
PERTEMUAN I

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN 
AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI DAN DRAINASE 

PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT 
MENJELASKAN PENGERTIAN IRIGASI, KLASIFIKASI IRIGASI 
PERTANIAN DAN JENIS DAN SUMBER AIR BAGI IRIGASI 

PERTANIAN



• Defenisi irigasi
• Klasifikasi irigasi berdasarkan sumber tenaga 
• Jenis sumber air untuk irigasi pertanian
• Persyaratan air untuk irigasi pertanian.
• Metode pengukuran kuantitas air untuk irigasi 

pertanian berdasarkan sumbernya
• Beberapa hal yang perlu dianalisa dalam 

menentukan kualitas air untuk irigasi 
pertanian

SUB POKOK BAHASAN



MATA KULIAH PRASYARAT UNTUK 
TEKNIK IRIGASI DAN DRAINASE :

• HIDROLOGI TEKNIK / KLIMATOLOGI, data 
iklim

• FISIKA TANAH, analisis Lab dan Sampling
• HUBUNGAN AIR, TANAH DAN TANAMAN, 
fisiologi tanaman hubungan dengan tanah

• HIDROLIKA (MEKANIKA FLUIDA), Sisitem
penyaluran fluida dan hambatan

• ANALISIS SISTEM, matematika dan komputer



TERMINOLOGI

• Irigasi adalah pemberian air secara buatan
untuk menambah kekurangan air yang 
dibutuhkan oleh tanaman.

• Atau penambahan kekurangan (kadar) air 
tanah secara buatan yakni dengan
memberikan air secara sistematis pada
tanah yang diolah (Sostrodarsono dan
Takeda, 1985)



RUANG LINGKUP IRIGASI
(Partowijoyo, 1984)

• Pengembangan sumber air
• Penyediaan air
• Penyaluran air dari sumber ke daerah
pertanian

• Pembagian dan penjatahan air ke areal
pertanian

• Penyaluran kelebihan air secara teratur



TUJUAN IRIGASI
(Hansen,et.al, 1986)

• Mempermudah pengolahan tanah
• Mencegah pertumbuhan gulma
• Mencegah akumulasi garam
• Mengatur suhu tanah
• Membantu usaha sanitasi



Irigasi tetesIrigasi alur

Irigasi curahIrigasi genangan

Teknologi Irigasi

Hidroponik NFT



Berdasarkan Konstruksinya Jaringan Irigasi
diklasifikasikan menjadi :

(Pasandaran, 1991)

• Irigasi sederhana
• Irigasi setengah teknis
• Irigasi teknis
• Irigasi teknis maju



IRIGASI SEDERHANA:

Adalah sistem irigasi yang sistem
konstruksinya dilakukan dengan sederhana, 
tidak dilengkapi dengan pintu pengatur dan
alat pengukur sehingga air irigasinya tidak

teratur dan tidak terukur, sehingga
efisiensinya menjadi rendah.



IRIGASI SETENGAH TEKNIS:

Adalah suatu sistem irigasi dengan
konstruksi pintu pengatur dan alat pengukur
pada bangunan pengambilan (head work) 
saja, sehingga air hanya teratur dan terukur
pada bangunan pengambilan saja dengan

demikian efisiensinya sedang.



IRIGASI TEKNIS:

Adalah suatu sistem irigasi yang dilengkapi
dengan alat pengatur dan pengukur air pada
bangunan pengambilan, bangunan bagi, 
dan bangunan sadap sehingga air terukur
dan teratur sampai bangunan bagi dan
sadap, diharapkan efisiensinya tinggi.



IRIGASI TEKNIS MAJU:

Adalah suatu sistem irigasi yang airnya
dapat diatur dan terukur pada seluruh

jaringan dan diharapkan efisiensinya tinggi
sekali.



IRIGASI
GRAVITASI

IRIGASI CURAH /
SPRINKLER IRRIGATION/
OVERHEAD IRRIGATION

IRIGASI TETES/
DRIP IRRIGATION/

TRICKLE IRRIGATION

IRIGASI
BERTEKANAN

BERDASARKAN SUMBER
TENAGANYA

IRIGASI DIKLASIFIKASIKAN :



SUMBER AIR

AIR PERMUKAAN

(sungai, danau, 
waduk,dll)

AIR TANAH

(air sumur, aquifer)



AIR PERMUKAAN

• Dari segi kuantitas, maka air 
permukaan dapat dihitung dengan
analisis frekuensi (Hydrograf aliran) 
dan analisis peluang (metode log 
Normal, Log Pearson type III dsb)

• Dari segi kuantitas debit air yang 
dimanfaatkan berdasarkan air tersedia
untuk irigasi dengan peluang 80 %



AIR TANAH

• Dari segi kuantitas maka air tanah
dapat dihitung dengan metode
Pumping Test, Aquifer test dan Draw 
down test (penurunan muka air). 

DDT

Q



KUALITAS AIR IRIGASI

• Total kandungan garam : Daya Hantar listrik
(Electric Conductivity,EC) dan Konsentrasi
Garam. Satuan EC mmhos/cm pada 25 oC
atau desisiemen/m

• Kandungan Sodium Absorption Ratio :
SAR = (Na+)/(Ca2+ + Mg2+)1/2

jika Na semakin besar sifat fisik tanah
semakin jelek, jika Na+ seimbang dengan Ca2+
maka sifat tanah semakin baik

Ada beberapa unsur yang harus dievaluasi :



• Unsur Kation : Ca, Mg, Na, K
• Unsur Anion :  HCO3, SO4, Cl, NO3, CO3
• Trace Element/unsur mikro : Mn, Bo
• Alkalinitas : pH, tanah yang terlalu masam
diberi kapur

Dari segi waktumaka perlu diketahui kapan air 
tersedia dalam jumlah yang cukup untuk
keperluan air irigasi dan kapan saat air sudah
tidak mencukupi lagi sehingga perlu dilakukan
alokasi air maupun diversifikasi tanaman



Sampai jumpa pada
pertemuan II

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Pengertian dari konsep Soil 
Plant Atmosphere Continum “



PERTEMUAN II

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN 
AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI DAN DRAINASE 

PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT 
MENJELASKAN KONSEP SOIL PLANT ATMOSFER CONTINUM 
(SPAC) DAN METODE PENGAMBILAN DAN PEMBERIAN AIR 

UNTUK IRIGASI



• Pengertian dari konsep SPAC
• Faktor-faktor yang harus diperhatikan 

dalam konsep SPAC untuk perancangan 
irigasi pertanian

• Metode pengambilan air untuk 
pertanian

• Metode pemberian air untuk pertanian

SUB POKOK BAHASAN



SPAC (Soil Plant Atmosphere Continum)
adalah suatu konsep dalam pemilihan
teknologi irigasi yang diaplikasikan pada
suatu lokasi dimana faktor sumber daya
lahan (tanah), faktor tanamandan faktor

iklim merupakan satu kesatuan yang saling
berhubungan dan yang saling

mempengaruhi.



SUMBER AIR TANAMANS. D. LAHAN

Kemampuan Menyimpan air (Kurva
pF) 

Infiltrasi

Permeabilitas / Konduktifitas hidrolik
tanah, K 

Kuantitas

Kualitas

Waktu

Jenis Tanaman

Fase Tanaman

Keperluan air

SISTEM IRIGASI
(GRAVITASI, BERTEKANAN, PERMUKAAN DAN BAWAH 

PERMUKAAN) 

IKLIM
(CURAH HUJAN, SUHU, RADIASI DLL)



Beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam penentuan lokasi untuk sumber air 

irigasi :

• DEBIT, Debit yang mantap yang diperhitungkan
dapat mencukupi kebutuhan irigasi

• KUALITAS AIR, Kualitas yang cukup, yang 
dapat menunjang kebutuhan pertumbuhan
tanaman

• LETAK, Lokasi sumber air dekat atau jauh dari
areal pertanian



PEMBUATAN DAM /
BENDUNGAN

PENGGUNAAN
ALAT SEDERHANA

PENGGUNAAN
POMPA

TEKNIK
PENGAMBILAN AIR
UNTUK IRIGASI



DAM atau bendungan dibuat agar air sungai
yang terbendung dapat menaikkan air 
permukaan sehingga pengambilan atau

penyaluran ke areal pertanian menjadi lebih
mudah biasanya disebut juga dengan

bendungan Intake.



Penggunaan alat sederhana dalam mengairi
sawah seperti pemanfaatan sumur

permukaan dengan penggunaan timba atau
juga penggunaan sumur bor atau juga

penggunaan kincir air untuk menaikkan air 
sungai sebelum dialirkan ke areal pertanian.



Penggunaan pompa dilakukan jika letak
sumber air sedikit lebih rendah dari areal
pertanian. Pompa yang sering digunakan : 
a) Pompa Sentrifugal, b) Pompa baling-
baling / Propeller water pump yang 

digerakkan oleh mesin diesel.



Cara 
Pemberian Air 
untuk Irigasi

Cara Pemberian Air 
pada Permukaan

Tanah

Cara Pemberian Air 
pada Bawah

Permukaan Tanah

Cara Penggenangan atau
Flooding

Cara Penyaluran air 
diantara bedengan

Cara Penyaluran air di
antara larikan atau baris

tanaman

Cara Pemberian Air 
dengan

pancaran/curah

Dengan cara
menggunakan pipa yang 
dibenamkan didalam tanah

Irigasi curah atau sprinkler 
irrigation



Pemberian air dengan cara penggenangan
dapat dibagi dua :

• Pemberian air dengan cara
penggenangan yang terus

menerus/continuous flooding
• Pemberian air dengan cara yang 

terputus-putus/intermitten.



Cara penyaluran air di antara bedengan
yang dirancang dengan lebar bedengan 1.5 
- 2 m dan pada batas antara bedengan
dibuat saluran air yang dangkal sehingga

pemberian air dapat dilakukan pada saluran
tersebut.  Dengan demikian maka dapat
menghemat air dibandingkan dengan

penggenangan terus-menerus.



Cara penyaluran air di antara larikan/baris
tanaman hampir sama dengan secara

bedengan tetapi pada larikan hanya berisi
satu baris tanaman tiap larikan, kalau

secara bedengan dapat berisi 4 sampai 5 
barisan.



Sampai jumpa pada
pertemuan III

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Pengertian dari konsep
Hubungan Tanah dan Air “



PERTEMUAN III

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT UNTUK 
MENJELASKAN KONSEP HUBUNGAN TANAH DAN AIR.



