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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prinsip Dasar Sistem Distribusi Air Bersih 

Dalam proses pengembangan sumber daya air (water resources), 

diperlukan adanya konsepsi, perencanaan, perancangan, konstruksi dan operasi 

fasilitas-fasilitas untuk pengendalian dan pemanfaatan air. Laju aliran puncak 

merupakan dasar desain dari proyek-proyek yang menyangkut pengendalian air 

berlebih, sedangkan volume aliran selama jangka waktu yang lebih lama 

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mendesain proyek-proyek untuk 

pemanfaatan air. Untuk mengetahui banyak air yang dapat diharapkan harus dicari 

melalui penerapan hidrologi, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari 

kejadian-kejadian serta penyebaran air alamiah di bumi. Karena hal-hal yang akan 

terjadi di masa depan tidak dapat diramalkan secara tepat, maka hidrologi 

mencakup pengujian probabilitas (Linsley, 1985: 3). 

Pekerjaan proyek-proyek dalam hidrologi sangat dipengaruhi oleh 

peristiwa alam dan teori analisis yang dipakai.  Syarat-syarat yang diperlukan 

adalah data hasil pengamatan dalam semua aspek yang meliputi presipitasi, 

evaporasi, transpirasi, limpasan, debit sungai, infiltrasi, perkolasi, dan lain-lain. 

Dengan adanya data-data tersebut dan ditunjang dengan teori-teori yang berkaitan 

dengan hidrologi maka analisis hidrologi akan dapat memberikan penyelesaian 

dalam persoalan pengembangan sumber daya air. 

2.2 Analisa Klimatologi 

Menurut Soewarno (2000:43) klimatologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari hasil proses-proses cuaca serta pengukuran unsur cuaca dan iklim. 

Pada studi ini yang termasuk pada analisa klimatologi adalah evapotranspirasi dan 

evaporasi. 
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2.2.1 Evapotranspirasi 

Evapotranspirasi adalah proses fisik yang mengubah suatu cairan menjadi 

uap. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi dari permukaan air (seperti laut, 

danau dan sungai), permukaan tanah (genangan di atas tanah dan penguapan dari 

permukaan air tanah yang dekat dengan permukaan tanah). Sedangkan transpirasi 

adalah penguapan melalui tanaman. Di lapangan, sulit membedakan antara 

penguapan dari badan air, tanah dan tanaman. Oleh karena itu, biasanya evaporasi 

dan transpirasi dicakup menjadi satu yang disebut evapotranspirasi (Triatmodjo, 

2008: 49).  

Perhitungan evapotranspirasi potensial dalam studi ini menggunakan 

metode Penman sebagai berikut: (Hadisusanto, 2010:92) 

ETo    =  c x ETo*       (2 – 1) 

ETo*  = W. (0,75 Rs – Rn1) +(1 - W). f(u) . (ea – ed)  (2 – 2)  

Dimana: 

ETo = Evapotranspirasi (mm/hari) 

c =  Angka koreksi Penman 

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

Ra =  Radiasi gelombang pendek yang memenuhi batas atmosfer 

(angka angot) (mm/hari) 

Rs =  Radiasi gelombang pendek (mm/hari) 

 =  (0,25+0,54.n/N) . Ra     (2 – 3) 

Rn1 =  Radiasi bersih gelombang panjang (mm/hari) 

 =  f(t) . f(ed) . f(n/N)      (2 – 4) 

f (u) =  Fungsi suhu 

0,27 (1 + 0,864 . u)      (2 – 5) 

f (ed) =  Fungsi tekanan uap nyata (mbar)  

0,34 -0,044 . √��      (2 – 6) 

f (n/N) =  0,1 + 0,9 . n/N      (2 – 7) 
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(ea – ed) =  Perbedaan tekanan uap jenuh dengan tekanan uap yang   

sebenarnya (mbar) 

     (ed = ea x Rh)      (2 – 8) 

ea =  Tekanan uap yang sebenarnya yang besarnya  

berhubungan  dengan suhu (t) (mbar) 

Rh   =  kelembaban relatif udara (%)  

2.2.2 Evaporasi 

Evaporasi permukaan air terbuka (Eo) adalah penguapan permukaan bebas 

tumbuhan. Dalam kajian ini digunakan rumusan Penman. Perhitungan evaporasi 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: (Soewarno, 2000:133) 

Eo = 
� � ��	��


	�
        (2 – 9) 

Dimana: 

