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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hidrologi   

 Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses kehadiran air dan 

seluruh proses perubahan air yang terjadi dialam. Pada dasarnya ilmu hidrologi 

merupakan ilmu yang sepenuhnya eksak dan memerlukan interpretasi didalamnya. 

Dalam mempelajari ilmu hidrologi diperlukan terlebih dahulu pemahaman terhadap 

daur atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses bergeraknya air laut ke 

udara, yang kemudian akan jatuh kepermukaan bumi yang didefinisikan sebagai 

hujan, dan pada akhirnya akan mengalir kembali ke laut.  

 Secara spesifik siklus hidrologi terjadi dikarenakan adanya proses evaporasi 

dan transpirasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air menuju atsmosfer yang 

disebabkan oleh panas sinar matahari. Transpirasi adalah proses menguapnya air 

dari segala tanaman yang terpapar oleh sinar matahari. Proses evaporasi dan 

transpirasi akan menghasilkan uap air yang berbentuk awan dilapisan atsmosfer.  

 Lapisan awan akan terbawa angina menuju kedataran yang lebih tinggi. 

Pada atsmosfer lapisan awan akan mengalami proses kondensasi yang 

menghasilkan butir-butir air. Jika butiran air memiliki berat yang lebih dari pada 

grafitasi akan jatuh ke permukaan bumi yang disebut hujan. Butiran air yang jatuh 

ke permukaan bumi akan mengalami proses infiltrasi dan limpasan permukaan. 

Dalam prakteknya ilmu hidrologi digunakan sebagai acuan perencanaan dan 

pembangunan bangunan air dan berbagai sistem irigasi yang dibutuhkan.  

 

2.1.1. Uji Konsistensi Curah Hujan  

 Analisa hidrologi sangat penting bagi perencanaan dan perancangan di 

bidang pengembangan sumber daya air. Uji konsistensi curah hujan bertujuan untuk 

menguji validitas data yang tersedia, karena data curah hujan yang tercatat tidak 

sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Validitas data curah hujan yang 

diperoleh memiliki potensi terjadi kesalahan hal ini disebabkan karena
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beberapa faktor diantaranya, perubahan prosedur pengamatan, perubahan prosedur 

atau sistem lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap pengukuran data curah 

hujan yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten.  

 Data curah hujan dikatakan konsisten apabila data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran sesuai dengan fenomena saat hujan itu terjadi. Konsistensi data dari 

suatu stasiun pengamat hujan dapat dilakukan dengan metode kurva massa ganda 

(double mass curve). Metode kurva massa ganda menggunakan perbandingan 

antara hujan kumulatif stasiun hujan yang diteliti dengan harga kumulatif hujan dari 

stasiun yang berdekatan. Nilai perbandingan kumulatif dituangkan dalam sistem 

koordinat x-y. Data dikatakan konsisten apabila kemiringan garis kurva tersebut 

berbentuk lurus, dikatakan tidak konsisten apabila bentuk garis dari kurva patah 

atau berubah tidak menunjukkan garis tersebut linier. 

 

2.1.2. Curah Hujan Rata-Rata  

Stasiun pengamat hujan merupakan tempat untuk mengukur besaran 

intensitas hujan yang terjadi di suatu wilayah. Pencatatan hujan suatu daerah tidak 

dapat dilihat berdasarkan hasil satu stasiun pengamat hujan, terlebih suatu daerah 

yang luas dan memiliki intensitas hujan yang beragam di setiap wilayah. Dalam 

analisa hidrologi diperlukan analisa curah hujan rerata suatu daerah untuk mewakili 

data hujan dalam satu daerah. Curah hujan rerata diambil dari beberapa stasiun 

hujan yang berada di wilayah daerah dengan menggunakan beberapa metode 

diantaranya metode rata-rata aljabar, metode poligon theissen, dan metode ishoyet. 

a. Metode Rata-Rata Aljabar  

Metode rata-rata aljabar merupakan metode yang paling sederhana dalam 

penentuan curah hujan rerata suatu daerah. Metode ini menggunakan aritmatic 

mean dari beberapa data stasiun hujan yang berada di dalam DAS atau di luar DAS 

dengan persamaan (Nugroho Hadisusanto, 2011): 

�̅�=
R1+R2+R3+. . . . .Rn

n
  ...........................................................................  (2.1). 
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Dimana : 

�̅� = curah hujan rata-rata (mm) 

Ri...Rn = curah hujan pada tiap stasiun (mm) 

 n  = jumlah data pengamatan 

b. Metode Theissen Polygon 

Metode theissen polygon memperoleh data rata-rata hujan dengan membuat 

garis tegak lurus yang memotong diantara dua stasiun hujan. Dengan demikian 

stasiun pengamat hujan akan terletak pada satu polygon tertutup. Dengan 

menghitung perbandingan luas poligon tertutup pada setiap stasiun untuk 

memperoleh curah hujan yang berimbang. Curah hujan rata-rata diperoleh dengan 

menjumlah curah hujan berimbang pada semua luasan yang terdapat pada area 

poligon tersebut dengan persamaan (Nugroho Hadisusanto, 2011) : 

�̅� =
A1R1+A2R2+A3R3+. . . . .AnRn

A1+A2+A3+ . . . . .An
  .............................................................  (2.2). 

