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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang dijadikan dasar 

perhitungan pada analisa debit andalan serta kapasitas tampungan pada waduk. 

Teori yang digunakan adalah analisa hidroklimatologi berupa analisa data curah 

hujan yang ditransformasi menjadi data debit  menggunakan metode F.J.Mock. 

Penjabaran teori dilakuakan agar pada saat perhitungan memiliki dasar yang kuat 

dalam bidang keilmuan yang nantinya akan dibandingkan dengan realitas yang ada 

di lapangan.  

2.1 Perhitungan Curah Hujan Rata-Rata Wilayah 

Perhitungan hidrologi daerah aliran sungai memerlukan perhitungan hujan 

rata-rata karena diasumsikan bahwa hujan yang terjadi distribusinya dianggap 

merata pada suau daerah aliran sungai. Untuk mendapatkan hasil yang memili 

akurasi tinggi, dibutuhan ketersediaan data yang secara kualitas dan kuantitas cukup 

memadai. Dalam analisis hidrologi keandalan tampungan waduk Bendungan Tugu 

ini menggunaan data curah hujan yang diambil dari 4 stasiun hujan yaitu Tugu, 

Pule, Prambo, Jabung.  

Metode yang digunakan dalam menentukan curah hujan rata-rata wilayah 

adalah : Metode rata-rata aljabar (Arithmatic Mean Method), Metode Isohiet 

(Isohyetal Method), Metode Poligon Thiessen (Thiessen Polygon Method). 

2.1.1 Perhitungan Metode Rata-Rata Aljabar  

Metode rata-rata aljabar baik untuk digunaan apabila kondisi hujan, topografi 

dan letak stasiun hujannya memiliki ciri-ciri (Triatmojo,2010): 

1. Distribusi hujan merata di seluruh kawasan DAS. 

2. Daerah pantauan hujan relatif datar. 

3. Stasiun hujan tersebar merata pada DAS. 

Perhitungan hujan rata-rata metode aljabar dilakukan dengan cara membagi 

rata jumlah hujan dari hasil pencatatan stasiun yang ada pada daerah aliran sungai. 
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Metode ini memberian hasil yang dapat dipercaya asalkan pos-pos penakarnya 

terbagi merata di areal tersebut, dan hasil penakaran masing-masing pos penakar 

tidak menyimpang jauh dari harga rata-rata seluruh pos penakar. Metode rata-rata 

aljabar memiliki rumus sebagai berikut : 

𝑑 =
𝑑1+𝑑2+𝑑3 +...+ 𝑑𝑛

𝑛
   ..................................................................... (2.1) 

Dimana,  

d   = tinggi curah hujan rata-rata areal, m. 

d1, d2, d3,....... dn = tinggi curah hujan pada pos penakar 1,2,3,.....n, mm. 

n   = jumlah pos penakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Metode Rata-rata Aljabar 

2.1.2 Perhitungan Metode Isohiet  

Metode Isohiet merupakan metode rerata hujan dengan membuat garis yang 

menghubungkan titik-titik dengan keandalan hujan yang sama. Pada metode ini 

diasumsikan bahwa pada suatu daerah diantara dua garis Isohiet merata dan sama 

dengan nilai rerata kedua garis isohiet tersebut. Metode Isohiet merupakan metode 

yang paling teliti, tetapi membutuhkan jaringan pos penakar yang relatif lebih padat 

guna memungkinan untuk membuat garis-garis isohiet.  

Metode Isohiet baik digunakan untuk (Suripin, 2004) : 

1. Luas DAS lebih besar dari 5000 km2. 

D1 

D4 D3 

D2 
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2. Jumlah pos penakar hujan cukup banyak.     