Eo = Evaporasi permukaan bebas (mm/hari) 

α = 
�

�
 (faktor pembanding) 

δ = Kemiringan kurva tekanan uap terhadap temperatur 

τ = Konstanta psikometrik 

En = Radiasi bersih yang dinyatakan setara dengan satuan laju 

penguapan (cm/hari) 

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

2.3 Curah Hujan Efektif 

Curah hujan efektif adalah curah hujan andalan yang jatuh di suatu daerah 

dan digunakan tanaman untuk pertumbuhan. Curah hujan tersebut merupakan 

curah hujan wilayah yang harus diperkirakan dari titik pengamatan yang 

dinyatakan dalam milimeter (Sosrodarsono, 1980).  

2.3.1 Curah Hujan Wilayah 

Mengingat hujan jatuh pada kawasan yang luas, sehingga satu alat 

pengukur hujan atau stasiun hujan belum tentu dapat menggambarkan hujan pada 
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suatu DAS atau suatu kawasan.  Untuk mendapatkan harga curah hujan yang 

akurat, maka diperlukan hujan kawasan yang diperoleh dari rata-rata curah hujan 

beberapa stasiun pengukur hujan yang ada di dalam dan/atau di sekitar DAS atau 

kawasan. Menurut Bambang Triadmodjo (2008) ada tiga metode yang digunakan 

untuk menghitung hujan rerata wilayah yaitu: 

1. Metode Rata-rata Aritmatik (Aljabar) 

Metode rata-rata  aritmatik merupakan metode yang paling sederhana 

untuk menghitung hujan rata-rata pada suatu daerah. Tinggi rerata curah 

hujan didapat dengan mengambil nilai rata-rata hitung pengukuran hujan 

yang dilakukan di beberapa stasiun hujan dalam waktu yang bersamaan. 

Stasiun hujan yang digunakan dalam hitungan adalah stasiun hujan yang 

berada di dalam DAS, tetapi stasiun hujan di luar DAS yang masih 

berdekatan juga bisa dipertimbangkan (Bambang Triadmodjo, 2008). 

Nilai curah hujan rata-rata wilayah menurut metode rerata aritmatik 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

� =  
��	 ��	⋯	 ��

�
                                                                 (2 – 10) 

Dimana: 

� = Curah hujan rata – rata wilayah (mm) 

Rn = Curah hujan pada stasiun n (mm) 

n = Jumlah stasiun penakar hujan 

2. Metode Thiessen 

Metode ini memperhitungkan bobot dari masing – masing stasiun yang 

mewakili luasan di sekitarnya. Pada suatu luasan di dalam DAS dianggap 

bahwa hujan adalah sama dengan yang terjadi pada stasiun yang terdekat, 

sehingga hujan yang tercatat pada suatu stasiun mewakili luasan tersebut 

(Bambang Triadmodjo, 2008). 

Nilai curah hujan rata-rata wilayah menurut metode thiessen dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus:  
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� =  
����	 ����	⋯	 ����

��	 ��	⋯	 ��
                                                   (2 – 11) 

Dimana: 

�  = Curah hujan rata – rata wilayah (mm) 

A1,A2,..An   = Luas daerah yang mewakili stasiun 1,2,.....,n (km2) 

R1,R2,.Rn = Curah hujan pada stasiun 1,2,.....,n (mm) 

3. Metode Isohiet 

Isohiet adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan 

kedalaman hujan yang sama. Pada metode isohiet, dianggap bahwa hujan 

pada suatu daerah di antara dua garis isohiet adalah merata dan sama dengan 

nilai rata-rata dari kedua garis isohiet tersebut (Bambang Triadmodjo, 2008). 

Nilai curah hujan rata-rata wilayah menurut metode thiessen dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

� =  
��

��� ��
�

	 ��
��� ��

�
	⋯	 ��  

��� ����
�

��	 ��	⋯	 ��
                             (2 – 12) 

Dimana: 

�   = Curah hujan rata – rata wilayah (mm) 

A1,A2,...An  = Luas daerah yang dibatasi oleh garis isohiet ke 1 dan 

2, 2 dan 3,....., n dan n+1 (km2) 

I1,I2,.....In = Garis isohiet ke 1, 2, 3, ....., n, n+1 (mm) 

Metode yang digunakan pada perhitungan hujan rata-rata wilayah untuk 

daerah pemanfaatan waduk Logung adalah metode Thiessen. Metode ini membagi 

sama dari setiap garis lurus yang menghubungkan antara dua stasiun hujan yang 

berdekatan, sehingga apabila setiap stasiun hujan dihubungkan dengan garis lurus 

akan membentuk suatu poligon. Garis tegak yang membagi setiap garis lurus akan 

membentuk daerah pengaruh stasiun. 