Dimana : 

�̅� = curah hujan rata-rata (mm) 

Ri = curah hujan pada stasiun i (mm) 

 Ai  = luas area stasiun i (km2) 

 

Gambar 2.1 Theissen Polygon 

Sumber :Hidrologi Untuk Pengairan, 1976 
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c. Metode Isohyet  

Metode Isohyet digunakan pada daerah stasiun hujan yang memiliki 

tangkapan hujan yang tidak merata. Metode ini menuntut untuk menggambar 

kontur berdasarkan tinggi hujan yang sama, metode ini dapat digunakan di daerah 

datar maupun pegunungan dengan jumlah stasiun lebih dari tiga. Prosedur dalam 

perhitungan menggunakan metode Isohyet sebagai berikut : 

1) Penggambaran stasiun pengamat hujan pada peta DAS; 

2) Mengukur kedalaman hujan di stasiun hujan yang berdekatan dengan 

interpolasi; 

3) Menghubungkan titik-titik interpolasi; 

4) Mengukur luas daerah antara dua Isohyet yang berurutan dan melakukan rata-

rata dari kedua nilai tersebut; 

5) Jumlah keseluruhan garis Isohyet dibagi dengan luas daerah yang ditinjau. 

Persamaan Isohyet menurut Harto (1993), yaitu : 

�̅� =
∑

Ai (Ri+Ri+1)

2

n
i

∑ Ai
n
i

  ..................................................................................  (2.3). 

Dimana : 

�̅� = curah hujan rata-rata (mm) 

Ri = curah hujan pada stasiun i (mm) 

 Ai  = luas area antara 2 isohyet (km2) 

 

2.1.3. Curah Hujan Efektif  

 Curah hujan efektif adalah curah hujan yang secara langsung mampu 

memenuhi kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman. Penentuan curah hujan 

efektif didapatkan atas data curah hujan bulanan R80 artinya, peluang tidak terjadi 

hujan sebesar 20%. Data curah hujan R80 didapat dengan cara menggolongkan 

curah hujan terkecil hingga terbesar yang selanjutnya dianalisis dengan persamaan: 

 P=
m

n+1
x 100%  ................................................................................. (2.4). 
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Dimana : 

P = jumlah tahun pengamatan 

m = nomor urut data 

n  = jumlah data pengamatan  

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

hujan minimum tengah bulanan (Dinas PU KP-01, 1986), dengan persamaan 

sebagai berikut : 

 Re = 0,7 x 
1

15
 x R80 .......................................................................... (2.5). 

Dimana : 

Re = Curah hujan efektif, (mm/hari) 

R80 = Curah hujan yang berpotensi tidak terpenuhi sebesar 20% 

 

2.2. Analisis Debit  

2.2.1.  Debit Aliran Sungai   

 Perencanaan hidrologi selalu berkaitan dengan beberapa karakteristik 

daeras aliran sungai (DAS). Terdapat beberapa komponen dalam suatu daerah 

aliran sungai yang saling berinteraksi secara dinamis. Debit aliran sungai 

merupakan komponen yang dipengaruhi oleh hujan dan karakteristik di sekitar 

daerah aliran sungai yang menyangkut vegetasi, jenis aliran, dan jenis tanah. Debit 

aliran sungai memiliki peranan yang penting dalam sebuah perencanaan bangunan 

air.  

 Dalam kenyataanya ketersediaan data debit dalam kurun waktu yang 

panjang sangat sulit didapatkan. Para perencana banyak menggunakan metode 

simulasi untuk mendapatkan data debit aliran sungai dalam kurun waktu yang 

diinginkan. Simulasi dapat menggunakan model simulasi hujan-aliran, untuk 

mensimulasi data hujan menjadi data debit. Berbagai metode dalam simulasi hujan 

aliran dapat menggunakan metode FJ. Mock, metode NRECA (Natural Rural 

Electrical Cooperation Agency), dan metode Tanki. Metode lainnya yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan debit sungai adalah metode Thomas Fiering. 
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Metode ini memanfaatkan data debit yang ada untuk disimulasikan menjadi data 

debit dengan kurun waktu yang diinginkan.  