  

3. Merupakan daerah yang berbukit-buit dan tidak beraturan. 

Perhitungan curah hujan rata-rata wilayang menggunakan metode isohiet 

yang harus dilakukan pertama kali adalah menggambar kontur dangan tinggi hujan 

yang sama pada setiap stasiun pencatat hujan kemudian luas bagian diantara isohiet-

isohiet diukur, dan harga rata-ratanya dihitung sebagai harga rata-rata timbang dari 

nilai kontur. Rumus metode isohiet adalah : 

𝑑 =
𝑑0+𝑑1

2
𝑥 𝐴1+ 

𝑑1+𝑑2
2

𝑥 𝐴2+⋯+ 
𝑑𝑛−1+𝑑𝑛+1

2
𝑥 𝐴𝑛

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

Dimana : 

A   = Luas Areal, m2. 

d    = Tinggi curah hujan rata-rata areal., mm. 

d0, d1 , .....dn  = tinggi curah hujan pada isohiet 0,1,2,...n, mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Peta Metode Isohiet 

2.1.3 Perhitungan Metode Polygon Thiessen  

Perhitungan dengan metode poligon thiessen diasumsikan bahwa setiap 

stasiun hujan dianggap mewakili hujan dalam suatu daerah dengan luas tertentu, 

dan luas tersebut merupakan faktor koreksi bagi hujan di stasiun pencatatan yang 
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bersangkutan. Perhitungan curah hujan rata-rata wilayah menggunakan metode 

poligon thiessen untuk wilayah DAS yang memiliki ciri-ciri (Triatmojo, 2010) : 

1. Luas DAS antara 500-5000 km2. 

2. Jumlah stasiun pencatat hujan terbatas dibandingkan luasnya. 

3. Penyebaran stasiun hujan daerah yang ditinjau tidak merata. 

4. Kondisi topografinya datar. 

Langkah perhitungan dengan menggunakan metode poligon Thiessen dapat 

dilakukan dengan cara : 

1. Menghubungkan semua stasiun dengan garis sehingga berbentuk jaringan 

segitiga –segitiga. 

2. Membuat garis tengah/sumbu dari masing-masing segitiga hingga semua 

garis tersebut membentuk garis poligon. 

3. Luas daerah masing-masing stasiun dibatasi oleh garis sumbu poligon antar 

stasiun. 

4. Luas sub area masing-masing stasiun hujan dipakai sebagai faktor pemberat 

dalam menghitung hujan rata-rata. 

Perhitungan hujan rata-rata pada suatu daerah aliran sungai dengan poligon 

thiessen dapat dirumuskan : 

𝑑 =  
𝐴1  𝑥 𝑑1+ 𝐴2  𝑥 𝑑2+⋯+ 𝐴𝑛  𝑥 𝑑𝑛

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

Dimana,  

d   = tinggi curah hujan rata-rata wilayah, mm. 

A   = total luas areal seluruh stasiun pencatat, km2. 

A1, A2, ... An  = luas stasiun pencatat 1,2,....,n, km2. 

d1, d2, ... dn  = tinggi hujan stasiun pencatat 1,2,....,n, km2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Peta Metode Polygon Theissen. 



8 

 

 

2.2 Perhitungan Evapotranspirasi 

Dalam mempelajari kondisi hidrologi dari suatu DAS dalam pengolahan 

sumber daya air umumnya memerlukan data kehilangan air total yang antara lain 

disebabkan oleh penguapan total, atau pada umumnya disebut dengan 

evapotranspirasi, yaitu penguapan dari seluruh tubuh air, tanah, tumbuh-tumbuhan 

dan permukaan bumi yang lain seperti salju, es, serta transpirasi dari vegatasi. 

Dengan demikian evapotranspirasi dapat diartikan sebagai proses perubahan 

molekul air dari peruaan bumi, tanah dan vegetasi menjadi uap dan kembali lagi ke 

atmosfer. 

Soewarno dalam bukunya  Seri Hidrologi Klimatologi tahun 2015 memaparkan 

istilah-istilah yang berkaitan dengan evapotranspirasi antara lain : 

1. Evapotranspirasi (ET), adalah peristiwa evaporasi total, yaitu evaporasi 

ditambah dengan transpirasi. 

2. Evapotranspirasi Potensial (ETp), adalah laju evapotranspirasi yang 

terjadi dengan anggapan persediaan air dan kelembapan tanah cukup sepanjang 

waktu. 