Pengaruh sifat fisik tanah seperti tekstur 
tanah, struktur tanah, kerapatan partikel, 
kerapatan massa, porositas, infiltrasi, dan 
permeabilitas terhadap air.

SUB POKOK BAHASAN



UDARA

A I R

PADATAN

Vu

Va

Vf

Vt

Vp

Mu ≈ 0

Ma

Mp Mt

MASSAVOLUME

Vu : volume udara, Va : volume air, Vp : volume padatan, Vt : 
volume total (Vu+Va+Vp), Vf = Vu+Va, Mu : massa udara (Mu ≈
0), Ma : massa air, Mp : massa padatan, Mt massa total 
(Mu+Ma+Mp) 



TEKSTUR TANAH

• Tekstur tanah persentase perbandingan
fraksi pasir, liat dan debu.

• Semakin besar persentase fraksi pasir
maka semakin sedikit tanah dapat
menyimpan air tetapi sebaliknya
semakin besar persentase fraksi debu
maka semakin banyak tanah dapat
menyimpan air



STRUKTUR TANAH

• Struktur tanah dapat dikatakan sebagai
bentuk dan kumpulan dari partikel tanah.

• Struktur dapat berbentuk platy, prismatic, 
columnar, blocky, granular dan crumb.

• Struktur tanah mempengaruhi pertumbuhan
tanaman terutama; aerasi,temperatur tanah, 
pergerakan air didalam tanah dan aktivitas
mikroba serta penetrasi akar tanaman
(Koorevaar, P, et.al,1983)



Kerapatan Partikel atau
Particle Density (ρs)

• Particle Density merupakan perbandingan
kepadatan suatu partikel tanah terhadap
kerapatan suatu volume air yang sama
dengan volume partikel tanah (Hillel, 1980).

• Untuk tanah mineral nilainya berkisar 2,5  -
2,7 gr/cm3.

Particle Density (ρs) = Mp/Vp



Kerapatan Massa atau
Bulk Density (ρb)

• Bulk Density merupakan perbandingan
massa suatu partikel tanah kering terhadap
volume total tanah (Hillel, 1980).

• ρb < ρs
• Untuk tanah mineral nilainya berkisar 1,3 -
1,35 gr/cm3.

Bulk Density (ρb) = Mp/Vt
= Mp/(Vu+Va+Vp) 



Porositas atau Porosity (η)

• Porosity (η) merupakan perbandingan perbandingan
volume ruang kosong (udara dan air) terhadap
volume total tanah (padatan, air dan udara) (Hansen, 
et.al,1986)

• Porositas tanah yang bertekstur kasar lebih kecil jika
dibandingkan tanah yang bertekstur halus.

• Semakin besar porositas maka semakin besar pula 
tanah dapat menyimpan air.

• Nilainya berkisar 30 - 60 %

Porosity (η) = 1 x (ρb /ρs) 



Infiltrasi atau Infiltration

• Infiltrasi merupakan proses masuk air melalui
permukaan tanah (Hansen, et.al,1986)

• Infiltrasi dipengaruhi oleh sifat fisik tanah dan
juga kelembaban awal tanah.

• Semakin kasar tekstur tanah maka laju
infiltrasi juga akan semakin besar.

• Infiltrasi dapat diukur dengan alat double ring 
infiltrometer



Permeabilitas

• Permeabilitas merupakan kecepatan aliran
air yang disebabkan oleh suatu satuan
gradien potensial tanah (Hansen, et.al,1986).

• Permeabiltas sangat dipengaruhi oleh sifat
fisik tanah. 

• Permeabilitas adalah suatu kecepatan yang 
mempunyai dimensi fisik panjang debagi
waktu (Hansen, et.al,1986).



Infiltrasi atau Infiltration

• Infiltrasi merupakan proses masuk air melalui
permukaan tanah (Hansen, et.al,1986)

• Infiltrasi dipengaruhi oleh sifat fisik tanah dan
juga kelembaban awal tanah.

• Semakin kasar tekstur tanah maka laju
infiltrasi juga akan semakin besar.

• Infiltrasi dapat diukur dengan alat double ring 
infiltrometer



Kapasitas infiltrasi adalah laju
infiltrasi maksimum untuk suatu jenis

tanah, sedangkan laju infiltrasi
adalah laju infiltrasi nyata suatu jenis

tanah tertentu



Laju infiltrasi dipengaruhi oleh :

• Jenis tanah
• Kepadatan tanah
• Kelembaban awal tanah
• Tanaman penutup tanah

(vegetal crop)



Mengapa laju infiltrasi perlu diketahui
?

Laju infiltrasi perlu diketahui untuk
keperluan aplikasi dalam beberapa
bidang misalnya untuk keperluan

perencanaan irigasi dan keperluan
lainnya.



MODEL EMPIRIS PERHITUNGAN LAJU 
INFILTRASI DENGAN TERGANTUNG 

PADA WAKTU

•Metode Philips
•Metode Kostiakov



Model persamaan laju infiltrasi oleh
Kostiakov

fp = A tn……….(1)

dimana : A dan n merupakan
kostanta yang bergantung pada

kelembaban tanah awal dan jenis
tanah



Infiltrasi kumulatif diperoleh dengan
mengintegrasikan persamaan 1 dari
waktu t = 0 sampai t = t, sehingga
persamaan infiltrasi kumulatifnya:

F = /t
0 fpdt

= /t
0 Atndt

= (A/n+1)tn+1………………..(2)



Model persamaan laju infiltrasi oleh
Philips :

fp = B t-0,5 +c……….(3)

dimana : B merupakan kostanta
dan c dapat dinyatakan sebagai
laju infiltrasi konstan, sehingga

persamaan infiltrasi kumulatifnya :



Infiltrasi kumulatif diperoleh dengan
mengintegrasikan persamaan 3 dari
waktu t = 0 sampai t = t, sehingga
persamaan infiltrasi kumulatifnya:

F = /t
0 fpdt

= /t
0 (Bt-0,5 + fc)dt

= 2Bt0,5 + fc t………………..(4)



Dari hasil pengukuran dilapangan
infiltrasi kumulatif dapat diukur
dengan menggunakan double 
ring infiltrometer untuk selang

waktu tertentu maka konstanta
dari persamaan 2 dan 4 dapat

dihitung laju infiltrasinya. 



FITTING CURVE METODE
TITIK GANDA

PERHITUNGAN
LAJU INFILTRASI

METODE KOSTIAKOV
METODE PHILIPS



FITTING CURVE PERSAMAAN KOSTIAKOV

Persamaan 2 dapat dijadikan bentuk
logaritma :

Log F = Log A/(n+1) + (n+1) log t
dari gambar dapat dilihat bahwa (n+1) 

merupakan kemiringan garis yang besarnya
sama dengan tan α, sehingga (n+1) dapat

dihitung dan selanjutnya n dapat ditentukan.  
Nilai A/(n+1) sama dengan F untuk t=1 

sehingga A/(n+1) dapat ditentukan.  Dengan
demikian persamaan laju infiltrasi dapat

ditentukan fp = Atn





FITTING CURVE PERSAMAAN PHILIPS

Dengan mengasumsikan fc ~ Ks maka persamaan 3 
dapat ditulis:

F - Ks t = 2Bt0,5 atau
(F - Ks t)/2 = Bt0,5

dijadikan bentuk logaritma :
Log (F - Ks t)/2  = Log B + 0,5 log t

dari gambar dapat dilihat kemiringan garis yang 
besarnya sama dengan tan α = 0,5, nilai Ks, F 

diketahui sehingga nilai B dapat ditentukan, yaitu
sama dengan (F - Ks t)/2 untuk t = 1.  Dengan

demikian persamaan laju infiltrasi dapat ditentukan
fp = Bt-0,5 + Ks 





METODE TITIK GANDA  PERSAMAAN 
PHILIPS

F - fc t = 2 B t0,5

dari persamaan diatas dengan memakai selang
waktu t1 dan t2 untuk dua data infiltrasi kumulatif F1

dan F2, sehingga persamaan diatas menjadi :
F1 - fc t1 = 2 B t1

0,5

F2 - fc t2 = 2 B t2
0,5

sehingga
B = (F1t2 - F2t1)/ 2(t1

0,5 t2 - t2
0,5 t1)…. (5)



F1, F2, t1 dan t2 diketahui maka nilai
B dapat ditentukan, kemudian nilai fc

dapat dihitung:
fc =(F1 - 2 B t1

0,5 )/t1
atau

fc =(F2 - 2 B t2
0,5 )/t2

maka laju infiltrasi dapat dihitung :
fp = fc + B t-0,5





Menghitung laju infiltrasi dengan persamaan
Kostiakov dengan metode Fitting curve



Berdasarkan persamaan 5 dengan memakai
t1 = 5 mnt dan t2 = 240  mnt, F1 = 3.7 cm 

dan F2 = 70,7 cm diperoleh :
B = (F1t2 - F2t1)/ 2(t1

0,5 t2 - t2
0,5 t1)

B = 0,58
dan

fc = 0,22
maka

fp = 0,22 + 0,58 t-0,5

Menghitung laju infiltrasi dengan persamaan
philips dengan metode titik ganda



Menghitung laju infiltrasi dengan persamaan
Philips dengan metode Fitting curve



Tabel hasil perhitungan laju infiltrasi beberapa metode

Waktu Metode 1 Metode 2 Metode 3
(menit)

5 0.5751 0.4794 0.6347
10 0.4836 0.4034 0.4775
20 0.4067 0.3497 0.3663
30 0.3675 0.3259 0.3171
60 0.3090 0.2949 0.2529
120 0.2598 0.2729 0.2075
240 0.2185 0.2574 0.1755

fp=0.86t^-0.25 fp=0.22+0.58t^-0.5 fp=0.098+1.2t^-0.5

(cm/menit)



Laju infiltrasi sebagai fungsi waktu 
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Sampai jumpa pada pertemuan IV

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Pengertian dari konsep
Ketersediaan Air bagi Tanaman “



PERTEMUAN IV

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT UNTUK  
MENJELASKAN KONSEP KETERSEDIAAN AIR BAGI TANAMAN.



• Air Tanah
• Air kapiler
• Air higroskopis
• Air gravitasi
• Kandungan air kapasitas lapang
• Kandungan air titik layu permanen
• Air tersedia bagi tanaman
• Air tersedia yang siap pakai

SUB POKOK BAHASAN



AIR
HIGROSKOPIS

AIR
KAPILER

AIR
GRAVITASI

AIR
TANAH



AIR HIGROSKOPIS

Air higroskopis adalah air pada permukaan
butir tanah dan tidak dapat bergerak secara
berarti oleh kekuatan gravitasi dan kapiler



AIR KAPILER

Air kapiler adalah air yang merupakan
bagian kelebihan dari air higroskopis yang 
ada didalam rongga tanah dan tertahan oleh
gaya gravitasi.