 

2.2.2.  Analisis Debit Bangkitan Metode Thomas Fiering  

 Thomas Fiering merupakan suatu model simulasi yang berbasis stokastik 

yang digunakan untuk membangkitkan suatu data sintesis jika terjadi keterbatasan 

data yang didapat. Dalam penerapannya model Thomas fiering menyatakan bahwa 

debit bulan mendatang adalah sama dengan rata-rata debit bulan mendatang 

ditambah dengan suatu faktor ygn bergantung pada data debit saat ini dan ditambah 

dengan suatu faktor inovasi yang besarnya adalah acak. Terdapat beberapa 

komponen yang berpengaruh antara lain adalah nilai rata-rata, simpangan baku, dan 

nilai korelasi. Berikut merupakan persamaan umum rumus Thomas Fiering dalam 

membuat data debit sintetis (CD. Soemarto, 1986) : 

q
i
=�̅�𝑖+ri(q

i-1
+q̅)+ti.𝑆𝑖√(1-ri

2)  ......................................................... (2.6) 

Dimana : 

qi = debit bangkitan (m³/detik) 

�̅�𝑖 = debit rerata bulanan (m³/detik)  

q
i-1

 = debit bulan ke i-1 (m³/detik) 

ri = koefisien korelasi 

ti = bilangan random uniform 

𝑆𝑖 = simpangan baku 

 Dalam tahapan pengerjaan metode ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 

perhitungan parameter dan tahap simulasi peramalan. Tahap perhitungan parameter 

bertujuan untuk mendapatkan parameter-parameter dari data historis debit aliran 

sungai yang berupa nilai rata-rata, simpangan baku, dan nilai koefisien korelasi. 

Berikut merupakan persamaan rata-rata (CD. Soemarto, 1986): 

q�̅�=
∑ q

i,j
n
i=1

n
  ............................................................................................... (2.7). 
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Dimana : 

�̅�𝑖 = debit rerata bulanan (m³/detik)  

q
ij = debit bulan ke ij (m³/detik) 

n = jumlah data 

Simpangan baku data dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut (CD. Soemarto, 1986): 

Sj=√
∑ (q

i,j
-q

j̅
)
2n

i=1

n-1
 ...................................................................................... (2.8). 

Dimana : 

𝑆𝑗 = simpangan baku 

�̅�𝑖 = debit rerata bulan ke i (m³/detik)  

q
ij = debit bulan ke i-j (m³/detik) 

n = jumlah data 

Koefisien korelasi runtun-k dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut (CD. Soemarto, 1986): 

ri= 
∑ 𝑋𝑖 𝑋𝑖+1− 

1

𝑛−1
 (∑ 𝑋𝑖

𝑛−1
𝑖=1 )(∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=2 )𝑛−1

𝑖=1

[∑ 𝑋𝑖
2− 

1

𝑛−1
 (∑ 𝑋𝑖

𝑛−1
𝑖=1 )2𝑛−1

𝑖=1 ]
0,5

 [∑ 𝑋𝑖
2− 

1

𝑛−1
 (∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=2 )2𝑛

𝑖=2 ]
0,5  ....................... (2.9). 

Dimana : 

𝑟𝑖 = koefisien korelasi 

𝑋𝑖 = data bulan ke-i (m³/detik) 

𝑋𝑖 + 1 = data bulan ke-i+1 (m³/detik)  

n = jumlah data 

 

2.2.3.  Uji Validitas Debit Bangkitan  

 Uji validitas digunakan untuk menganalisis tingkat kesesuaian hasil 

perhitungan debit sintetis dengan debit historis yang ada. Uji validitas yang 

digunakan berupa uji kesamaan nilai rerata (mean) dan uji varian antara dua 

populasi yang berguna untuk mengetahui apakah antara data historis dan sintesis 

berasal dari populasi yang sama dengan tingkat konfidensi tertentu. Dalam 

melakukan uji validitas kesamaan nilai rerata dan uji varian antara dua populasi 

terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi, antara lain : 
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1) Merumuskan hipotesis yang akan digunakan. Hipotesis berguna untuk sebagai 

parameter apakah data telah diuji sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat.  

2) Menghitung parameter-parameter statistik. Dalam uji kesamaan nilai rerata 

parameter statistic yang digunakan berdistribusi studet-t. Untuk uji varian 

antara dua populasi parameter statistic yang digunakan berdistribusi F.  