3. Evapotranspirasi Rujukan (ETo), adalah laju evapotranspirasi di 

permukaan bumi yang luas dengan ditumbuhi rumput hijau setinggi 8-15 cm, yang 

masih aktif tumbuh terhampar menutupi seluruh permukaan bumi tersebut, dengan 

Albedo = 0.23 dan tidak kekurangan air. Oleh karena itu evapotranspirasi rujukan 

dapat dianggap sebagai evapotranspirasi potensial untuk tanaman rujukan ( 

tanaman rujukan adalah rumput hijau pendek = short green grass). Hubungan ETp 

dan ETo dari suatu kawasan dengan vegatasi bermacam jenis: 

.p v oET K ET  ............................................................................................. (2.4) 

Nilai Kv adalah koefisien dari seluruh jenis vegatasi dikawasan itu (Vegatation 

coeficient). 

4. Evapotranspirasi Tanaman (ETc) adalah tebal air yang dibutuhkan untuk 

keperluan evapotranspirasi suatu jenis tanaman pertanian tanpa dibatasi oleh 
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kekurangan air. Atau dengan kata lain kebutuhan air yang diperlukan untuk suatu 

jenis tanaman tertentu : 

.c c oET K ET  ............................................................................................. (2.4) 

Nilai Kc adalah koefisien tanaman (crop coefficient) untuk suatu jenis tanaman 

dikawasan itu. 

 

5. Evapotranspirasi Aktual (ETa), adalah evaptranspirasi, yang terjadi 

sesungguhnya sesuai dengan keadaan persediaan air/kelembapan tanah yang 

tersedia. Nilai ETa = ETp apabila persediaan air tidak terbatas. Untuk tanaman 

rujukan dengan persediaan air yang tidak terbatas maka : 

p o aET ET ET   ........................................................................................ (2.5) 

Perhitungan evapotranspirasi menggunakan beberapa data untuk 

memperkirakan besarnya antara lain : Kelembapan udara (RH), lama penyinaran 

matahari relatif (n/N) , Temperatur (T), dan kecepatan angin (U). Dalam 

memperkirakan besarnya evapotranspirasi dikenal banyak metode namun yang 

akan dibahas dala penelitian ini adalah Metode H.L Penman. Metode Penman 

dikembangkan di Rothsamsted Station, Harpenden, England pada tahun 1948 yang 

telah dipakai dan diterapkan di Indonesia tanpa penyesuaian. Evapotranspirasi 

rujukan (ETo) Metode Penman  dihitungan dengan rumus : 

 

   2/ ( )* / ( ) * 0.35 1 0.0098 ( )       o n s aET R U e e       ...... (2.6) 

Nilai Rn, pada persamaan sebelumnya dihitung dengan rumus : 

4(1 )(0.18 0.55. / ) . (0.56 0.90 )(0.10 0.90 / )n a aR R n N Tk e n N        ......... (2.7) 

Dimana ; 

ETo = Evapotranspirasi rujukan (mm/hari). 

  = kemiringan kurva teanan uap terhadap temperatur (mb/oC). 

  = konstanta psikometrik = 0.66 mb/oC. 

Rn = Radiasi bersih setara penguapan (mm/hari). 

U2 = Kecepatan angin pada tinggi 2 m (mm/hari). 



10 

 

 

ea = tekanan uap aktual (mb). 

es = teanan uap jenuh (mb). 

RH = Kelembapan relatif (%). 

Ra = radiasi ekstra terestrial (mm/hari). 

  = albedo (untuk tanaman rujukan = 23%). 

n/N = durasi penyinaran matahari relatif (%). 

  = konstanta Stefan-Bolzman = 2,01 x 10-9 m/hari setara penguapan. 

Tk = Temperatur Udara (oK), (oK = 273 + oC). 