AIR GRAVITASI

Air gravitasi adalah merupakan bagian
kelebihan air higroskopis dan kapiler yang 
akan siap bergerak ke luar tanah jika
didrainasekan.



Kadar air dari air higroskopis, air kapiler dan
air gravitasi tergantung pada :

• Tekstur tanah
• Struktur tanah
• Kandungan bahan organik
• Suhu tanah
• Kedalaman kolom tanah



Kandungan Air Kapasitas Lapang (Field 
Capacity)

• Kandungan air kapasitas lapang (KL) 
adalah suatu kandungan air tanah dimana
apabila air gravitasi telah habis.

• Secara kasar kandungan air tanah dapat
ditentukan apabila hujan turun setelah 2 
hari.

• Untuk mengetahui kadar air KL dengan
lebih akurat dapat digunakan uji retensi air 
tanah.



Kandungan Air Kapasitas Lapang

• Uji retensi air tanah digunakan untuk
menentukan hubungan antara tekanan negatif
(hisapan) tanah dengan kadar air, atau biasa
disebut juga kurva karakteristik air tanah atau pF
- kurva kadar air.

• pF merupakan logaritma dari tinggi kolom air, h 
(head)  atau pF = log10h

• Kandungan air KL biasanya terdapat pada pF
sebesar 2,53 (0,3 atm)

• Alat yang bisa digunakan untuk uji retensi air 
tanah Hanging Methode dan Pressure Plate 
Apparatus



Kandungan Air Titik Layu
Permanen(Permanent Wilting Point)

• Kandungan air tanah bilamana tanaman
layu secara permanen disebut Titik Layu
Permenen (TLP)

• Untuk mengetahui kadar air TLP dengan
lebih akurat dapat digunakan uji retensi air 
tanah.



Kandungan Air Titik Layu Permanen

• pF merupakan logaritma dari tinggi
kolom air, h (head)  atau pF = log10h

• Kandungan air TLP biasanya terdapat
pada pF sebesar 4,2 (>15 atm)

• Alat yang bisa digunakan untuk uji
retensi air tanah Hanging Methode
dan Pressure Plate Apparatus



Kandungan Air Tersedia bagi Tanaman

• Perbedaan kandungan air tanah
antara kapasitas lapang dengan titik
layu permanen disebut dengan air 
tersedia bagi tanaman.

• Atau selisih kandungan air tanah
antara pF 2,53 dengan pF 4,2.



Kandungan Air Tersedia bagi Tanaman

• Air tersedia dapat dinyatakan sebagai
persentase kelembaban, Pw atau
persentase volume, Pv atau juga
sebagai kedalaman, d



Sampai jumpa pada pertemuan V

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Pengertian dari konsep
Kebutuhan Air bagi Tanaman, 
Lahan Usaha tani dan Irigasi

Pertanian “



PERTEMUAN V

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN 
AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI DAN DRAINASE 

PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) SEMESTER 7 AKAN 
DAPAT UNTUK MENGHITUNG KEBUTUHAN AIR UNTUK  

TANAMAN, LAHAN USAHA TANI DAN IRIGASI PERTANIAN.



• Kebutuhan air tanaman
• Kebutuhan air untuk lahan usaha tani
• Kebutuhan air untuk suatu daerah irigasi
• Cara menghitung dan menentukan Evaporasi, 

evapotranspirasi tanaman, perkolasi dan 
curah hujan efektif

• Perhitungan kebutuhan air untuk tanaman, 
lahan usaha tani dan irigasi pertanian.

SUB POKOK BAHASAN



KEBUTUHAN AIR
TANAMAN

KEBUTUHAN AIR
SUATU LAHAN
USAHA TANI

KEBUTUHAN AIR
SUATU DAERAH

IRIGASI

JUMLAH KEBUTUHAN
AIR BAGI
TANAMAN

(Israelsen dan Hansen, 1962)



Kebutuhan air tanaman (Crop Water 
Requirement), ETc

Yaitu air yang dibutuhkan oleh
tanaman untuk memenuhi
kebutuhan evapotranspirasi

tanaman
ETc = ETo x Kc

dimana Eto : evapotranspirasi
potensial dan Kc: koefisien

tanaman



Kebutuhan air untuk suatu lahan usaha tani
(Farm Water Requirement)

Yaitu air yang dibutuhkan oleh tanaman
untuk memenuhi :
• Evapotranspirasi tanaman
• Air untuk penjenuhan tanah
• Perkolasi
• Aliran Permukaan



Kebutuhan air untuk suatu daerah irigasi
(Irrigation Water Requirement) 

Yaitu air yang dibutuhkan untuk memenuhi :
• Farm water requirement
• Kehilangan air selama penyaluran pada

saluran irigasi baik berupa rembesan, 
penguapan dan kebocoran.



• Evapopan klas A digunakan untuk mengukur
evaporasi permukaan air bebas

• Paling banyak digunakan karena merupakan
rekomendasi World Meteorological Organisation.

• Terbuat dari bahan logam dengan diameter 121,9 cm 
( 47,5 inci), kedalam panci 25,4 cm ( 10 inci )

• Dilengkapi dengan Hook Gauge untuk mengukur
permukaan air

• Karena hasil pengukuran dengan Evapopan klas A 
selalu lebih besar dari yang sebenarnya maka perlu
dikoreksi dengan koefisien panci sebesar 0,65 - 0,85

EVAPOPAN KLAS A



EVAPOPAN KLAS A



EVAPOTRANSPIRASI

EVAPOTRANSPIRASI
ACUAN /

POTENSIAL
( ETo )

EVAPOTRANSPIRASI
AKTUAL/
TANAMAN

(ETc)

EVAPOTRANSPIRASI
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EVAPOTRANSPIRASI ACUAN / 
POTENSIAL(ETo)

Laju evapotranspirasi dari tanaman
rumput setinggi 8 - 15 cm yang tertutup
rapat, pertumbuhan aktif, bebas Hama
dan penyakit serta tidak kekurangan air

Satuan ETo biasanya mm per waktu
mis : mm/hari, mm/bulan



Gambar evapotranspirasi acuan (ETo)



KEBUTUHAN AIR TANAMAN 
TERGANTUNG 3 HAL :

• IKLIM, Pada musim panas membutuhkan air 
lebih banyak dibandingkan dengan musim
hujan.

• JENIS TANAMAN, Tanaman jagung,  tebu
membutuhkan air lebih banyak dibandingkan
tanaman sorghum.

• TAHAP PERTUMBUHAN TANAMAN, Tahap
perkecambahan, pembungaan, dan pengisian
polong membutuhkan air lebih banyak.



MENGUKUR DENGAN
MENGGUNAKAN

ALAT

MENGGUNAKAN
RUMUS
EMPIRIS

MENDUGA / MENGHITUNG
EVAPOTRANSPIRASI
ACUAN / POTENSIAL

( ETo)



PENDUGAAN EVAPOTRANSPIRASI
ACUAN ( ETo)

• Penggunaan Panci Evaporasi klas A

• Penggunaan rumus Blaney - Criddle



PENGUKURAN LANGSUNG
EVAPOPAN KLAS A

Kombinasi pengaruh Suhu, 
Kelembaban, Penyinaran Matahari
dan kecepatan angin terhadap

tanaman acuan



PENGGUNAAN RUMUS EMPIRIS

BLANEY - CRIDDLE RADIATION PENMAN PAN EVAPORATION

METODA
PENDUGAAN

EVAPOTRANSPIRASI
ACUAN



METODA RADIASI
Diturunkan dari formula Makkink, 

1957

Data yang dibutuhkan untuk menghitung
besarnya nilai ETo dengan metoda Radiasi :
• Suhu
• Lama Penyinaran matahari
• Kelembaban udara
• Kecepatan angin



Menurut Doorenbos and Pruitt, 1984 :
ETo = c ( W x Rs)

dimana :
ETo = Evapotranspirasi acuan (mm/hari)
c = Faktor penyesuaian tergantung

kelembaban dan kecepatan angin
W = Faktor pemberat tergantung suhu

dan elevasi lokasi
Rs = Radiasi matahari (mm/hari)

METODA RADIASI



Kemudian :
Rs = ( 0,29 + 0,59 n/N ) Ra

dimana :
n = Lama penyinaran aktual (mm/hari)
N = Lama penyinaran maksimum yang

dipengaruhi oleh letak geografis dan
bulan (mm/hari) 

Ra = Radiasi matahari yang diterima
lapisan atmosfer yang merupakan
fungsi bulan dan lintang tempat
(mm/hari)

METODA RADIASI



METODA BLANEY - CRIDDLE
ET o  = p (0.46 T Mean + 8)
p = rata-rata harian persentase siang

T Mean = Suhu rata-rata harian



TAHAP 1
Menghitung suhu rata-rata harian jika ada alat
pengukur otomatis suhu minimum dan maksimum
harian :

METODA BLANEY - CRIDDLE



TAHAP 2
Menentukan rata-rata harian persentase
siang dengan menggunakan tabel yang 
tersedia, dengan diketahui data  :
• Letak Lintang ( Utara atau Selatan)
• Latitude ( berapa derajat )



T a b le  4  M E AN  D A IL Y  P E R C E N T AG E  (p ) O F  AN N U A L  D A Y T IM E  H O U R S  F O R
D IF F E R E N T  L AT IT U D E S

N o rth Ja n F eb M a r A p r M ay June Ju ly A ug S ep t O c t N o v D ecL a titude