2.3.2 Curah Hujan Efektif Tanaman 

Penentuan curah hujan untuk tanaman adalah sebagai berikut: (Standar 

Perencanaan Irigasi, KP – 01, 1986). 
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1. Curah hujan efektif untuk tanaman padi adalah: 

Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman padi diambil 70% dari curah hujan 

tengah bulanan yang terlampaui 80% dengan periode ulang lima tahun. 

Re = 0,7 x 




�
 R80 (setengah bulan)              (2 – 13) 

Dimana: 

             Re     = Curah hujan efektif (mm/hari) 

R80 (setengah bulan) = Curah hujan tengah bulanan yang terlampaui 

80% dengan periode ulang 5 tahun (mm) 

2. Curah hujan efektif untuk tanaman palawija adalah: 

Penentuan curah hujan efektif untuk tanaman palawija ditentukan dengan 

periode bulanan dan dihubungkan dengan curah hujan bulanan terpenuhi 50%. 

 R50 = R80 x 50%              (2 – 14) 

Dimana: 

 Re50 = Curah hujan efektif palawija (mm/hari) 

       R80 (setengah bulan) = Curah hujan tengah bulanan yang terlampaui  

80% dengan periode ulang 5 tahun (mm) 

2.4 Kebutuhan Air Irigasi 

Penentuan jumlah kebutuhan air bagi tanaman ditentukan oleh beberapa 

faktor, sebagai berikut: 

2.4.1 Kebutuhan Air untuk Tanaman 

Kebutuhan air untuk tanaman adalah air yang hanya terpakai untuk 

pertumbuhan tanaman. Kebutuhan air ini diperhitungkan dengan mengalihkan 

koefisien tanaman dengan evapotranspirasi potensial. Jika dinyatakan dalam 

rumus adalah sebagai berikut: (Sosrodarsono, 1980: 219) 

ETc = Kc x Eto                  (2 – 15) 

Dimana: 

ETc = Kebutuhan air untuk tanaman (mm/hari) 

Kc = Koefisien tanaman 



11 
 

Eto = Evapotranspirasi potensial (mm/hari) 

Besarnya koefisien tanaman tumbuhan untuk setiap jenis tanaman 

berbeda-beda, yang besarnya berubah-ubah setiap periode pertumbuhan. 

2.4.2 Kebutuhan Air untuk Penyiapan Lahan 

Jangka waktu pekerjaan penyiapan lahan dilakukan kurang lebih 30 hari 

sebelum penanaman dimulai. Untuk memudahkan pekerjaan, maka lahan tersebut 

harus direndam lebih kurang satu minggu sebelum pekerjaan penyiapan lahan 

dimulai, dengan maksud agar tanah menjadi lunak. 

Perhitungan kebutuhan air selama penyiapan lahan, dapat digunakan 

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

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

lahan dan menghasilkan rumus berikut: (Standar Perencanaan Irigasi, KP – 01, 

1986). 

IR = M x 
��

���
 
                 (2 – 16) 

M = Eo + P                  (2 – 17) 

Eo = 1,1 x Eto                 (2 – 18) 

K = M x 
�

�
                  (2 – 19) 

Dimana: 

IR = Kebutuhan air selama penyiapan lahan (mm/hari) 

M = Kebutuhan air untuk mengganti/mengkompensasi kehilangan air 

akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan 

(mm/hari) 

e = Bilangan Logaritma natural = 2,718282 

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

penyiapan lahan (mm/hari) 
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P = Perkolasi (mm/hari) 

T = Jangka waktu penyiapan lahan (mm/hari) 

S = Kebutuhan air, untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 50 

mm, yakni 200 + 50 = 250 mm 

2.4.3 Perkolasi 

Air yang telah memasuki tanah dan mengalir dalam arah lateral karena 

pengaruh gravitasi bumi menuju mata air, danau, dan sungai disebut dengan 

perkolasi (Triatmodjo, 2008).  

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

tanah lempung berat dengan karakteristik pengelolaan (pudding) yang baik, laju 

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

perkolasi bisa lebih tinggi. (Standar Perencanaan Irigasi, KP – 01, 1986). 