2.3 Analisa Hujan-Debit Metode F.J.Mock 

Dr. FJ Mock dalam makalahnya Land Capability Apprasial and Water 

Availability Apprasial, Indonesia, FAO, Bogor, 1973, memperkenalan cara 

perhitungan simulasi aliran sungai dari data hujan, evapotranspirasi dan 

karakteristik hidrologi daerah aliran sungai. Model ini dihasilkan dari penelitian 

empiris dengan memasukkan data hujan bulanan, evapotranspirasi potensial 

bulanan dan parameter-parameter fisik lainnya yang sifatnya juga bulanan, 

sehingga menghasilkan debit aliran simulasi bulanan. Dalam aplikasinya hasil 

perhitungan simulasi hujan-aliran sungai model FJ Mock, perlu dilakuakan 

kalibrasi dengan data pengamat debit jangka pendek minimal 1 tahun untuk 

mengetahui ketepatan nilai parameter sebagai input pada model. Adapaun prosedur 

perhitungan model FJ.Mock sebagai berikut (Hadisusanto, 2010) : 

1. Hujan 

Nilai hujan bulanan (P) dapat dilihat dari pencatat data hujan bulanan 

(mm) dan jumlah hari pada bulan yang bersangutan (h). 

2. Evapotranspirasi  

Evapotranspirasi terbatas adalah evapotranspirasi aktual dengan 

mempertimbangan kondisi vegetasi dan permukaan tanah sehingga 

persamaannya sebagai berikut : 

 0. .
20

d
E ET m  ..................................................................................... (2.8) 
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Dimana,  

E  = Perbedaan evapotranspirasi potensial dan terbatas. 

ET0  = evapotranspirasi potensial (mm). 

d   = jumlah hari kering atau hari tanpa hujan dalam 1 bulan. 

m  = prosentase lahan yang tidak tertutup vegetasi  

 

Keterangan  Prosentase 

Hutan lebat 0% 

Lahan yang terisolasi 10%-40% 

Lahan pertanian terolah 20 %-50% 

 

Jumlah permukaan kering setengah bulanan (d), dihitung dengan 

asumsi bahwa tanah dala satu hari hanya ampu menahan air 12 mm dan selalu 

menguap sebesar 4 mm. 

Berdasarkan frekuensi curah hujan di indonesia dan sifat infiltrasi serta 

penguapan dari tanah permukaan, didapat hubungan : 

 3 2 18d h  atau 27 3 2d h    ........................................... (2.9) 

h = jumlah hari hujan dalam sebulan. 

Selanjutnya substansi antara persamaan  

 
0

18
20

E m
h

ET

 
  
 

 ......................................................................... (2.10) 

0Et ET E   ...................................................................................... (2.11) 

Et = Evapotranspirasi terbatas (mm). 

Soil water surface  adalah volume air yang akan masuk ke permukaan 

tanah. 

Soil Water surplus =  P Et soilstorage   ................................ (2.12) 
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Soil Water surplus = 0 jika defisit yaitu : (P-Et) > Soil storage. 

Initial Storage  adalah besarnya volume air pada saat permulaan mulainya 

perhitungan. Ditaksir sesuai dengan keadaan musim, seandainya musim hujan 

nilainya bisa menyamai nilai soil moisture capacity, tetapi pada musim 

kemarau nilainya akan menurun lebih kecil dari nilai soil moisture capacity. 

3. Keseimbangan air di permukaan tanah 

Keseimbangan air di permukaan tanah dihitung berdasarkan besarnya 

curah hujan bulanan dikurangi nilai evapotranspirasi terbatas rata-rata bulanan 

sehingga diperoleh persamaan : 

S P Et    .................................................................................... (2.13)   

 Dimana,  

  S  : perubahan kandungan air tanah (Soil Storage). 

 S  : Nilai postifnya apabila P>Et, air masuk ke dalam tanah. 

S  : nilainya negatif bila P<Et, sebagian air tanah akan keluar sehingga 

menjadi defisit. 

Soil Storage adalah perubahan volume air yang ditahan oleh tanah yang 

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

Soil Moisture adlah volume air untuk melembaban tanah yang besarnya 

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

Kapasitas Soil Moisture adalah volume air yang diperlukan untuk 

mencapai kapasitas kelengsengan tanah. 