S o u th Ju ly A ug S e p t O c t N o v D ec Ja n F eb M a r A p r M ay J une

6 0 ° .1 5 .2 0 .2 6 .3 2 .3 8 .4 1 .4 0 .3 4 .2 8 .2 2 .1 7 .1 3

55 .1 7 .2 1 .2 6 .3 2 .3 6 .3 9 .3 8 .3 3 .2 8 .2 3 .1 8 .1 6

50 .1 9 .2 3 .2 7 .3 1 .3 4 .3 6 .3 5 .3 2 .2 8 .2 4 .2 0 .1 8

45 .2 0 .2 3 .2 7 .3 0 .3 4 .3 5 .3 4 .3 2 .2 8 .2 4 .2 1 .2 0

40 .2 2 .2 4 .2 7 .3 0 .3 2 .3 4 .3 3 .3 1 .2 8 .2 5 .2 2 .2 1

35 .2 3 .2 5 .2 7 .2 9 .3 1 .3 2 .3 2 .3 0 .2 8 .2 5 .2 3 .2 2

30 .2 4 .2 5 .2 7 .2 9 .3 1 .3 2 .3 1 .3 0 .2 8 .2 6 .2 4 .2 3

25 .2 4 .2 6 .2 7 .2 9 .3 0 .3 1 .3 1 .2 9 .2 8 .2 6 .2 5 .2 4

20 .2 5 .2 6 .2 7 .2 8 .2 9 .3 0 .3 0 .2 9 .2 8 .2 6 .2 5 .2 5

15 .2 6 .2 6 .2 7 .2 8 .2 9 .2 9 .2 9 .2 8 .2 8 .2 7 .2 6 .2 5

10 .2 6 .2 7 .2 7 .2 8 .2 8 .2 9 .2 9 .2 8 .2 8 .2 7 .2 6 .2 6

5 .2 7 .2 7 .2 7 .2 8 .2 8 .2 8 .2 8 .2 8 .2 8 .2 7 .2 7 .2 7

0 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7

soal



Contoh soal :
Jika diketahui suhu rata-rata 
harian pada bulan Nopember

untuk daerah Medan sebesar 28 
oC, Medan terletak pada 03.27o

12 “ LU, 98.47o BT, maka
hitunglah ETo dengan

menggunakan Metode Blaney -
Criddle



Diketahui :
Suhu rata-rata harian, T mean = 28 
oC
Dari tabel diperoleh nilai rata-rata 
harian persentase siang, p sebesar
0.27, maka

ETo = p (0.46 T Mean + 8 )
= 0.27 ( 0.46 x 28 + 8 )
=  5.64 mm/hari



EVAPOTRANSPIRASI TANAMAN
ETc

Koefisien Tanaman, kc dipengaruhi oleh :

1. Jenis tanaman

2. Tahapan pertumbuhan tanaman

3. Iklim



1. kc dan jenis tanaman
Tanaman jagung yang mempunyai
daun yang lebar mempunyai kc lebih
besar jika dibandingkan dengan
tanaman cucumber.

2. kc dan tahapan pertumbuhan tanaman
Tanaman yang berada pada periode
pembungaan membutuh air yang lebih
banyak sehingga mempunyai kc lebih
besar dibanding pada awal masa
pertumbuhan.



3. kc dan iklim
Iklim memberikan pengaruh terhadap
lamanya tahap pertumbuhan tanaman, 
pada musim dingin pertumbuhan
tanaman lebih lama dibandingkan pada
musim panas, sehingga nilai kc lebih
besar untuk tanaman yang tumbuh
pada musim panas.





APPROXIMATE DURATION OF GROWTH STAGES FOR VARIOUS FIELD CROPS

Total Initial
stage

Crop Development
stage

Mid season
stage

Late season
stage

120 15 25 50 30Barley/Oats/Wheat

150 15 30 65 40

75 15 25 25 10Bean/green

90 20 30 30 10

95 15 25 35 20Bean/dry

110 20 30 40 20

120 20 25 60 15Cabbage

140 25 30 65 20

100 20 30 30 20Carrot

150 25 35 70 20



MENGUKUR DENGAN
MENGGUNAKAN

ALAT

MENGGUNAKAN
RUMUS
EMPIRIS

MENDUGA / MENGHITUNG
EVAPOTRANSPIRASI
AKTUAL / TANAMAN

( ETc)



LISIMETER



PENGGUNAAN RUMUS
ETc = ETo x kc

dimana
ETc = Evapotranspirasi Tanaman

(mm/hari)
ETo = Evapotranspirasi acuan

(mm/hari)
kc = koefisien tanaman



VALUES OF THE CROP FACTOR (Kc) FOR VARIOUS CROPS AND GROWTH
STAGES

Crop Initial stage Crop dev. stage Mid-season stage Late season stage

Barley/Oats/Wheat 0.35 0.75 1.15 0.45

Bean, green 0.35 0.70 1.10 0.90

Bean, dry 0.35 0.70 1.10 0.30

Cabbage/Carrot 0.45 0.75 1.05 0.90

Cotton/Flax 0.45 0.75 1.15 0.75

Cucumber/Squash 0.45 0.70 0.90 0.75

Eggplant/Tomato 0.45 0.75 1.15 0.80

Grain/small 0.35 0.75 1.10 0.65

Lentil/Pulses 0.45 0.75 1.10 0.50



Kc VALUES FOR PADDY RICE

Climate Little wind Strong wind

Growth stage (days) dry humid dry humid

0-60 days after transplant or direct sowing 1.1 1.1 1.1 1.1

Mid-season 1.2 1.05 1.35 1.3

last 30 days before harvest 1.0 1.0 1.0 1.0



Sampai jumpa pada pertemuan VI

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Pengertian dari konsep Efisiensi
air Irigasi “



PERTEMUAN VI

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT UNTUK 
MENGHITUNG EFISIENSI IRIGASI. 



• Konsep dan perhitungan efisiensi saluran 
pembawa air irigasi.

• Konsep dan perhitungan efisiensi pamakaian 
air irigasi.

• Konsep dan perhitungan efisiensi penggunaan 
air irigasi.

• Konsep dan perhitungan efisiensi 
penampungan air irigasi.

• Konsep dan perhitungan efisiensi distribusi air 
irigasi.

• Konsep dan perhitungan efisiensi kebutuhan 
air irigasi.

SUB POKOK BAHASAN



EFISIENSI SALURAN PEMBAWA AIR

Konsep efisiensi saluran pembawa
air adalah untuk menghitung

kehilangan air irigasi mulai dari
pintu masuk (dari sungai atau

waduk) sampai ke petakan sawah



EFISIENSI SALURAN PEMBAWA AIR

r

f
e W

W
E 100=

airpenbawaaluranEfisiensisEe =

sawahkedialurkanyangairW f =

waduksungaidaridiambilyangairW r =

Dimana :



EFISIENSI PEMAKAIAN AIR

Konsep efisiensi pemakaian air 
berikut ini dikembangkan untuk
mengukur dan memusatkan
perhatian terhadap efisiensi di
mana air yang disalurkan sedang
ditampung pada daerah akar dari
tanah, yang dapat digunakan oleh
tumbuh-tumbuhan.



EFISIENSI PEMAKAIAN AIR

f

s
a W

WE 100=

Dimana :

airpemakainEfisiensiEa =

sawahkedialurkanyangairW f =

Ws = air yang ditampung dalam tanah daerah
perakaran selama pemberian air irigasi



EFISIENSI PEMAKAIAN AIR

Efisiensi pemberian air berbeda-beda dari 
harga yang paling rendah sampai mendekati 
100 persen. Namun demikian, pada 
pelaksaan pemberian air irigasi normal, 
aplikasi pemberian air irigasi permukaan 
adalah sekitar 60 persen, sedangkan sistem 
pemberian air penyiraman (sprinkler 
irrigation) yang direncakan dengan baik 
pada umunya dianggap mempunyai efisiensi 
kira-kira 75 persen.



EFISIENSI PEMAKAIAN AIR

Sumber kehilangan yang umum dari sawah selama 
pemakainan air adalah 
Rf = Limpasan permukaan dari sawah
Df= perkolasi dalam di bawah daerah akar tanah sawah

Dengan mengabaikan kehilangan akibat evaporasi 
selama waktu air dipergunakan dan segera setelah itu 
adalah:
Wf = Ws + Rf + Df

Dengan Demikian :

( )
f

fff
a W

DRW
E

+−
=100



EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

Dimana :

d

a
w W

WE 100=

Wa = air yang digunakan secara menguntungkan

Wd = air yang disalurkan

Ew = Efisiensi penggunaan air



EFISIENSI PENAMPUNGAN AIR

Efisiensi penampungan air menjadi
penting apabila air yang tidak memadai

di tampung di daerah akar selama
pemberian air irigasi. Keadaan ini bias 
terjadi karena harga air yang mahal, 
karena kelangkaan air, atau karena

waktu yangberlebihan untuk menjamin
penetrasi yang memadai. 



EFISIENSI PENAMPUNGAN AIR

Dimana :

Ws = air yang ditampung pada daerah perakaran
selama pemberian air irigasi

Wd = air yang dibutuhkan pada daerah perakaran
selama pemberian air irigasi. 

Es = Efisiensi penampungan air

n

s
s W

WE 100=



EFISIENSI DISTRIBUSI AIR

Karakterisik lainnya yang penting dalam
pemberian air irigasi adalah distribusi air 
irigasi normal yang merata pada seluruh

daerah akar. Pada hampir semua keadaan, 
makin merata air didistribusikan, makin baik 
reaksi tanam-tanaman tersebut. Distribusi 
yang tidak sama mengandung banyak 

karakterisitik yang tidak diinginkan. Daerah 
yang kering terlihat di ladang yang diberi air 
irigasi secara tidak merata kecuali kelebihan 

air yang digunakan, yang sebaliknya 
berakibat dalam pemborosan air. 



EFISIENSI DISTRIBUSI AIR

Dimana :

y    =  angka deviasi rata-rata untuk kedalaman air yang 
ditampung dari kedalaman rata-rata yang 
ditampung selama pemberian air irigasi

d    = kedalaman rata-rata yang ditampung selama
pemberian air irigasi

Ed = Efisiensi distribusi air
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y
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EFISIENSI KEBUTUHAN AIR

Air yang ditampung dalam tanah selama 
pemberian air irigasi mungkin tidak tetap inggal 
di dalam tanah untuk digunakan oleh tanaman. 
Jarak alur yang lebar dan permukaan tanah 
terbuka yang luas bisa mengakibatkan evaporasi 
permukaan yang berlebihan dan gerakan air 
tanah ke bawah yang cukup besar terus-
menerus di luar daerah akar. Kehilangan air 
karena penetrasi yang dalam dan oleh evaporasi 
permukaan yang berlebihan setelah pemberian 
air irigasi dapat dievaluasi dengan konsep 
efisiensi kebutuhan air.



EFISIENSI KEBUTUHAN AIR

Dimana :

d

ew
ew W

W
E 100=

Wew = kebutuhan air yang normal

Wd = jumlah air netto yang diambil dari dalam
tanah daerah perakaran

Eew = Efisiensi kebutuhan air



Sampai jumpa pada pertemuan VII

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Rancangan Irigasi Curah I “



PERTEMUAN VII

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP)  AKAN DAPAT 
MERANCANG IRIGASI CURAH



• Kelebihan dan kekurangan irigasi 
curah.

• Klasifikasi irigasi curah
• Komponen Penyusunan irigasi 
curah.