3) Menghitung nilai derajat kebebasan. Derajat kebebasan berguna untuk 

mengetahui besarnya nilai kesesuaian antara data.  

 Data yang telah memalui tahap uji validitas akan dinyatakan sesuai apabila 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua data, yang dapat terlihat dari 

terpenuhinya beberapa parameter-parameter yang telah ditetapkan.  

 

2.2.4.  Debit Andalan 

 Debit andalan adalah debit yang tersedia sepanjang tahun yang memiliki 

resiko kegagalan sekecil mungkin. Dalam irigasi debit andalan memiliki resiko 

kegagalan 20% artinya 80% debit yang tersedia mencukupi untuk keperluan irigasi. 

Data debit andalan pada umumnya diperlukan dalam perencanaan irigasi, sistem air 

baku, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yaitu untuk menentukan 

ketersediaan air di pintu intake.  

 Perhitungan debit andalan memerlukan data pencatatan debit dengan kurun 

waktu yang panjang. Pada umumnya dilakukan dengan merangking data debit rata-

rata bulanan, setengah bulanan atau debit rata-rata sepuluh harian berdasarkan pola 

operasi bendung atau bendungan. Analisis probabilitas debit andalan dilakukan 

dengan menggunakan metode tahun dasar (Basic year) dengan mengambil satu pola 

debit dari tahun tertentu. Besarnya peluang terjadinya debit andalan dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut (Subarkah, 1980) : 

 P=
m

n+1
x 100%  ................................................................................. (2.10). 

Dimana : 

P = jumlah tahun pengamatan 

m = nomor urut data 

n  = jumlah data pengamatan  
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2.3. Kebutuhan Air Irigasi  

Kebutuhan air irigasi merupakan banyaknya jumlah air yang dibutuhkan 

untuk pengairan pada saluran irigasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan air pada 

tiap-tiap jaringan irigasi. Jaringan irigasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan air 

akan tanaman di daerah pertanian. Kebutuhan air akan tanaman merupakan 

banyaknya air yang dibutuhkan tanaman untuk membentuk sistem jaringan pada 

tanaman. Kebutuhan air akan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

a. Kebutuhan persiapan lahan 

b. Penggunaan konsumtif 

c. Perkolasi 

d. Pergantian lapisan air  

e. Curah hujan efektif  

f. Efisiensi irigasi 

 

2.3.1. Evapotranspirasi  

Evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap air (Wilso, 1993). 

Evaporasi memegang peranan penting dalam semua studi sumber daya air. Laju 

evaporasi tergantung pada sifat-sifat reflektif dari permukaan dan keadaan 

permukaan yang terkena sinar matahari atau yang tertutup dari sinar matahari. Pada 

daerah beriklim sedang, air yang hilang akibat evaporasi kira-kira 600 mm/tahun 

dan pada daerah yang beriklim kering nilai kehilangan air akibat evaporasi sebesar 

2000 mm/tahun. 

Beberapa faktor meteorologi yang mempengaruhi proses evaporasi 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Radiasi matahari.  

Proses evaporasi atau yang disebut sebagai proses perubahan air menjadi uap 

air terjadi tanpa gangguan selama berjam-jam pada siang hari atau bahkan pada 

malam hari. Untuk merubah molekul-molekul air menjadi uap air memerlukan 

energi yang disebut sebagai panas penguapan tersimpan, proses ini terjadi secara 

efektif dibawah radiasi matahari langsung. Oleh sebab itu besarnya radiasi yang 
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diterima permukaan bumi akan mempengaruhi faktor kecepatan terhadap laju 

evaporasi (Wilson, 1993). 

2) Angin. 

Angin dalam proses evaporasi berfungsi untuk menggantikan udara yang jenuh 

pada lapisan atmosfer yang diakibatkan uap air. 

3) Kelembapan relatif.  

Faktor ketiga adalah kelembapan relatif. Tingginya kelembapan udara akan 

berpengaruh terhadap proses penyerapan uap air dan mempengaruhi laju evaporasi.  

4) Temperatur.  

Pengaruh temperatur udara dan tanah yang tinggi akan mempercepat laju 

evaporasi dibanding dengan temperatur udara dan tanah yang rendah. Karena 

kapasitas udara untuk menyerap uap air akan meningkat apabila termperaturnya 

naik.  

Evapotranspirasi adalah ukuran total kehilangan air (penggunaan air) untuk 

suatu luasan lahan melalui proses evaporasi dari permukaan tanah/air dan 

transpirasi dari permukaan tanaman. Secara potensial evapotranspirasi hanya 

ditentukan oleh unsur-unsur iklim, sedangkan secara aktual evapotranspirasi 

ditentukan oleh kondisi tanah dan sifat tanaman (Handoko, 1994).  