Water Surplus adalah volume air yang akan masuk ke permukaan tanah, 

yaitu water surplus =(P-Et)<soil storage. 

Simpanan awal (Initial storage) didefinisikan sebagai besarnya volume 

pada saaat permulaan dimulainya perhitungan. Ditaksir sesuai dengan 

keadaaan musim, untuk musim hujan nilainya bisa sama dengan soil moisture 
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capacity, tetapi untuk musim kemarau pada umumnya dipaai data kadar air 

tanah. 

4. Simpanan Air tanah ( Ground Water Storage ) 

Nilai Run off dan ground water besarnya tergantung dari keseimbangan 

air dan kondisi tanahnya. Data yang diperlukan adalah : 

Koefisien infiltrasi = I = 0.2-0.5 

Faktor resesi aliran tanah = k = 0,4-0,7. 

Persamaan : 

   1

1

. 0.51 1 nn

n n n

In WaterSurplus

Vn k V k I

DV V V







   

 

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

5. Aliran Sungai  

Interflow  = Infiltrasi – Volume air tanah 

……………………(2.15) 

Direct Run off =Water Surplus –Infiltrasi (mm)..............................(2.16) 

Base flow  = Aliran sungai yang selalu ada sepanjang tahun. 

Run Off  = Interflow + Direct run off + base 

flow(m3/dtk)....(2.16) 

2.4 Kalibrasi Parameter F.J Mock 

Untuk mendapatkan hasil debit peramalan yang memeliki keseragaman data 

yang baik dengan debit perencanaan di lapangan maka dari itu dibutuhkan sebuah 

kriteria dalam proses kalibrasi. Menurut Pd-06-2004-A tahun 2004 tentang 

Pedoman Peramalan Debit Aliran Sungai riteria yang digunakan untuk mengetahui 

kecocokan data adalah Rata-rata Akar Jumlah Kuadrat Perbedaan Ramalan dengan 

Data, dan Koefisien Determinasi. Kriteria tersebut dirumuskan menjadi : 

a. Rata-rata Akar Jumlah Kuadrat dari perbedaan peramalan dengan data atau 

Root Mean Square Error (RMSE) dengan rumus : 
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data

2 0,5

ramalRMSE = {1/n  (Q Q ) }   .................................................. (2.18) 

Dengan,  

RMSE = Root Mean Square Error  

n  = jumlah data 

Nila RMSE menunjukkan seberapa besar penyimpangan hasil peramalan 

terhadap data. 

b. Rata-rata perbedaaan peramaan dengan data (Mean Error) dengan rumus : 

dataramalME = 1/n  (Q Q )   .............................................................. (2.19) 

Dengan, 

ME = Mean Error     

n = jumlah data 

Mean Error merupakan indikator apakah hasil peramalan pada umumnya 

berada diatas (over-estimate) atau di bawah (under-estimate) data yang sebenarnya. 

c. Koefisien Determinasi merupaan kuadrat koefisien korelasi antara 

peramalan dengan data kenyataan. Besaran ini hanya menunjukan seberapa jauh 

hasil peramalan memiliki arah perubahan yang sama dengan data yang sebenarnya. 

Koefisien Determinasi ini dianggap baik jika memiliki nilai mendekati satu. 

Koefisien Determinasi = r2 

r adalah koefisien korelasi :  

2 2 0,5

i rata i rata i rata i ratar =  Σ (X -X ) (Y -Y ) / (Σ (X -X )  Σ (Y -Y ) )  .................. (2.20) 

 Dengan, 

X = Data asli 

Y = Data ramalan 

Xrata = Rerata data asli 

Yrata = Rerata data ramalan 
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2.5 Kebutuhan Air Domestik 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kebutuhan prasarana 

adalah hasil survey nyata. Proyesi kebutuhan penduduk, skenario pembangunan 

perkotaan dan tingkat penyediaan prasarana yang ada saat ini serta persoalan yang 

telah diidentifikasikan. 