• Tahapan desain irigasi curah

SUB POKOK BAHASAN



IRIGASI  CURAH
Sprinkler Irrigation/Overhead 

Irrigation

Irigasi curah (sprinkle irrigation) 
disebut juga sebagai overhead 
irrigation mengingat bahwa 
pemberian air dilakukan dari 

bagian atas tanaman  menyerupai 
curah hujan



IRIGASI  CURAH



KELEBIHAN IRIGASI CURAH

– Sesuai untuk daerah-daerah dengan 
keadaan topografi yang kurang teratur 
dan solum tanah yang relatif dangkal.

– Tidak memerlukan jaringan saluran 
terbuka sehingga secara tidak 
langsung akan menambah luas lahan 
produktif serta terhindar dari masalah 
gulma air (aquatiq weed).



KELEBIHAN IRIGASI CURAH

– Sesuai untuk daerah-daerah dengan 
sumber atau persediaan air yang 
terbatas, mengingat kebutuhan air 
pada irigasi curah relatif sedikit.

– Sesuai untuk lahan berlereng tanpa 
menimbulkan masalah erosi yang 
dapat mengurangi tingkat kesuburan 
tanah.



KELEBIHAN IRIGASI CURAH

– Dapat dipergunakan untuk keperluan 
lain disamping memenuhi kebutuhan 
air tanaman, antara lain untuk 
pemupukan dan pemberantasan hama 
penyakit tanaman.



KEKURANGAN IRIGASI CURAH

– Memerlukan biaya investasi dan biaya 
operasional yang cukup tinggi, antara 
lain untuk operasi pompa air dan 
tenaga pelaksana yang terampil.

– Memerlukan rancangan dan tata letak 
yang cukup teliti untuk memperoleh 
tingkat efisiensi yang tinggi.



SET SYSTEM
(Alat pencurah

memiliki posisi yang tetap)

CONTINIOUS SYSTEM
(Alat pencurah

memiliki posisi yang dapat
dipindah-pindahkan)

SISTEM IRIGASI
CURAH DIBAGI
MENJADI DUA :



FARM SYSTEM FIELD SYSTEM INCOMPLETE FARM SYSTEM

TATA LETAK IRIGASI CURAH
(Berdasarkan kapasitas dan luas

lahan yang diairi)



Farm System, sistem dirancang 
untuk suatu luas lahan dan 

merupakan satu-satunya fasilitas 
pemberian air irigasi.



Field System, sistem dirancang 
untuk dipasang di beberapa lahan 

pertanian dan biasanya 
dipergunakan untuk pemberian air 

pendahuluan pada lokasi 
persemaian.



Incomplete Farm System, sistem 
dirancang untuk dapat diubah dari 
Farm System menjadi Field System

atau sebaliknya.



SKEMA JARINGAN IRIGASI  CURAH

Lateral

Pipa Utama

Sprinklers 

Hydrant 

Stasiun Pompa



Komponen
Penyusun

Irigasi Curah

Sumber Enerji
untuk

Pengairan

Sumber Air 
Irigasi

Jaringan Pipa

Pipa Manifold

Valve Line

Main line

Supply line

Pipa Lateral



SUMBER AIR IRIGASI

Air untuk irigasi dapat berasal dari 
mata air, sumber air yang permanen 
(sungai, danau, dsb.), sumur, atau 

suatu sistem suplai regional.  



SUMBER ENERJI UNTUK 
PENGAIRAN

Sistem irigasi dapat dioperasikan 
dengan menggunakan sumber 

energi yang berasal dari gravitasi, 
pemompaan pada sumber air, atau 

penguatan tekanan dengan 
menggunakan pompa penguat 

tekanan (booster pump).



JARINGAN PIPA TERDIRI DARI :

• Lateral, merupakan pipa tempat 
diletakkannya pencurah (sprinkler) yang 
memberikan air ke tanah.

• Manifold, merupakan pipa dimana pipa-pipa 
lateral dihubungkan.

• Valve line, merupakan pipa tempat diletakkan 
katup air.

• Mainline, merupakan pipa yang dihubungkan 
dengan valve line.

• Supply line, merupakan pipa yang 
menyalurkan air dari sumber air.



Kriteria Penerapan

Iklim 1. Zona agroklimat E, D, C3

2. Arah angin tidak berubah-ubah

3. Kecepatan angin kurang dari 4,4 m/det

Lahan 1. Tektur kasar, solum dangkal, laju infiltrasi tinggi, peka terhadap erosi

2. Jenis tanah : Regosol, Rendzina, Litosol, Grumusol dan Andosol

3. Laju infiltrasi > 4 mm/jam sesuai untuk irigasi curah

4. Luas dan bentuk petakan lahan yang teratur

Sumber Air 1. Air tanah, mata air, air permukaan (danau, embung, waduk)

2. Tersedia sumber air yang cukup sepanjang tahun

3. Kualitas air yang bebas kotoran dan tidak mengandung Fe

Tanaman 1. Jenis tanaman yang dikembangkan bernilai ekonomis tinggi

Sosial

Ekonomi

1. Motivasi petani tinggi

2. Kemampuan teknis dan finansial petani memadai

3. Kelembagaan usahatani yang siap



Menyusun Nilai Faktor-faktor
Rancangan

Membuat Skema Lay out dan
Menetapkan Luas Sub Unit dan Blok

Irigasi

Perhitungan Rancangan Hidrolika Sub 
Unit :
1. Lateral
a.Panjang
b.Jumlah emiter per lateral
2. Manifold
a.Panjang
b.Jumlah lateral per manifold

Spesifikasi teknis emiter
•qa, Ha
•Radius 
penyiraman/pembasahan
•Laju penyiraman
•Coefficient of Uniformity (CU)
•Jarak spasi

Karakteristik Hidrolika pipa :
•Nomogram Hazen William
•Faktor Reduksi (outlet)
•K minor Losses

•Modifikasi Lay-out
•Ubah diameter pipa
•Ganti spesifikasi emiter

Tidak

Selesai

Finalisasi Lay-out (Optimalisasi)

Perhitungan TDH dan Kapasitas Sistem (Qs)

Penentuan :
•Jenis dan Ukuran Pompa
•Jenis dan Kekuatan Tenaga Penggerak

Pompa/mesin tersedia di 
pasaran/lapangan

Ya

∆H pada lateral
≤ 11% Ha

dan
∆H pada manifold       

≤ 9%Ha

Tidak

Ya

TAHAPAN 
DESAIN 
IRIGASI 
CURAH



Perhitungan rancangan hidrolika sub unit 
merupakan tahapan kunci dalam proses desain 
irigasi curah.  Persyaratan hidrolika jaringan 
perpipaan harus dipenuhi untuk mendapatkan 
penyiraman yang seragam (nilai koefisien 

keseragaman/coefficient of uniformity harus > 
85 % untuk irigasi curah).  Mengingat jumlah 
dan spesifikasi sprinkler maupun jenis dan 
diameter pipa yang sangat beragam, maka 
tahapan rancangan hidrolika sub unit harus 

dilakukan dengan metoda coba-ralat.



Sampai jumpa pada pertemuan VIII

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Rancangan Irigasi Curah II “



PERTEMUAN VIII

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP)  AKAN DAPAT 
MERANCANG IRIGASI CURAH



• Prosedur desain irigasi curah.
• Parameter desain irigasi  curah.
• Contoh rancangan irigasi curah.

SUB POKOK BAHASAN



Prosedur
Desain Irigasi

Curah

Tata letak

Hidrolika pipa

Hidrolika
Nozel

Koefisien
keseragaman

Interval, laju
dan Lama 

Pipa Lateral



Kriteria dalam penentuan tata letak jaringan
irigasi curah : 

∗ Lateral dipasang sejajar kontur lahan dan dipasang 
tegak lurus arah angin utama.

∗ Pemasangan lateral yang naik sejajar dengan 
lereng dihindari, pemasangan lateral yang menuruni 
lereng akan memberikan keuntungan tertentu.

∗ Saluran utama atau manifold dipasang naik turun 
atau sejajar dengan lereng.

∗ Apabila memungkinkan saluran utama dipasang di 
suatu tempat, sehingga saluran lateral dapat 
dipasang di sekelilingnya.

∗ Apabila memungkinkan lokasi sumber air berada 
ditengah-tengah areal rancangan.



Kebutuhan total tekanansuatu sistem
irigasi curah : 

• Static head adalah jarak vertikal dimana air 
harus diangkat atau diturunkan antara 
sumber air  dengan titik pengeluaran 
tertinggi.

• Pressure head adalah perbedaan 
ketinggian antara pompa dengan hidran 
tertinggi  dan terendah yang 
mengoperasikan lateral sepanjang pipa 
utama dan pipa sub utama, yang akan 
memberikan nilai static head maksimum 
dan minimum.



Kebutuhan total tekanansuatu sistem irigasi
curah : 

• Friction head adalah kehilangan head sepanjang 
pipa utama, manifold, adanya katup dan 
sambungan. 

• Velocity head.  Kecepatan aliran dalam suatu 
sistem irigasi curah jarang melebihi 2,5 m/det, 
sehingga velocity head jarang melebihi 0,3 m/det 
dan dapat diabaikan. 

• Suction lift atau perbedaan antara elevasi sumber 
air dan elevasi pompa.  Besarnya nilai suction lift
ini merupakan akumulasi antara nilai SWL (Static 
Water Level) dengan nilai surutan (drawdown)
suatu sumur



Menghitung friction loss pada bahan pipa
plastik :

• Untuk pipa kecil (< 125 mm)
J = 7,89 x 107 x  (Q1,75 / D4,75)

• Untuk pipa besar (≥ 125 mm)
J = 9,58 x 107 x (Q1,83 / D4,83)

• Tanpa outlet
hf = J x (L / 100)

• Dengan outlet
hf = J F (L / 100)

• Untuk sambungan 
hl = Kr x 8,26 x 104 x (Q2 / D4)



Dimana :

J = gradien kehilangan head (m/100 m),
hf = kehilangan head akibat gesakan (m),
hl = kehilangan head akibat adanya katup dan 

sambungan (m),
Q =debit sistem (l/det),
D =diameter dalam pipa (mm)
F = koefesien reduksi
Kr = koefesien resistansi 
L = panjang pipa (m).