Besarnya evapotranpirasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus-

rumus empiris dengan mempertimbangkan faktor klimatologi di atas. Rumus 

penman modifikasi merupakan salah satu rumus empiris yang banyak digunakan 

dalam menghitung evapotranspirasi dengan persamaan sebagai berikut (Wilson, 

1993). 

Eto=c{(w.Rn)+(1-w)f(u)(ea-ed)} ..................................................  (2.11). 

Dimana : 

Eto = evapotranspirasi potensial (mm/hari) 

c = faktor koreksi 

W = faktor temperatur  

Rn = radiasi netto ekuivalen (mm/hari) 

f(u) = fungsi kecepatan angin 

ea = tekanan uap jenuh (mbar)  
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Nilai radiasi netto ekuivalen adalah perbandingan dari radiasi gelombang 

pendek yang masuk ke dalam permukaan bumi dengan radiasi gelombang panjang 

yang dipantulkan kembali dengan persamaan (Nugroho Hadisusanto, 2011): 

Rn=Rns-Rn1  .....................................................................................  (2.12). 

Dimana : 

Rns = radiasi gelombang pendek (mm/hari) 

Rn1 = radiasi gelombang panjang (mm/hari) 

Nilai radiasi gelombang pendek yang diterima permukaan bumi didapat 

dengan persamaan (Nugroho Hadisusanto, 2011): 

Rns = (0,25+0,50
n

N
)Ra  ....................................................................  (2.13). 

Dimana : 

Ra = radiasi matahari (mm/hari) 

n/N = persentase penyinaran matahari (%)   

Tabel 2.1. Nilai Radiasi Matahari (Ra) 

 

Nilai radiasi gelombang panjang merupakan fungsi dari suhu, tekanan 

udara, dan perbandingan lamanya penyinaran matahari, dengan persamaan 

(Nugroho Hadisusanto, 2011) : 
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Rn1=f(T). f(ed). f(
n

N
)  ............................................................................  (2.14). 

Rn1=f(T). 0,34-0,044 . ed
0,5

 . 0,10+0,90 (
n

N
)  ........................................  (2.15). 

Dimana : 

f(T) = pengaruh temperatur 

ed = tekanan uap udara dalam keadaan jenuh (mbar)   

Faktor temperatur (W) merupakan fungsi dari suhu dan elevasi. Faktor 

temperatur juga merupakan penyesuaian terhadap pengaruh angin. Nilai dari faktor-

faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2. Hubungan Antara T dengan ea, w, dan f(t) 

Suhu (T)  
Ea W (1-W) 

f(T) 
mbar Elevasi 1-250 m 

20 23,40 0,68 0,32 14,60 

21 24,90 0,70 0,30 14,80 

22 26,40 0,71 0,29 15,00 

23 28,10 0,72 0,28 15,20 

24 29,80 0,73 0,27 15,40 

25 31,70 0,74 0,26 15,70 

26 33,60 0,75 0,25 15,90 

27 35,70 0,76 0,24 16,10 

28 37,80 0,77 0,23 16,30 

29 40,10 0,78 0,22 16,50 

30 42,40 0,78 0,22 16,70 

31 44,90 0,79 0,21 17,00 

32 47,60 0,80 0,20 17,20 

33 50,30 0,81 0,19 17,50 

34 53,20 0,81 0,19 17,70 

35 56,20 0,82 0,18 17,90 

36 59,40 0,83 0,17 18,10 

37 62,80 0,84 0,16 18,30 

38 66,30 0,84 0,16 18,50 

39 69,90 0,85 0,15 18,70 

Sumber: Suhardjono, 1994      
Fungsi faktor kecepatan angin f(u)adalah fungsi kecepatan angin yang 

berada pada ketinggian tertentu dan di hitung berdasarkan persamaan (Nugroho 

Hadisusanto, 2011) : 
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f(u)=0,27+{1+ (
u

100
) }  ...........................................................................  (2.16). 