Analisis yang dilakukan harus dapat memperlihatkan besarnya kebutuhan 

dasar kebutuhan pengembangan (development need) dengan memperhatikan 

teknologi yang siap pakai, standar-standar yang ada, serta perencanaan yang 

menggunaan teknologi non standar. 

Adapun kebutuhan Air minum sercara rinci Sesuai dengan Buku Panduan 

Pengembangan Air Minum, Direktorat Jendral Cipta Karya adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Domestik 

2. Kriteria yang digunakan 

a. Lihat hasil survey kebutuhan prasarana 

b. Pemakaian air untuk SR= 120 lt/org/hr 

c. Pemakaian untuk HU/TA = 60 lt/org/hr (standar pelayanan 

minimum) 

3. Kebutuhan non-domestik 

4. Kebutuhan indutri dengan kriteria pemakaian air – 0.1-0.3 l/ha/hr 

5. Kebutuhan niaga dengan kriteria pemakaian air = 900 l/niaga/hr (niaga 

kecil) dan 5000 l/niaga/hr (niaga besar). 

6. Kebutuhan fasilitas umum (Pendidikan, kantor pemerintahan dsb) 

dengan kriteria pemakaian air = 10%-15% dari kebutuhan domestik. 

7. Prediksi dilakukan 15-20 tahun ke depan sesuai dengan Rencana Induk 

SPAM 

8. Kriteria pemakaian untuk hari maksimum = 1.15 pemakaian hari rata-

rata 

9. Pemakaian air untuk jam puncak = 1.5-1.7 pemakaian hari maksimum. 

10. Kebutuhan hotel = 3 m3/kamar/hr. 
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Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk menentukan besarnya kebutuhan 

air pada satu wilayah dalam satu periode. Untuk mengetahui kebutuhan air 

mendatang biasa digunakan rumus proyeksi jumlah penduduk untuk mendapatkan 

besarnya kebutuhan air yang akan datang. Jumlah penduduk tahun mendatang dapat 

diproyesikan dengan rumus:  

(1 )Pn Po r n   ............................................................................ (2.21) 

 Dimana ;  

 Pn = Julah Penduduk tahun n 

 Po = Jumlah penduduk awal 

 r = Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun (dalam %) 

 n = Jangka waktu dalam tahun 

Selanjutnya untuk menghitung kebutuhan air digunakan rumus : 

md nQ P xq  ..................................................................................... (2.22) 

 Dimana ; 

 Qmd = Kebutuhan air minum 

 Pn = jumlah penduduk tahun n 

 Q = kebutuhan air per orang/hari 

2.6 Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan Air irigasi adalah sejumlah air irigasi yang diperlukan untuk 

mencukupi keperluan bercocok tanam pada petak sawah ditambah dengan 

kehilangan air pada jaringan irigasi.  

Menurut kriteria perencanaan jaringan irigasi (KP 01 tahun 1986) kebutuhan 

air irigasi ditentukan oleh kebutuhan air di sawah dan efisiensi irigasi total, 

sedangkan kebutuhan air di sawah tergantung pada faktor-faktor di bawah ini: 
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1. Penyiapan lahan. 

2. Penggunaan komsumptif ( comsumptive use). 

3. Perkolasi dan rembesan. 

4. Penggantian lapisan air. 

5. Curah hujan efektif. 

2.6.1 Penyiapan Lahan 

Besarnya kebutuhan air untuk penyiapan lahan merupakan faktor yang 

menentukan kebutuhan air irigasi secara keseluruhan. Faktor-faktor penting yang 

menentukan besarnya kebutuhan air bagi penyiapan lahan adalah : 

1. Lama penyiapan lahan. 

2. Jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan.  

Lama penyiapan lahan antara lain tergantung pada ketersediaan tenaga dan 

peralatan kerja. Ada kemungkinan pembibitan tidak dilakukan secara serentak 

karena luasnya lahan. Jadi mungkin pada beberapa bagian petak tersier sudah 

dilakukan pembibitan 3-4 minggu lebih awal  dibandingkan bagian lain. Porositas 

tanah disawah merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan besarnya 

kebutuhan air bagi penyiapan lahan. Untuk menentukan besamya kebutuhan air 

bagi penyiapan lahan dipergunakan rumus sebagai berikut:  

 
4

. .
1

10

Sa Sb Np d
PWR Pd F


    ......................................................... (2.23) 

Dengan, 

PWR = Kebutuhan air untuk penyiapan lahan (mm). 