Koefisien Reduksi (F) untuk pipa multi out let

F FJumlah
Outlet Ujung Tengah

Jumlah
Outlet Ujung Tengah

1 1,00 1,00 8 0,42 0,38

2 0,64 0,52 9 0,41 0,37

3 0,54 0,44 10 - 11 0,40 0,37

4 0,49 0,41 12 - 15 0,39 0,37

5 0,46 0,40 16 - 20 0,38 0,36

6 0,44 0,39 21 - 30 0,37 0,36

7 0,43 0,38 ≥ 30 0,36 0,36



∆∆∆∆Ps  =  20% x Ha
∆∆∆∆Hl  = 0,55 ∆∆∆∆Ps ±±±± Z lateral
∆∆∆∆Hm = 0,45 ∆∆∆∆Ps ±±±± Z manifold

dimana :

∆Ps =  kehilangan head yang diijinkan pada sub-unit (m)
∆Hl =  kehilangan head yang diijinkan pada lateral (m)
Ha =  tekanan operasi rata-rata sprinkler (m)
∆Hm =  kehilangan head yang diijinkan pada manifold (m)
Z lateral =  perbedaan elevasi sepanjang lateral (m)
Z manifold =  perbedaan elevasi sepanjang manifold (m)
- =  elevasi menurun
+ =  elevasi menaik



Distribusi debit yang ditentukan berdasarkan distribusi tekanan 
dijelaskan dengan persamaan berikut  : 

PinX - PendX

∆∆∆∆Q =                        x 100
PeX

Bila tekanan head rata-rata diambil dari ujung  :

∆∆∆∆Q = ((PinX / PeX) – 1) x 100

dimana :
∆Q = perbedaan debit sprinkler sepanjang lateral (%)
Pin = tekanan pada inlet lateral (m)
Pend = tekanan pada outlet lateral (m)
Pe = tekanan rata-rata pada sprinkler (m)
X = eksponen debit sprinkler.



Secara umum hubungan antara tekanan atau head dengan 
debit sprinkler atau nozel ditunjukkan pada persamaan 
berikut :

q  =  Kd √√√√P
q  =  Kd √√√√H

dimana :

q     =  debit sprinkler (l/menit)

Kd   =  koefisien debit nozel sesuai dengan peralatan yang digunakan

P     =  tekanan operasi sprinkler (kPa)

H     =  head operasi sprinkler (m)















 −
−=
∑

nX

XXi
CU 1

Derajat keseragaman distribusi penyebaran air 
biasanya dinyatakan dalam koefisien keseragaman 
(CU).

Dimana :
CU =  koefisien keseragaman (%)
xi =  pengukuran air dari area overlapping (cc)
x =  rata-rata dari pengukuran pada area overlapping (cc)
N =  banyaknya sprinkler yang overlapping pada suatu area
i =  1,2,3,……….,n
∑|xi-x| =  jumlah deviasi absolut dari rata-rata pengukuran (cc)



Interval, Laju dan Lama Penyiraman

Dalam konsep desain perlu dilakukan penentuan 
kedalaman pemberian air irigasi dan interval irigasi 

yang akan diterapkan pada setiap blok irigasi.  
Penentuan kedalaman pemberian air irigasi digunakan 
untuk menentukan banyaknya air irigasi yang harus 
diberikan, sedangkan interval irigasi yang digunakan 
dalam desain adalah interval irigasi yang terpendek.  
Berikut ini  disajikan beberapa persamaan yang 

digunakan dalam desain : 



MAD
dx =              x Wa x Z

100
fx  =  dn/Ud
d   =  dn/(Ea/100)

dimana :
dx =  RAW =  kedalaman bersih air irigasi maksimum (mm)
MAD =  faktor p  =  fraksi kandungan air tanah tersedia
Wa =  TAW  =  kapasitas tanah menahan air (mm/m)
Z =  DR  =  kedalaman perakaran efektif (mm)
f’   =  interval irigasi (hari)
dn =  kedalaman bersih air irigasi (mm)
Ud =  laju konsumtif penggunaan air maksimum 

bulanan/SKA (mm/hari)
d =  kedalaman kotor air irigasi (mm)
Ea =  efisiensi aplikasi (%)



Dalam rancangan desain irigasi curah, 
diameter curahan nozel mempengaruhi 
nilai laju penyiraman dan penentuan jarak 
nozel pada dan antar lateral, serta 
menentukan luas lahan yang dapat terairi.  
Diameter curahan air yang disemprotkan 
nozel dan akibat rotasi nozel ditentukan 
dengan persamaan berikut 



R  =  1,35 √√√√(d x h)

Dimana :

R =  radius curahan air (m)
d =  diameter lubang nozel (mm)
h =  tekanan nozel (m)



Laju penyiraman adalah laju jatuhnya air ke permukaan 
tanah yang disemprotkan dari lubang nozel.  Besarnya 
laju penyiraman dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan berikut :

SexSl
KxQI =

dimana :
I =  laju penyiraman rata-rata (mm/jam)
K =  faktor konversi sebesar 60
Q =  debit sprinkler (l/menit)
Se =  jarak sprinkler dalam lateral (m)
Sl =  jarak antar lateral (m)



Waktu aplikasi/pemberian air irigasi adalah 
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
penyiraman air irigasi sesuai dengan 
kedalaman air irigasi (kotor) yang ditentukan.  
Untuk derajat keamanan yang masih 
memungkinkan, waktu aplikasi sebaiknya 
tidak melebihi 90% dari total waktu potensial 
24 jam yaitu sekitar 21,6 jam per hari.  Waktu 
aplikasi/pemberian air irigasi dihitung dengan 
persamaan berikut  :



I
AGDTapp =

dimana :

Tapp =  waktu aplikasi/pemberian air irigasi (jam)
AGD =  d  =  kedalaman kotor air irigasi (mm)

I =  laju penyiraman rata-rata (mm/jam)



Kebutuhan kapasitas sistem irigasi curah 
bergantung pada luas areal yang diirigasi, 
kedalaman air irigasi yang diberikan dan 
lama operasi pemberian air per irigasi, 
dengan mengikuti persamaan berikut :



fxt
AxdKxQs=

dimana :
Qs =  kapasitas/debit sistem (l/detik)
K =  konstanta sebesar 2,78
A =  luas areal/blok irigasi (Ha)
d =  kedalaman kotor air irigasi (mm)
f =  perioda operasi per irigasi atau selang 

interval irigasi (hari)
T =  rata-rata lama operasi irigasi (jam/hari)



Jumlah nozel yang digunakan dapat ditentukan 
berdasarkan keadaan areal dengan menggunakan 
persamaan berikut :

dimana :

Nn =  jumlah nozel
Qs =  kapasitas/debit sistem(l/detik)

qa
QsNn =



Besarnya tenaga yang diperlukan untuk pemompaan air 
tergantung pada debit pemompaan, total head, dan efisiensi 
pemompaan yang secara matematis ditunjukkan pada 
persamaan berikut :

dimana :
BHP =  tenaga penggerak (kW)
Q =  debit pemompaan (l/detik)
TDH =  total dynamic head (m)
C =  faktor konversi sebesar 102,0
Ep =  efisiensi pemompaan (%)

CxEp
QxTDHBHP =



Besarnya total dinamik head (H) dihitung dengan 
persamaan :

Dimana :
SH =  Beda elevasi sumber air dengan pompa  (m)
E =  Beda elevasi pompa dengan lahan tertinggi (m)
Hf1 = Kehilangan head akibat gesekan sepanjang pipa penyaluran 

dan distribusi (m)
Hm =  Kehilangan head pada sambungan-sambungan dan 

katup (m)
Hf2 =  Kehilangan head pada sub unit (m), besarnya 20 % dari Pa
Hv =  Velocity head (m), besarnya 0,3 m
Ha =  Tekanan operasi emitter (m)
Hs =  head untuk faktor keamanan (m), besarnya 20 % dari 

total kehilangan head 

TDH = SH + E + Hf1 + Hm + Hf2 + Hv + Ha + Hs



a) SH (Suction Head) : beda elevasi antara pompa 
dengan muka air pada sumber air

b) E (Elevasi) : beda elevasi antara lokasi 

tertinggi dalam sub unit dengan pompa

c) Hf1 (Friction Head losses) : kehilangan head 

akibat gesekan disepanjang pipa penyaluran dan 

pipa distribusi, dihitung dengan rumus 

Q = (D2.63 x H0,54) / 23.970 (Q dalam l/det, D 

dalam mm dan H dalam m/100 m) atau dengan

menggunakan nomogram.



d) Hm (Minor losses) : kehilangan head 

akibat sambungan dan katup sepanjang pipa 

penyaluran dan pipa distribusi, besarnya sekitar

0,3 – 1,0 m pada kondisi normal.

e) Hf1 (Head losses) : kehilangan head pada sub 

unit yang besarnya maksimum 20 % dari tekanan 

operasi sprinkler

f) Hv (Head velocity) : besarnya 0,3 m



g) Ha : tekanan operasi sprinkler

h) Hs : head untuk faktor keamanan, besarnya 

20 % dari head losses

i) TDH : total dinamik head yang merupakan 

penjumlahan dari point a) sampai point h).



I. TANAMAN

a. Jenis tanaman

b. Kedalaman perakaran efektif, Z (m)

c. Masa pertumbuhan (hari)

d. Laju penggunaan air maksimum bulanan (mm/hari)

Bawang merah

0,6

70

5,76

II. LAHAN

a. Luas (Ha)

b. Tekstur tanah

c. Kapasitas menahan air, Wa (mm/m)

d. Pengurangan air yang diijinkan, MAD (%)

e. Kedalaman (bersih) air irigasi maksimum, dx (mm)

f. Laju infiltrasi (mm/jam)

7,08

Liat

195,0

25

29,25

21,52

III. IRIGASI

a. Interval, f’ (hari)

b. Kedalaman (bersih) air irigasi, dn (mm)

c. Efisiensi aplikasi, Ea (%)

d. Kedalaman (kotor) air irigasi, d (mm)

1

5,76

85

6,78

IV. KEBUTUHAN AIR

a. Curah hujan efektif (mm)

b. Jumlah (bersih) air irigasi, Dn (mm)

c. Jumlah (kotor) air irigasi, Dg (mm)

d. Luas maksimum blok irigasi sekali penyiraman (Ha)

0.0

5,76

6,78

0,23

V. KAPASITAS SISTEM

a. Laju penyiraman, l (mm/jam)

b. Waktu aplikasi, Tapp (jam/hari)

c. Banyaknya hari per interval irigasi, f”

d. Kapasitas sistem, Qs (l/det)

e. Jumlah maksimum sprinkler sekali beroperasi, Nn (buah)

11

0,62

1

7,04

63



Sampai jumpa pada pertemuan X

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Pengaruh Drainase terhadap
Pertanian “



PERTEMUAN XPERTEMUAN X

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMTUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSTUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT UNTUK 
MENJELASKAN PENGERTIAN DRAINASE DAN 

KLASIFIKASINYA. 