Dimana : 

f(u) = faktor kecepatan angin 

u = kecepatan angin (km/jam) 

Faktor koreksi (c) merupakan penyesuaian faktor dari berbagai kondisi di 

lapangan seperti kelembapan relatif, radiasi netto, dan kecepatan angin. Nilai angka 

koreksi dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Angka Koreksi Penman 

Bulan 
Angka Koreksi ( c ) 

Blaney - Criddel  Radiasi Penmann 

Januari 0,800 0,800 1,100 

Februari  0,800 0,800 1,100 

Maret   0,750 0,750 1,000 

April 0,750 0,750 1,000 

Mei 0,700 0,700 0,950 

Juni 0,700 0,700 0,950 

Juli 0,750 0,750 1,000 

Agustus 0,750 0,750 1,000 

September 0,800 0,800 1,100 

Oktober 0,800 0,800 1,100 

Nopember 0,825 0,825 1,150 

Desember 0,825 0,825 1,150 

Sumber : Suhardjono 1994     
 

a. Koefisien Tanaman  

Harga-harga koefisien tanaman padi yang diberikan terdapat pada Tabel 2.4 

di bawah ini : 
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Tabel 2.4. Harga Koefisien Tanaman Padi 

(Sumber : Standart Perencanaan Irigasi KP-01) 

Koefisien tanaman tidak hanya terdapat pada tanaman padi, tanaman 

palawija memiliki koefisien yang dianjurkan untuk indeks evapotranspirasi Penman 

yang dimodifikasi. Harga-harga koefisien tanaman palawija terdapat pada Tabel 

2.5.  

Tabel 2.5. Harga-Harga Koefisien Tanaman Palawija 

(Sumber : Standart Perencanaan Irigasi KP-01) 

 

2.3.2. Penggunaan Konsumtif  

 Penggunaan konsumtif adalah jumlah kebutuhan air yang diperlukan setiap 

tanaman untuk melakukan proses fotosintesis secara normal. Besarnya nilai 

tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Dinas PU KP-01, 1986): 
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Etc=Kc x ETo  .................................................................................  (2.17). 

Dimana : 

Etc = evapotranspirasi potensial tanaman (mm/hari) 

Kc = koefisien tanaman 

Eto = evapotranspirasi tanaman acuan (mm/hari) 

 

2.3.3. Perkolasi  

 Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh yang terletak 

diantara permukaan tanah sampai ke permukaan air tanah. Daya perkolasi adalah 

laju perkolasi maksimuum yang dimungkinkan, yang besarnya dipengaruhi oleh 

kondisi tanah dalam zona tidak jenuh, yang terletak di antara permukaan tanah 

dengan permukaan air tanah (Soemarto, 1987). Laju perkolasi sangat tergantung 

pada sifat tanah. Pada tanah lempung berat dengan karakteristik pengelolahan yang 

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

perkolasi dapat mencapai nilai yang lebih tinggi (Dinas PU KP-01, 1986). 

 

2.3.4. Persiapan Lahan  

Kebutuhan air untuk persiapan lahan pada umumnya menentukan 

kebutuhan maksimum air irigasi pada suatu proyek irigasi. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi besarnya kebutuhan air untuk persiapan lahan adalah : 

a. Durasi waktu persiapan lahan  

Untuk daerah-daerah baru jangka waktu persiapan lahan akan ditetapkan 

berdasarkan daerah yang berada di dekatnya. Sebagai pedoman diambil jangka 

waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan persiapan lahan di seluruh petak tersier. 

Transplantasi (pemindahan bibit tanaman) memerlukan waktu setelah 3–4 minggu 

persiapan lahan selesai (Dinas PU KP-01, 1986). 

b. Jumlah air yang dibutuhkan untuk persiapan lahan  

Pada umumnya jumlah air yang dibutuhkan dalam persiapan lahan dapat 

ditentukan dari kedalaman porositas tanah di sawah. Rumus berikut dapat dipakai 

untuk memperkirakan besarnya kebutuhan air untuk persiapan lahan (Dinas PU 

KP-01, 1986).  
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PWR=
(Sa-Sb)N.d

104 +Pd+F1 .................................................................. (2.18). 

Dimana : 

PWR = kebutuhan air untuk persiapan lahan (mm) 

Sa = derajat kejenuhan tanah setelah persiapan lahan dimulai (%) 

Sb = derajat kejenuhan tanah sebelum persiapan lahan dimulai (%) 

N = porositas tanah dalam % pada harga rata-rata kedalaman tanah 

d = asumsi kedalaman tanah setelah persiapan lahan (mm) 

Pd = kedalaman genangan tanah setelah persiapan lahan (mm) 

F1 = kehilangan air di sawah selama 1 hari (mm) 

Kebutuhan air untuk persiapan lahan dapat ditentukan menggunakan 

metode yang telah dikembangkan oleh Van De Goor dan Zijlstra (1968). Metode 

ini didasarkan pada laju air konstan selama periode persiapan lahan dengan 

persamaan sebagai berikut (Dinas PU KP-01, 1986): 

LP=
M ek

ek-1
  ...........................................................................................  (2.19). 

Dimana : 

LP = kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hari) 

 M = kebutuhan air untuk mengganti kehilangan akibat evaporasi 

M = Eo + P .............................................................................. (2.20). 