Pada jaringan irigasi Logung termasuk tanah bertekstur lempung 

kepasiran.  Menurut PSA 010 untuk lahan dengan kondisi tersebut harga perkolasi 

dapat diambil sebesar 3,00 mm/hari. 

Tabel 2.1 Nilai Perkolasi 

No. Jenis Tanah 
Nilai Perkolasi 

(mm/hari) 

1 Tanah lempung 1,0 - 2,0 

2 Tanah lempung kepasiran 2,0 - 3,0 

3 Tanah kepasiran 3,0 - 6,0 

Sumber : Dirjen Pengairan, Bina Program PSA 010, 1985 

2.4.4 Penggantian Lapisan Air (WLR) 

Penggantian lapisan dilakukan dengan maksud untuk memenuhi 

kebutuhan air yang terputus akibat kegiatan di sawah. Berikut ketentuan untuk 

melakukan penggantian lapisan genangan: (Standar Perencanaan Irigasi, KP – 01, 

1986) 

1. Setelah pemupukan, usahakan untuk menjadwalkan dan mengganti 

lapisan air menurut kebutuhan. 
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2. Jika tidak ada penjadwalan semacam itu, lakukan penggantian sebanyak 

2 kali, masing-masing 50 mm (atau 3,3 mm/hari selama  1 2⁄  bulan) 

selama satu bulan dan dua bulan setelah transplantasi. 

2.4.5 Efisiensi Irigasi 

Efisiensi irigasi didasarkan asumsi bahwa sebagian dari jumlah air yang 

diambil akan hilang baik di saluran maupun di petak sawah. Kehilangan ini 

disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, evaporasi dan rembesan. Kehilangan air 

akibat evaporasi dan rembesan pada umumnya relatif kecil jika dibandingkan 

dengan kehilangan air akibat eksploitasi, sehingga pemberian air di bangunan 

pengambilan harus lebih besar dari kebutuhan air di sawah (Triadmodjo, 2008: 

322). 

Sesuai dengan standar perencanaan irigasi, KP – 03 kehilangan air yang 

diperhitungkan untuk efisiensi irigasi ditetapkan sebagai berikut: 

a. Kehilangan di tingkat tersier, meliputi kehilangan air di sawah adalah sebesar 

12,5% - 20%. 

b. Kehilangan di tingkat sekunder adalah sebesar 5% - 10%. 

c. Kehilangan di tingkat primer adalah sebesar 5% - 10%. 

Tabel 2.2 Efisiensi Berdasarkan Standar Perencanaan 

Irigasi 

Tipe Saluran Efisiensi (%) 

Saluran Tersier 80 

Saluran Sekunder 90 

Saluran Primer 90 

Keseluruhan 65 

Sumber: Direktorat Jendral Pengairan (standart perencanaan irigasi, 

KP-03, 1986) 

2.4.6 Kebutuhan Air di Sawah 

Perhitungan kebutuhan air irigasi di sawah dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: (Standar Perencanaan Irigasi, KP – 01, 1986) 
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1. Kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi adalah: 

NFR = Etc + WLR + P – Re                (2 – 20) 

2. Kebutuhan air irigasi untuk tanaman palawija adalah: 

NRF = Etc – Re                  (2 – 21) 

3. Kebutuhan air irigasi untuk penyiapan lahan adalah: 

NFR = IR – Re                 (2 – 22) 

Dimana: 

NFR = Kebutuhan air di sawah (mm/hari) 

Etc = Kebutuhan air untuk tanaman (mm/hari) 

WLR = Penggantian lapisan genangan (mm/hari) 

P = Perkolasi (mm/hari) 

IR = Kebutuhan air selama penyiapan lahan (mm/hari) 

Re = Curah hujan efektif (mm/hari)  

2.4.7 Kebutuhan Air Irigasi Untuk Pengambilan 

Kebutuhan air irigasi pada pintu pengambilan dapat dihitung dengan 

persamaan: 

DR = 
!"�

#,%&
  (lt/dt/ha)               (2 – 23) 

DR = 
!"�

' � #,%&
          (lt/dt/ha)               (2 – 24) 

Dimana: 

DR = Kebutuhan air irigasi pada pintu pengambilan (lt/dt/ha) 

NFR = Kebutuhan air irigasi pada lahan pertanian (mm/hari) 

e  = Efisiensi irigasi 

2.5 Kebutuhan Air Baku 

Kebutuhan air baku merupakan kebutuhan akan air bersih yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan sehari hari seperti 

makan, minum, mandi serta kegiatan yang lainnya. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi besarnya kebutuhan air baku, yaitu jumlah penduduk, kehilangan 

air minum dan fluktuasi. 
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2.5.1 Jumlah Penduduk 