Sa  = Derajad kejenuhan tanah setelah penyiapan lahan dimulai (%).  

Sb  = Derajad kejenuhan tanah sebelum penyiapan lahan dimulai (%).  

Np = Porositas tanah, dalam % pada harga rerata untuk kedalaman tanah. 

d  = Anggapan kedalaman tanah setelah penyiapan lahan (mm). 

Pd  = Kedalaman genangan setelah penyiapan lahan (mm). 

Fl  = Kehilangan air di sawah selama 1 hari (mm). 
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Sebagai nilai perkiraan untuk tanah lempung tanpa retak-retak maka 

kebutuhan air untuk penyiapan lahan kurang lebih 200 mm. Setelah pembibitan 

selesai lapisan air harus ditambah 50 mm, sehingga kebutuhan untuk penyiapan 

lahan seluruhnya sebesar 250 mm. 

Untuk perhitungan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan, dapat 

digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Ziljstra (KP 01 tahun 

1986). Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam lt/dt, yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

/ ( 1)k kIR Me e   .............................................................................. (2.24) 

Dengan, 

IR = Kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hari). 

M = Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan 

perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan, M = Eo + Po (mm/hari). 

Eo = Evaporasi air terbuka selama penyiapan lahan, Eo = 1,1 . Eto (mm/hari).  

Po = Perkolasi (mm/hari).  

k = M .T/S, dengan T adalah Jangka waktu penyiapan lahan (hari) dan S adalah 

Kebutuhan air, untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 50 mm, yaitu 

200 + 50 = 250 mm, sepeti dijelaskan di atas.  

2.5.2 Penggunaan Konsumtif 

Penggunaan komsumtif adalah jumlah air yang digunakan tanaman untuk 

proses fotosintesis dari tanaman tersebut, yang dirumuskan sebagai berikut:  

0cETc K xET  ...................................................................................... (2.25) 

Dengan,  

Etc = Evapotranspirasi tanaman (mm/hari). 

Eto = Evapotranspirasi tanaman acuan(mm/hari). 

Kc = Koefisien tanaman.  
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2.5.3 Perkolasi 

Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-sifat tanah. Pada tanah lempung 

berat dengan karakteristik pengolahan (pudding) yang baik, laju perkolasi dapat 

mencapai 1 - 3 rnm/hari (KP 01 tahun 1986). Pada tanah-tanah yang lebih ringan 

laju perkolasi bisa lebih tinggi. Untuk menentukan laju perkolasi, tinggi muka air 

tanah dan perembesan yang terjadi akibat meresapnya air melalui tanggul sawah 

juga harus diperhitungkan.  

2.5.4 Penggantian Lapisan Air 

Penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan, sesuai kebutuhan. Jika 

tidak ada penjadwalan, maka dapat dilakukan penggantian sebanyak 2 kali, 

yaitumasing-masing 50 mm (atau 3,3 mm/hari selama setengah bulan) selama 

sebulan dan dua bulan setelah transplantasi.  

2.5.5 Irigasi Padi 

Untuk irigasi padi, curah hujan efektif bulanan diambil 70 % dari curah hujan 

minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun. 

5

1
0.7 (

1
 )

0
e setengah bR ulanx R  ......................................................... (2.26) 

Dengan, 

Re    = Curah hujan efektif (mm/hari)  

Rs (setengah bulan)5   = Curah hujan minimum tengah bulanan dengan 

periode ulang 5 tahun atau I in 5 dry (mm) 

Kebutuhan air untuk tanaman tergantung pada jenis tanaman dan masa 

pertumbuhannya sarnpai di panen, sehingga memberikan produksi yang optimum. 