�� Definisi drainaseDefinisi drainase
�� Klasifikasi drainase berdasarkan Klasifikasi drainase berdasarkan 

peruntukanperuntukan
�� Klasifikasi drainase berdasarkan sasaran Klasifikasi drainase berdasarkan sasaran 

pengendaliannya.pengendaliannya.

SUB POKOK BAHASANSUB POKOK BAHASAN



TEKNIK DRAINASETEKNIK DRAINASE
�� BerdasarkanBerdasarkan peruntukannyaperuntukannya DrainaseDrainase

diklasifikasikandiklasifikasikan::
�� DrainaseDrainase LahanLahan PertanianPertanian
�� DrainaseDrainase PerkotaanPerkotaan
�� DrainaseDrainase LapanganLapangan TerbangTerbang
�� DrainaseDrainase LapanganLapangan OlahOlah ragaraga

�� BerdasarkanBerdasarkan sifatnyasifatnya diklasifikasikandiklasifikasikan ::
�� DrainaseDrainase AlamiAlami ( natural drainage)( natural drainage)
�� DrainaseDrainase BuatanBuatan ( man made drainage )( man made drainage )



DRAINASE LAHAN PERTANIANDRAINASE LAHAN PERTANIAN

�� PembuatanPembuatan dandan pengoperasianpengoperasian suatusuatu sistemsistem dimanadimana
aliranaliran dalamdalam tanahtanah diciptakandiciptakan sedemikiansedemikian ruparupa
sehinggasehingga baikbaik genangangenangan maupunmaupun kedalamankedalaman airair--
tanahtanah dapatdapat dikendalikandikendalikan sehinggasehingga bermanfaatbermanfaat bagibagi
kegiatankegiatan usahausaha tanitani..

�� SuatuSuatu usahausaha membuangmembuang kelebihankelebihan air air secarasecara alamiahalamiah
atauatau buatanbuatan daridari permukaanpermukaan tanahtanah atauatau daridari dalamdalam
tanahtanah untukuntuk menghindarimenghindari pengaruhpengaruh yang yang merugikanmerugikan
terhadapterhadap pertumbuhanpertumbuhan tanamantanaman

Pada prakteknya suatu sistem irigasi dan drainase adalah
merupakan suatu kesatuan.
Suatu proyek irigasi pasti ada sistem drainase



TujuanTujuan drainasedrainase pertanianpertanian : : reklamasireklamasi ((pembukaanpembukaan) ) 
lahanlahan dandan pengawetanpengawetan tanahtanah untukuntuk pertanianpertanian, , 
menaikkanmenaikkan produktifitasproduktifitas tanamantanaman dandan lahanlahan ((intensitasintensitas
dandan diversifikasidiversifikasi) ) sertaserta mengurangimengurangi ongkosongkos produksiproduksi..

TujuanTujuan tsbtsb dapatdapat dicapaidicapai melaluimelalui duadua macammacam
pengaruhpengaruh yaituyaitu pengaruhpengaruh langsunglangsung dandan tidaktidak langsunglangsung

Pengaruh langsung ditentukan : kondisi hidrologi, 
karakteristik hidrolik tanah, rancangan sistem drainase
yakni: 

• Penurunan muka air tanah di atas atau di dalam
tanah

• Mengeluarkan sejumlah debit air dari sistem



PengaruhPengaruh tdktdk langsunglangsung ditentukanditentukan oleholeh iklimiklim, , tanahtanah, , 
tanamantanaman, , kulturkultur teknisteknis dandan aspekaspek sosialsosial ekonomiekonomi

Pengaruh tdk
langsung dari

pembuangan air

PENGARUH POSITIF

• Pencucian garam atau
bahan berbahaya dari
tanah

• Pemanfaatan kembali
air drainase

PENGARUH  NEGATIF

• Kerusakan di sebelah
hilir karena tercemari
oleh garam

• Gangguan terhadap
infrastruktur akibat
adanya saluran-saluran



Pengaruh tdk langsung
dari penurunan muka air 

tanah

PENGARUH POSITIF

• Mempertinggi aerasi tanah

• Memperbaiki struktur tanah

• Memperbaiki ketersediaan
Nitrogen dalam tanah

• Menambah variasi tanaman
yang dapat ditanami

• Menambah kemudahan kerja
alat dan mesin pertanian

• Mempertinggi kapasitas tanah
untuk menyinpan air

PENGARUH NEGATIF

• Dekomposisi tanah gambut
(peat soil)

• Penurunan Muka air tanah
(Land Subsidance)

•Oksidasi cat clay (FeS2)



INSTALASI SISTEM DRAINASE

Penurunan Muka Air Tanah dan 
Pengeringan Tanah

FISIKA TANAH

Aerasi

Struktur

Suhu

Stabilitas

Workability

Subsidance

KIMIA/BIOLOGI

Respirasi Akar

Kedalaman Perakaran

Pasok Hara

Keasaman Tanah

Alkalinitas Tanah

Gulma/Hama/Penyakit

HIDROLOGI

Evaporasi

Infiltrasi

Run Off

Rembesan

Kualitas Air

Salinitas

RESPON TANAMAN & PERUBAHAN SISTEM USAHA TANI

Pengaruh langsung

Pengaruh tak langsung



AERASI TANAHAERASI TANAH
Aerasi tanah adalah kandungan udara tanahAerasi tanah adalah kandungan udara tanah

�� PerakaranPerakaran lebihlebih pendekpendek, , sistemsistem perakaranperakaran
menempatimenempati volume volume tanahtanah yang yang kecilkecil

�� PembentukanPembentukan bulubulu--bulubulu akarakar terhambatterhambat

�� LajuLaju absorbsiabsorbsi air, air, harahara dandan lajulaju transportasitransportasi akanakan
berkurangberkurang

Situasi muka air tanah yang dangkal maka
pertumbuhan akar :

AKIBATNYA

Daun akan memucat (kuning) dan Proses
reproduktif terhambat bunga dan buah muda

jatuh premature
MENU



STRUKTUR TANAHSTRUKTUR TANAH
StrukturStruktur tanahtanah yang yang baikbaik dapatdapat meningkatkanmeningkatkan

kandungankandungan lengaslengas tanahtanah, , aerasiaerasi meningkatmeningkat sehinggasehingga
pertumbuhanpertumbuhan akarakar akanakan maksimummaksimum sertaserta terciptatercipta

stabilitasstabilitas traksitraksi untukuntuk peralatanperalatan pertanianpertanian

Rata-rata kedalaman perakaran tanaman pada kondisi
kelembaban optimum (Van de Goor, 1972)

Tanaman Kedalaman (cm)
Bawang, Kubis, kacang-kacangan 30 – 60
Kentang, Terong 60
Cabe 60 – 90
Kelapa Sawit 60 – 120
Jagung, tebu, melon dan jeruk 150 – 180
Kapas 120

MENU



KEMAMPUAN (Workability) KEMAMPUAN (Workability) dandan DAYA DAYA 
SANGGAH TANAH (Bearing Capacity)SANGGAH TANAH (Bearing Capacity)

DrainaseDrainase dapatdapat meningkatkanmeningkatkan jumlahjumlah
harihari kerjakerja peralatanperalatan pengolahanpengolahan tanahtanah.  .  
PengolahanPengolahan tanahtanah yang yang baikbaik dilakukandilakukan
padapada saatsaat kapasitaskapasitas lapanglapang.  .  SemakinSemakin
besarbesar kandungankandungan air air tanahtanah makamaka dayadaya

sanggahsanggah tanahtanah semakinsemakin kecilkecil..
BC > 5 kg/cm2BC > 5 kg/cm2

MENUMENU



PASOK (Supply) HARAPASOK (Supply) HARA

�� DrainaseDrainase baikbaik makamaka aerasiaerasi baikbaik kondisikondisi
iniini menyebabkanmenyebabkan menjadimenjadi kondisikondisi yang yang 
baikbaik bagibagi fiksasifiksasi Nitrogen Nitrogen dandan NitrifikasiNitrifikasi, , 
sehinggasehingga semakinsemakin dalamdalam perakaranperakaran
makamaka semakinsemakin banyakbanyak pasokanpasokan harahara..

�� PenggenanganPenggenangan terusterus menerusmenerus padapada
tanahtanah sawahsawah menyebabkanmenyebabkan terjadinyaterjadinya
akumulasiakumulasi HH22S S sehinggasehingga dengandengan
drainasedrainase zatzat HH22S S dapatdapat terbuangterbuang. . 

MENU



SALINITASSALINITAS

SalinitasSalinitas ((konsentrasikonsentrasi garamgaram) ) tinggitinggi

TekananTekanan osmotikosmotik tinggitinggi

PenyerapanPenyerapan air air oleholeh tanamantanaman
tergangguterganggu

PertumbuhanPertumbuhan tanamantanaman tergangguterganggu

MENU



PENGARUH SALINITAS TERHADAP PENGARUH SALINITAS TERHADAP 
PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMANPERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN

�� PerkecambahanPerkecambahan benihbenih akanakan terhambatterhambat
�� SecaraSecara FisiologisFisiologis tanamantanaman akanakan keringkering dandan

layulayu
�� PertumbuhanPertumbuhan terhambatterhambat, , daundaun kecilkecil, , ruasruas

pendekpendek dandan percabanganpercabangan sedikitsedikit..
�� DaunDaun warnawarna hijauhijau kebiruankebiruan
�� PembungaanPembungaan terhambatterhambat, , bijibiji lebihlebih kecilkecil
�� ProduksiProduksi akanakan menurunmenurun..

MENU



ALKALINITASALKALINITAS
KomsentrasiKomsentrasi Na Na tinggitinggi

pH pH tinggitinggi

KondisiKondisi fisikfisik tanahtanah
((DispersiDispersi partikelpartikel liatliat))

StrukturStruktur tanahtanah jelekjelek

LajuLaju InfiltrasiInfiltrasi dandan perkolasiperkolasi rendahrendah
MENU



KEMASAMAN (Acidity)KEMASAMAN (Acidity)

FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O               Fe(OH)3 + 2 SO4
= + 4 H+

Pada proses diatas catclay atau pyrite ( FeS2) akan
mengalami oksidasi sehingga akan menghasilkan
H2SO4 yang pada akhirnya akan menyebabkan pH 
tanah menjadi masam, sehingga dengan drainase
(hujan) maka akan membantu terjadinya pencucian
sulfat masam.

