditentukan oleh puncak 
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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.