Eo = Evaporasi air terbuka diambil 1,1 Eto selama persiapan lahan 

P = Perkolasi (mm/hari) 

K = MT / S ............................................................................. (2.21). 

 T = Jangka waktu penyiapanlahan (hari) 

S = Kebutuhan air untuk penjenuhan 250 - 300 mm 

Dalam memudahkan proses perhitungan pada Tabel 2.6 terdapat berbagai 

macam kondisi kebutuhan air selama proses persiapan lahan tergantung dari lama 

waktu persiapan dan kebutuhan air selama proses penjenuhan.  

  



19 

 

 
 

Tabel 2.6. Kebutuhan Air Irigasi Penyiapan Lahan 

M Eo + P T = 30 Hari T = 45 Hari 

(mm/hari) S = 250 mm S = 300 mm S = 250 mm S = 300 mm 

5,00 11,10 12,70 8,40 9,50 

5,50 11,40 13,00 8,80 9,80 

6,00 11,70 13,30 9,10 10,10 

6,50 12,00 13,60 9,40 10,40 

7,00 12,30 13,90 9,80 10,80 

7,50 12,60 14,20 10,10 11,10 

8,00 13,00 14,50 10,50 11,40 

8,50 13,30 14,80 10,80 11,80 

9,00 13,60 15,20 11,20 12,10 

9,50 14,00 15,50 11,60 12,50 

10,00 14,30 15,80 12,00 12,90 

10,50 14,70 16,20 12,40 13,20 

11,00 15,00 16,50 12,80 13,60 

(Sumber : Standart Perencanaan Irigasi KP-01) 

 

2.3.5. Pergantian Lapisan Air  

Penggantian lapisan air adalah salah satu bagian yang mempengaruhi 

besarnya kebutuhan air irigasi akan petak sawah yang akan dialiri. Penggantian 

lapisan air menurut standart perencanaan irigasi dilakukan pada tahap berikut: 

a. Setelah pemupukan, usahakan untuk menjadwalkan dan mengganti lapisan air 

menurut kebutuhan.  

b. Jika tidak ada penjadwalan, lakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-

masing 50 mm (atau 3,3 mm/hari selama 0,5 bulan) selama sebulan dan dua 

bulan setelah transplantasi. 

 

2.4. Kebutuhan Air Tanaman  

2.4.1. Kebutuhan Air Tanaman Padi  

 Kebutuhan air sawah akan tanaman padi merupakan jumlah alokasi air yang 

dibutuhkan dalam proses tanam sampai pertumbuhan tanaman padi. Kebutuhan air 

untuk tanaman padi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, persiapan lahan, 

penggunaan konsumtif, perkolasi, pergantian lapisan air dan curah hujan efektif. 

Persamaan untuk menghitung besarnya kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi 

(NFR) adalah sebagai berikut (Dinas PU KP-01, 1986): 
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NFR=Etc+P+LP-Re  .......................................................................  (2.22). 

Dimana : 

NFR = kebutuhan air di sawah (mm/hari) 

Etc = kebutuhan konsumtif tanaman (mm/hari) 

P = perkolasi (mm/hari) 

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

Re = curah hujan efektif (mm/hari) 

 

2.4.2. Kebutuhan Air Tanaman Palawija  

 Tanaman palawija merupakan tanaman yang dibudidayakan petani selain 

tanaman padi. Tanaman palawija merupakan jenis tanaman yang dapat ditanam 

pada musim kemarau atau saat kekurangan air. Kebutuhan air akan tanaman 

palawija turut diperhitungkan guna mengetahui luas lahan yang telah direncanakan 

untuk tanaman padi dan palawija berkaitan dengan ketersediaan air pada bangunan 

pengambilan agar menghindari resiko akan kegagalan tanam yang diakibatkan oleh 

kurangnya pasokan air yang tersedia di bangunan pengambilan. Kebutuhan air 

tanaman palawija dipengaruhi akan beberapa faktor seperti halnya kebutuhan air 

tanaman padi, akan tetapi tanaman palawija tidak membutuhkan koefisien tanaman 

dan genangan. Persamaan dalam menentukan besarnya kebutuhan air sebagai 

berikut (Dinas PU KP-01, 1986): 

NFR=Etc-Re  ...................................................................................  (2.23). 