Perkiraan kebutuhan air bersih tergantung dari jumlah penduduk pada 

daerah yang menggunakan suplai air bersih. Oleh karena itu data jumlah 

penduduk yang akan di suplai air bersih sangat diperlukan dari tahun ke tahun 

untuk di proyeksikan pada tahun – tahun yang akan datang. Beberapa faktor yang 

sangat mempengaruhi proyeksi jumlah penduduk adalah: 

1. Jumlah populasi suatu area 

2. Kecepatan pertambahan penduduk 

3. Kurun waktu proyeksi 

Adapun metode yang digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk 

adalah metode Geometrik : (Sembiring, Demografi: 1985) 

Metode geometrik dalam proyeksi penduduk dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Pn = Po (1 + r)n                                 (2 – 25) 

Dimana: 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n (jiwa) 

Po = Jumlah penduduk awal tahun (jiwa) 

  r = Laju pertumbuhan penduduk (%) 

  n = Interval waktu (tahun) 

2.5.2 Kebutuhan Air Baku Beberapa Tahun Mendatang 

Secara kuantitas jumlah kebutuhan air perorangan tidaklah sama di setiap 

daerah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 

membagi standar kebutuhan air minum berdasarkan lokasi wilayah sebagai 

berikut:  
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Tabel 2.3 Kriteria Perencanaan Air Bersih 

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: Kriteria Perencanaan Dirjend Cipta Karya Dinas PU, 1996 

a. Kebutuhan Air Domestik 

Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih yang difungsikan 

untuk memenuhi kebutuhan utama bagi aktivitas individual seperti, makan, 

minum dan kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Untuk mengetahui 

besarnya debit kebutuhan air domestik dalam periode perencanaan tertentu 

maka digunakan perhitungan proyeksi jumlah penduduk sebagai dasar dari 

kebutuhan air. 

Perhitungan kebutuhan air baku untuk kebutuhan domestik dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 



17 
 

Qdomestik  =  Pn x qdomestik x persentase pelayanan                    (2 – 26)  

Dimana:  

     Q  = Kebutuhan air domestik (lt/hari) 

     Pn = Jumlah penduduk yang sudah di proyeksi (org) 

   qdomestik = Kebutuhan air perorangan (lt/org/hari) 

b. Kebutuhan Air Non Domestik 

Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih untuk fasilitas-

fasilitas (umum) sosial ekonomi dan budaya yang terdapat pada daerah 

perencanaan. Contohnya sekolah, rumah sakit, puskesmas, tempat peribadatan, 

kantor, pasar. 

Perhitungan kebutuhan air baku untuk kebutuhan non domestik dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

 Qnon domestik    = P x q non domestik                   (2 – 27) 

Dimana:  

 Qnon domestik    = Kebutuhan air non domestik (lt/hari) 

         P   = Jumlah unit (lt/hari) 

 q non domestik    = Kebutuhan air non domestik (lt/unit/hari) 

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: Kriteria Perencanaan Dirjend Cipta Karya Dinas PU, 1996 

2.5.3 Kehilangan Air  

Dalam menentukan besarnya kebutuhan air, faktor kebocoran atau 

kehilangan air dari sistem juga perlu diperhitungkan. Besarnya kehilangan air 
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diperkirakan sebesar 20 % dari kebutuhan total sampai akhir tahun perencanaan 

(Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1998). 

Yang dimaksud dengan kehilangan air adalah: 

1. Pemakaian air pada instalasi, diantaranya : pencucian unit-unit instalasi dan 

keperluan air bersih untuk karyawan; 

2. Kebocoran pipa distribusi dan perlengkapan; 

3. Penyambungan liar; 

2.5.4 Fluktuasi Air Minum 

Faktor yang mempengaruhi munculnya fluktuasi pada kapasitas 

pemakaian air minum yaitu banyaknya aktivitas yang dilakukan, banyaknya 

kuantitas air minum yang diperlukan serta frekuensi dalam pemakaian. 

Untuk kota-kota di Indonesia ada 2 (dua) faktor pengali yang digunakan 

untuk menghitung kebutuhan air bersih yaitu faktor hari maksimum dan faktor 

jam puncak. Faktor hari maksimum adalah pemakaian air maksimum pada hari 

tertentu. Faktor jam puncak adalah kebutuhan air bersih pada jam-jam tertentu 

(jam puncak) dalam jumlah yang lebih banyak dari pada hari maksimum 

(Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1998). 