Perkiraan banyaknya air untuk irigasi didasarkan pada faktor-faktor jenis tanaman, 

jenis tanah, cara pemberian air, cara pengelolaan tanah, banyaknya turun 

hujan,waktu penanaman, iklim, pemeliharaan saluran/bangunan dan eksploitasi. 

Banyaknya air untuk irigasi pada petak sawah dirumuskan sebagai berikut :  

ReIr S Et P     ....................................................................... (2.27) 

Dengan,  



20 

 

 

Ir = Kebutuhan air untuk irigasi (mm/hari). 

So = Kebutuhan air untuk pengolahan tanah atau penggenangan (mm/hari). 

Et = Evapotranspirasi (mm/hari). 

Po = Perkolasi (mm/hari). 

Re = Curah hujan efektif (mm/hari). 

2.7 Keandalan Waduk 

Simulasi tampungan waduk berguna untuk menentukan keadaan eksisting 

tampungan sebuah waduk sesuai dengan debit inflow yang masuk.  Pada simulasi 

dilakukan dengan memasukan debit inflow dari sungai sedangkan untuk debit 

outflow berdasarkan kebutuhan air. 

Tampungan waduk secara umum dibagi dalam tiga bagian, yaitu : tampungan 

mati (dead storage) yang dialokasikan untuk tampungan sedimen, tampungan aktif 

(active storage) dialokasikan untuk tujuan konservasi dan tampungan tambahan 

untuk pengendalian banjir (flood control storage). Dalam penentuan kapasitas 

waduk ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: variasi inflow, 

besamya kebutuhan dan tingkat keandalan yang diinginkan.  

Keandalan didefinisikan sebagai besarnya peluang bahwa waduk akan 

mampu memenuhi kebutuhan yang direncanakan sepanjang masa operasinya tanpa 

adanya kekurangan (Linsley, 1986). 

Untuk menghitung keandalan waduk dipergunakan metode simulasi, metode 

tersebut dipergunakan karena mempertimbangkan faktor-faktor yang dominan dari 

waduk yaitu tampungan awal, debit Inflow, kebutuhan dan evapotranspirasi. 

2.7.1 Metode Simulasi 

Metode simulasi juga disebut dengan analisis perilaku (behaviour analysis). 

Dalam metode simulasi, perubahan isi tampungan waduk terbatas dihitung dengan 

menggunakan persamaan sesuai dengan Modul Perhitungan Hidrologi Pelatihan 

Perencanaan Bendungan Tingkat Dasar sebagai berikut : 

t-1 t t S  + (I  - R- O  + K ) x t tS  ........................................................... (2.28) 
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Dengan, 

S(t-1) = Tampungan waduk pada langkah awal (m3). 

St = Tampungan waduk pada akhir dari langkah waktu  (m3). 

It = Inflow atau aliran masuk selama periode yang disimulasikan (m3/dtk). 

R = Resapan (m3/dtk) 

Ot = Rencana pengeluaran (m3/dtk). 

L = Limpasan dari pelimpah (m3/dtk) 

K = Kekurangan air (m3/dt) 

t  = Durasi langkah waktu 

Panjang Interval waktu dapat bervariasi dari 1 jam sampai 1 bulan, tergantung 

pada ukuran waduk dan tujuan simulasi. Untuk mempelajari masalah pengendalian 

banjir langkah wakttu kecil ( 1jam atau 1 hari) diperlukan, namun untuk simulasi 

langkah-langkah operasi waduk dari satu minggu atau satu bulan lebih tepat. Secara 

umum semakin besar waduk semakin besar langkah waktu yang akan digunakan.  

 Keandalan kapasitas waduk, dapat dihitung dengan rumus yang didapat dari 

studi oleh ( Seyhan, 1979) : 

1 ( / )R P N   ........................................................................................ (2.29) 

Dengan,  

R = Keandalan kapasitas waduk (%). 

P = Banyaknya kejadian kegagalan waduk. 

N = Banyaknya data. 

 

 

 