Dimana : 

NFR = kebutuhan air di sawah (mm/hari) 

Etc = kebutuhan konsumtif tanaman (mm/hari) 

Re = curah hujan efektif (mm/hari) 

 

2.5. Optimasi 

 Optimasi adalah pencapaian suatu tindakan yang mampu dicapai dari suatu 

masalah pengambilan keputusan dengan berbagai macam sumber daya yang 

membatasinya. Optimasi linier berkaitan erat dengan bagaimana menentukan nilai 
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ekstrim pada fungsi linier maksimasi atau minimasi. Pada umumnya persoalan 

umum optimasi terbagi menjadi dua, yaitu optimasi tanpa kendala dan optimasi 

dengan kendala. Optimasi tanpa kendala adalah penentuan keputusan dari berbagai 

nilai variabel untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan tidak memperhatikan 

batasan-batasan yang ada. Optimasi dengan kendala adalah penentuan keputusan 

dari berbagai nilai variabel untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan 

mempertimbangkan berbagai fungsi batasan-batasan yang ada.  

 

2.5.1.  Linier Programming 

 Linier programming adalah ilmu matematika yang dikembangkan dengan 

menggunakan konsep-konsep aljabar linier. Linier programming banyak digunakan 

sebagai solusi pemecahan masalah dimana memerlukan hasil maksimasi atau 

minimasi dengan menggunakan teknik matematik dalam bentuk ketidaksamaan 

linier. Dalam program liear terdapat dua macam fungsi diantaranya fungsi tujuan 

dan fungsi batasan. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan di 

dalam permasalahan program linear yang berkaitan dengan pengaturan secara 

optimal. Fungsi tujuan dinyatakan sebagai Z untuk nilai yang akan dioptimalkan. 

Fungsi batasan adalah penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang 

akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan (Subagyo, dkk, 1992).  

Model matematis yang digunakan dalam penyelesaian masalah 

menggunakan program linear dengan menggunakan persamaan sebagai berikut 

(Larry W. Mays, 1976) : 

Maksimumkan atau minimumkan 

Z= C1X1+C2X2+C3X3+…+CnXn  ..................................................  (2.25). 

Sumber daya yang membadati atau disebut sebagai fungsi kendala  

a11X1+a12X2+a13X3+…+a1nXn =/≤/≥ b1 ......................................  (2.26) 

a21X1+a22X2+a23X3+…+a2nXn =/≤/≥ b2  .....................................  (2.27) 

     .          .          .        .        .           .      . 

     .          .          .        .        .           .      . 

am1X1+am2X2+…+amnXn =/ ≤ / ≥ bm  ..........................................  (2.28) 
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Simbol dalam persamaan programasi linier memiliki arti yang berbeda-

beda. Simbol X1, X2, X3, … , Xn menunjukan variabel keputusan. Variabel 

keputusan tergantung dengan banyaknya jumlah kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Simbol C1, C2, C3, … , Cn merupakan nilai 

dari masing-masing variabel keputusan.  Simbol a11,… a1n,… amn adalah koefisien 

fungsi kendala yang membatasi masing-masing variabel per unit. Simbol b1,… 

b2,… bm adalah jumlah keseluruhan masing-masing fungsi kendala yang ada.  

 

2.5.2. Model Simplek 

 Model simplek adalah salah satu model penyelesaian dari linier 

programming yang menggunakan jalan iterasi dengan bantuan tabel untuk 

mendapatkan solusi yang optimal. Model simplek menggunakan analisis satu per 

satu pengujian titik layak untuk menentukan apakah fungsi tujuan telah tercapai 

secara optimal atau belum. Jika hasil dari satu pengujian titik layak tidak diperoleh 

hasil yang optimal pada fungsi tujuan, maka akan dilakukan pengujian titik layak 

berikutnya hingga mencapai hasil yang optimal pada gungsi tujuan.  

 Proses perhitungan model simplek menggunakan tabel bantuan untuk 

mempermudah proses iterasi. Berikut merupakan bentuk baku dari tabel simplek.  

Tabel 2.7. Tabel Simplek 

Variabel 

Dasar 
X1 X2 . . .  Xn S1 S2 . . .  Sn NK 

Z -C1 -C2 . . .  -Cn 0 0 0 0 0 

S1 a11 a12 . . .  a1n 1 0 0 0 b1 

S2 a21 a22 . . .  a2n 0 1 0 0 b2 

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

Sn am1 am2 . . .  amn . . .  . . .  . . .  1 bm 

 

Dimana : 

 Z = fungsi tujuan 

 Xn = variabel keputusan / variabel kendala ke-n 

 Sn = variabel slack ke-n 

 Cn = koefisien variabel keputusan 
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 amn = kebutuhan fungsi kendala 

 bm = jumlah variabel keputusan  

 n = banyaknya variabel keputusan  

 m  = banyaknya jenis variabel keputusan yang digunakan.  

 

 