Faktor pengali yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor hari maksimum  = 1,15 – 1,25 

2. Faktor jam puncak  = 1,5 – 1,75  

 

2.6 Debit Aliran Rendah 

Umumnya perkiraan ketersediaan air dilakukan berdasarkan pencatatan 

debit aliran sungai yang panjang dan berkesinambungan. Akan tetapi mengingat 

pada lokasi studi tidak tersedia data pengamatan debit, maka dibutuhkan suatu 

model yang dapat mentransformasikan data hujan menjadi data debit. Pada 

studi ini metode yang digunakan untuk mentransformasikan data hujan menjadi 

data debit adalah metode F.J. Mock. 

Perhitungan debit bulanan Dr. F. J. Mock dirumuskan sebagai berikut 

(Nugroho, Hadisudanto, 2010:230): 

E/Eto = (m/20) x (18 – n)                          (2 – 28)  
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   E = Eto x (E/Eto)             (2 – 29) 

  ET = Eto – E                                                                     (2 – 30)  

  Ds = R – ET                             (2 – 31) 

  I = WS x i                  (2 – 32) 

Vn      = 0,5 (1 + k) I + k (Vn-1)                                                        (2 – 33) 

ΔVn = Vn –Vn-i                  (2 – 34) 

 BF = I – ΔVn                  (2 – 35) 

DRO = WS – I + (I – Vn')                 (2 – 36) 

ROB = DRO + BF                                                                           (2 – 37) 

 Q = 
()* + ,

-�./ � 0& � 1%22
                 (2 – 38)   

Dimana: 

  m    =  Persentase lahan yang tidak tertutup vegetasi (0 < m < 50 %) 

m = 0% untuk lahan dengan hutan lebat 

m = 10 – 40% untuk lahan tererosi 

m = 20 – 50% untuk lahan pertanian yang diolah (contoh: 

sawah, ladang).  

  n = Jumlah hari hujan (hari) 

Eto = Evapotranspirasi potensial (mm/hari) 

ET = Evapotranspirasi terbatas (mm/hr) 

  R =   Curah Hujan (mm/hari) 

Ds =  Perubahan kandungan air tanah (soil storage) 

WS   =  Surplus air / Water Surplus (mm/hr)  

   i =  Koefisien infiltrasi (diambil 0,2 – 0,5) 

   I     = Infiltrasi (mm/hr) 

   k = Koefisien resesi aliran air tanah (diambil 0,4 – 0,7) 

 Vn =   Kandungan air tanah (mm/hr) 



20 
 

ΔVn = Perubahan kandungan air tanah (mm/hr) 

 BF = Aliran dasar / Base flow (mm/hr) 

DRO = Limpasan langsung / Direct  Run Off (mm/hr) 

ROB = Limpasan / Run Off Balance (mm/hr) 

   A = Luas daerah tangkapan hujan (km2)   

   Q = Debit (m3/dt) 

Soil storage (SS) adalah perubahan volume air yang ditahan oleh tanah 

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

moisture (SMC) adalah volume air untuk melembapkan tanah yang besarnya 

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

2.7 Ketersediaan Debit 

2.7.1 Debit Inflow Bangkitan Metode Thomas-Fiering 

 Perubahan iklim menyebabkan adanya perubahan pada pola hujan, yang 

mengakibatkan adanya pergeseran awal musim hujan. Pergeseran musim akan 

berdampak pada kebutuhan air tanaman yang akan berkurang pada masa kritisnya, 

dan kelebihan air pada saat tanaman tidak membutuhkan air. Oleh karena itu perlu 

adanya perhitungan untuk mengetahui data hidrologi tahun mendatang. 

 Dalam hidrologi ada model hidrologi yang dapat digunakan untuk 

pembangkitan data sintetik maupun prediksi (forecasting) yaitu model stokastik 

(Raghunath, 2006). Model stokastik mampu mempertahankan sifat-sifat peluang 

yang berhubungan dengan runtun waktu kejadian. Model hidrologi yang termasuk 

model stokastik antara lain, model regresi, Thomas Fiering, Multivariate Thomas 

Fiering dan model ARIMA (Clarke, 1973). 

 Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kurang 

panjangnya data hidrologi adalah dengan membangkitkan data menggunakan 

metode Thomas Fiering. Keunggulan metode Thomas Fiering adalah dapat 

memprediksi data untuk beberapa tahun ke depan. Model ini terdiri dari dua belas 

persamaan regresi linier. Konsep dari metode Thomas Fiering adalah 

pembangkitan data melalui parameter rerata data, standar deviasi dan koefisien 
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korelasi antar waktu. Perhitungan debit bulanan Dr. F. J. Mock dirumuskan 

sebagai berikut: 

Qi+1j = Qj + bj (Qij-1 – Qj-1) + tiSdj (1-rj)0,5  (2-39) 

Dimana: 

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

   Qj = Rata-rata debit pada bulan j 

 Qij-1 = Debit pada tahun ke I, pada bulan sebelumnya (j-1) 

   bj = Koefisien regresi antara debit dan bulan j dan j-1 

    ti = Bilangan random awal 

 Sdj = Standar deviasi bulan j 

    rj = Korelasi antara debit bulan sebelumnya (j-1) dan bulan j 

2.7.2 Uji Hipotesis  

Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bias benar atau 

bias salah mengenai suatu hal dan dibuat untuk menjelaskan suatu hal tersebut 

sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut (Boediono, 2001:433). 

Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak disebut hipotesis 

nol dan dinyatakan dengan H0. Penolakan H0 akan menjurus pada penerimaan 

hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan yang dinyatakan dengan H1. Data 

historis dan data hasil pembangkitan akan diuji menggunakan dua jenis hipotesis 

yaitu uji T dan uji F. 

2.7.2.1 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 statistik tersebut harus dilakukan uji statistik. 
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Teknik statistik 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. Menentukan standar deviasi dari perbedaan nilai rata-rata hitung, dapat 

dihitung dengan rumus : 

221
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         (2-41) 

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 2.5, dengan 

aturan : 
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Tabel 2.5 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, 2000:243) 

 

a. Bila t ≤ tc, maka H0 diterima 

b. Bila t ≥ tc, maka H0 ditolak dan menerima H1 

2.7.2.2 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: 

a. H0 : σ12 = σ22 nilai variansi sama 

b. H1 : σ12  ≠ σ22 nilai variansi tidak sama 

Uji F dapat dihitung dengan rumus: 

( )
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12

2.2
2

2
2

−
=

n

Sdn
S          (2-44) 

dk1 = N1 – 1          (2-45) 

dk2 = N2 – 1          (2-46) 

Dimana: 

 F  = nilai Uji F 

dk1 = derajat bebas data A 

dk2 = derajat bebas data B 

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. 

2.8 Tampungan-tampungan Dalam Waduk 

Bagian-bagian pokok sebagai ciri fisik suatu waduk adalah sebagai 

berikut: 

1.  Tampungan efektif (effective storage), menurut Seyhan (Seyhan, 1979:24), 

adalah volume tampungan diantara permukaan genangan minimum (Low 

Water Level = LWL) dan permukaan genangan normal (Normal Water Level = 

NWL). 

2.  Tampungan tambahan (surcharge storage) adalah volume air diatas genangan 

normal selama banjir. Untuk beberapa saat debit meluap melalui pelimpah. 

Kapasitas tambahan ini biasanya tidak terkendali, dengan pengertian adanya 
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hanya pada waktu banjir dan tidak dapat dipertahankan untuk penggunaan 

selanjutnya (Linsey, 1985:65). 

3. Tampungan mati (dead storage) adalah volume air yang terletak dibawah 

permukaan genangan minimum, dan air ini tidak dimanfaatkan dalam 

pengoperasian waduk. 

4. Permukaan genangan normal (normal water level/NWL), adalah elevasi 

maksimum yang dicapai oleh permukaan air waduk. 

5. Permukaan genangan minimum (low water level/LWL), adalah elevasi terendah 

bila tampungan dilepaskan pada kondisi normal, permukaan ini dapat 

ditentukan oleh elevasi dari bangunan pelepasan yang terendah. 

6. Permukaan genangan pada banjir rencana adalah elevasi air selama banjir 

maksimum direncanakan terjadi (flood water level/FWL). 

7. Pelepasan (release), adalah volume air yang dilepaskan secara terkendali dari 

suatu waduk selama kurun waktu tertentu. 

8. Periode kritis (critical periode), adalah periode dimana sebuah waduk berubah 

dari kondisi penuh ke kondisi kosong tanpa melimpah selama periode itu. Awal 

periode kritis adalah keadaan waduk penuh dan akhir periode kritis adalah 

ketika waduk pertama kali kosong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Zona – zona Tampungan Waduk 
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2.9 Lengkung Kapasitas Waduk 

Lengkung kapasitas waduk (storage capacity curve of reservoir) 

merupakan suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara luas muka air 

(reservoir area), volume (storage capacity) dengan elevasi (reservoir water 

level). Dari lengkung kapasitas waduk ini akan diketahui berapa besarnya 

tampungan pada elevasi tertentu, sehingga dapat ditentukan ketinggian muka air 

yang diperlukan untuk mendapatkan besarnya volume tampungan pada suatu 

elevasi tertentu, kurva ini juga dipergunakan untuk menentukan besarnya 

kehilangan air akibat perkolasi yang dipengaruhi oleh luas muka air pada elevasi 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kurva Kapasitas Tampungan Bendungan Logung 
Sumber: PT. Ika Adya Perkasa (Analisa Tampungan) 

 

2.10  Keseimbangan Air (Water Balance) 

Keseimbangan air (Water Balance) merupakan siklus air yang seimbang 

dimana besarnya aliran air yang masuk atau ketersediaan (inflow) dan kebutuhan 

(outflow) siklus sama. Oleh karena itu besar tampungan efektif suatu bendung 

sangatlah penting. Untuk menentukan tampungan efektif suatu bendungan, yang 
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digunakan sebagai dasar adalah debit andalan dan debit rencana kebutuhan debit 

dengan memperhatikan kondisi iklim, topografi dan geologinya. Untuk 

mengetahui siklus air yang seimbang maka perlu dilakukan simulasi operasi 

waduk.  

2.11 Simulasi Operasi Waduk  

Simulasi adalah proses peniruan dari suatu kondisi di lapangan. Simulasi 

yang dilakukan di Waduk Logung berfungsi untuk mendapatkan suatu gambaran 

perubahan kapasitas tampungan Waduk Logung dalam memenuhi penyediaan 

kebutuhan air irigasi dan air baku di daerah pemanfaatan air Waduk Logung.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Simulasi Operasi Waduk 

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Keseimbangan air di waduk: 

St     =   S(t-1) + (It – Qt – Et) . t                                  (2 – 47) 

Dengan syarat:  0<=St+1<=C 

Dimana: 

St          =  volume air di bendungan pada waktu t 

S(t-1)    =  volume air di bendungan pada waktu (t-1)  

It            =  debit yang tersedia waktu t 

Qt         =  debit kebutuhan pada waktu t 

Et          =  penguapan di waduk pada waktu t 
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t = periode operasi pemberian air 

C      =  tampungan efektif 

Aturan umum dalam simulasi waduk adalah: 

1. Air waduk tidak boleh turun hingga dibawah tampungan efektif. Dalam banyak 

keadaan, maka batas bawah tampungan efektif ini ditentukan oleh tingginya 

lubang outlet waduk. 

2. Air waduk tidak boleh melebihi batas tampungan efektif. Dalam banyak 

keadaan, maka batas atas tampungan efektif ini ditentukan oleh puncak 

spillway. Apabila air melebihi puncak spillway, maka akan terjadi kelebihan air 

dan kelebihan ini akan melimpah (spill out). 

2.12 Kegagalan dan Keandalan Waduk 

Waduk dinyatakan gagal apabila waduk tidak dapat memenuhi kebutuhan 

air irigasi dan air baku sesuai dengan syarat minimum kemungkinan terpenuhi. 

Kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80% (kemungkinan bahwa debit sungai lebih 

rendah dari debit andalan adalah 20%). (Standar Perencanaan Irigasi, KP-01, 

1986). 

Peluang kegagalan yang didefinisikan sebagai banyaknya kejadian waduk 

mengalami kegagalan selama operasinya dalam kurun waktu yang ditinjau. 

Peluang kegagalan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

Pb = 
3

!
 x 100%                 (2 – 48) 

Dimana: 

Pb = Peluang terjadinya peristiwa kegagalan (probabilitas 20%) 

P =  Banyaknya waduk mengalami kekosongan 

n = Jumlah satuan waktu yang ditinjau 

Besarnya keandalan waduk dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

R = 100% - Pb 
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Dimana: 

R = Peluang terjadinya peristiwa keandalan (probabilitas 90%) 

Pb = Peluang terjadinya peristiwa kegagalan (probabilitas 20%) 