MENU



SampaiSampai jumpajumpa padapada pertemuanpertemuan XX

DenganDengan sub sub pokokpokok bahasanbahasan
tentangtentang ::

“ Modulus “ Modulus DrainaseDrainase ““



PERTEMUAN XI

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT UNTUK 
MENGHITUNG MODULUS DRAINASE LAHAN PERTANIAN.



• Definisi modulus drainase
• Pengaruh kelebihan air terhadap 

produksi tanaman padi
• Metode perhitungan modulus drainase 

lahan pertanian

SUB POKOK BAHASAN



MODULUS DRAINASE

MODULUS DRAINASE : Jumlah
kelebihan air yang harus dibuang

per satuan waktu
( mm/hari atau lt/(dt.ha) )



BESARNYA PENURUNAN HASIL 
AKIBAT GENANGAN 

DIPENGARUHI OLEH :

• Ketinggian genangan ( separuh tinggi
tan )

• Lamanya genangan berlangsung ( 3 
hari berturut)

• Tahap pertumbuhan tanaman
• Varietas padi



Tahapan pertumbuhan tanaman
yang peka terhadap kelebihan air :

• Persemaian
• Transplanting (pemindahan tanaman

dari persemaian ke lahan)
• Permulaan masa pembungaan (penicle)



Standar untuk perencanaan drainase
tanaman padi (Kalsim DK, 1995):

• Tinggi genangan yang diizinkan di
petakan sawah harus kurang dari 30 cm 
dan lama genangan tidak lebih dari 3 
hari

• Tinggi genangan lebih dari 30 cm harus
tidak lebih dari 24 jam ( 1 hari )



Kelebihan genangan air di petakan
sawah disebabkan oleh (Kalsim DK, 

1995):

• Hujan lebat
• Limpasan air irigasi atau drainase
• Rembesan dari saluran irigasi



PENENTUAN MODULUS DRAINASE 
(DM)

• Metode I; Memplotkan curah hujan
maksimum untuk beberapa hari
berurutan pada pelbagai periode ulang
dan tinggi genangan maksimum yang 
diizinkan (Kalsim DK, 1995)



PENENTUAN MODULUS DRAINASE 
(DM)

• Metode II; Simulasi tinggi genangan
harian dengan neraca air harian di
petakan sawah (Kalsim DK, 1995)

• Metode III; Penggunaan rumus (Dep. PU, 
1986 )



Kedalaman, lama hujan dan frekuensi dalam penentuan
modulus drainase untuk tanaman padi

METODE I



METODE II
Simulasi tinggi genangan harian dengan neraca air 

harian di petakan sawah (Kalsim DK, 1995)

WLi = WLi-1+ Ri + IRi + Qini - Pi - ETi - Qoi

Dimana :
Wli = tinggi genangan air di petakan sawah pada hari

ke -I (mm) 
Qin = Limpasan dari petakan lain (mm)
IR = Air irigasi yang diberikan (mm)
P = Perkolasi (mm)
ET = Evapotranspirasi (mm)
Qo = Drainase yang dilakukan (mm)



METODE II

Simulasi tinggi genangan harian dengan neraca air 
harian di petakan sawah (Kalsim DK, 1995)

Kriteria yang dilakukan dalam perhitungan tinggi genangan :
• Untuk WLi >= WLMAX :

- Jika (WLi - WLMAX) >= Qo, selanjutnya dipakai
WLi = (WLi - Qo).
- Jika (WLi - WLMAX) < Qo, selanjutnya dipakai
WLi = WLMAX.

• Untuk WLMIN < Wli < WLMAX, selanjutnya dipakai WLi = Wli
(a) Tadah hujan : Jika WLi < 0, selanjutnya WLi = 0
(b) Beririgasi : Jika Wli < WLMIN, selanjutnya Wli = WLOP
WLMAX : tinggi genangan maksimum, WLMIN = tinggi genangan
minimum, WLOP : tinggi gengan optimun setelah pemberian air irigasi



METODE III
Penggunaan rumus (Dep. PU 1986 )

D(n) = R(n)T + n(I –ET – P) - ∆S

Dimana :
n = Jumlah hari berturut-turut
D(n) = Limpasan pembuang permukaan selama n hari, mm
R(n)T = Curah hujan dalam n hari berturut-turut dengan

periode ulang T tanhun, mm
I = Pemberian air irigasi, mm/hari
ET = Evapotranspirasi, mm/hari
P = Perkolasi, mm/hari
∆S = Tampungan tambahan, mm



Sampai jumpa pada pertemuan XII

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Penentuan Debit Puncak I “



PERTEMUAN XII

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT UNTUK 
MENGHITUNG DEBIT PUNCAK DENGAN METODE DER 

WEDUWEN



• Pengertian dan kegunaan debit puncak 
dalam rancangan saluran drainase

• Pengukuran debit puncak dengan 
metode Rasional

• Perhitungan waktu konsentrasi
• Perhitungan debit puncak dengan 

metode Der Weduwen

SUB POKOK BAHASAN



Qp ( Debit Puncak)

Metoda Rasional menyatakan bahwa
puncak limpasan pada suatu DAS akan

diperoleh pada intensitas hujan
maksimum yang lamanya sama
dengan waktu konsentrasi (Tc).

Waktu konsentrasi (Tc) lamanya waktu
yang diperlukan untuk pengaliran air 
dari yang paling ujung suatu DAS 

sampai ke outlet.



Q = C . i . A
dimana Q: puncak limpasan (L3 T-1), C : 

koefisien limpasan ( 0 < C < 1), i:intensitas
hujan maksimum dengan lama hujan sama

dengan waktu konsentrasi (L.T-1), A: luas DAS 
(ha) 

Q = 0,0028 C . i . A
dimana Q: puncak limpasan (m3 dtk-1), C : 
koefisien limpasan ( 0 < C < 1), i:intensitas
hujan maksimum dengan lama hujan sama

dengan waktu konsentrasi (mm.jam-1), A: luas
DAS (ha) 



Menurut Kirpich, 1940,

Tc = 0,0195 L0,77 S-0,385

Tc : Waktu konsentrasi (menit), L : panjang
maksimum aliran sungai (m), S: gradient DAS 

(meter perbedaan elevasi dibagi meter 
panjang) 

WAKTU KONSENTRASI (Tc)



Waktu konsentrasi (menit) untuk DAS kecil (kirpich)



Menurut Melchior, 1914,

Tc = 0,186 L. Q-0,2 I-0,4

Tc : Waktu konsentrasi (jam), L : 
panjang sungai (km), Q: debit puncak
(m3/det), I: gradien rata-rata DAS



Metode
MELCHIOR, 1914

Luas DAS > 100 km2

Metode
DER WEDUWEN, 1937
Luas DAS < 100 km2

METODE RASIONAL
Di Indonesia



Qn = a. b. qn. A
dimana Qn: puncak limpasan (m3 dtk-1) 
untuk periode ulang tertentu, a: koefisien
limpasan , b: koefisien pengurangan luas
daerah hujan, qn : curah hujan dalam
m3/(det.km2) dengan periode ulang

tertentu,  A: luas DAS (km2) 



Persamaan umum Metode Der
Weduwen

Qn = a. b. qn. A

Koefisien limpasan, a :

a = 1 - (4,1)/(b.qn+7)
Koefisien pengurangan daerah hujan b:
b= 120 + [{(t+1)/(t+9)}A]/(120+A)

Curah hujan, qn (m3/(det.km2) :

qn = (Rn . 67,65)/(240 t + 1,45)



dimana,  A: luas DAS (km2), Rn : 
curah hujan maksimum harian (mm) 

untuk peride ulang tertentu, t : 
lamanya curah hujan (jam) yang 
mempunyai hubungan dengan

panjang sungai (L, km), Q : (m3/det) 
dan gradient melchior (I)

I = (elev.pada 0,1 L-elev. 
Bendung)/(0,9xpanjang sungaiX1000)

t = 0,25 L Q-0,125 I-0,25



PROSEDUR PERHITUNGAN

1. Hitunglah A, L dan I dari Peta topografi
2. Hitung nilai Rn (mm)
3. Buatlah harga t = 0
4. Kemudian hitung, Qn, b, a, Qn dan t
5. Gunakan nilai t dari point 4 dan ulangi

sampai 3 tahap sampai nilai duga sama
dengan nilai t hitungan.



Contoh Perhitungan

Diketahui :
- Luas DAS A = 41 km2

- Panjang sungai = 11 km
- Elevasi pada ujung DAS = + 340 m
- Elevasi pada 0,1 L = + 300 m
- Elevasi sungai pada bendung = + 50 m
Ditanya hitung debit puncak dengan periode
ulang 5 tahun ?



Penyelesaian

- Gradien Melchior = (300 -50)/(0,9*11*1000)
= 0,025 atau 2,5 %

- Rn curah hujan maksimum harian 5 tahun
= 160 mm

Jika t = 0
qn = 31,10
b = 0,774
a = 0,868
Qn = 856,653 
t = 2,97 tidak sama dengan t = 0



jika t = 2,97
qn = 10,20
b = 0,830
a = 0,735
Qn = 255,12 
t = 3,46 tidak sama dengan t = 2,97



jika t = 3,46
qn = 09,185
b = 0,836
a = 0,721
Qn = 226,99
t = 3,51 tidak sama dengan t = 3,46



jika t = 3,51
qn = 9,093
b = 0,837
a = 0,719
Qn = 224,3
t = 3,51  sama dengan t = 3,51



Dengan demikian debit puncak Qp
untuk peride ulang 5 tahun sebesar : 

224,3 m3/det

Jika menggunakan grafik diperoleh
nilai debit puncak sebesar:

200 m3/det







Sampai jumpa pada pertemuan XIII

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Penentuan Debit Puncak
Metode Melchior “



PERTEMUAN XIII

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT UNTUK 
MENGHITUNG DEBIT PUNCAK DENGAN METODE MELCHIOR



• Perhitungan debit puncak dengan 
metode Melchior

SUB POKOK BAHASAN



Qp ( Debit Puncak)

Metoda Rasional menyatakan bahwa
puncak limpasan pada suatu DAS akan

diperoleh pada intensitas hujan
maksimum yang lamanya sama
dengan waktu konsentrasi (Tc).

Waktu konsentrasi (Tc) lamanya waktu
yang diperlukan untuk pengaliran air 
dari yang paling ujung suatu DAS 

sampai ke outlet.



Q = C . i . A
dimana Q: puncak limpasan (L3 T-1), C : 

koefisien limpasan ( 0 < C < 1), i:intensitas
hujan maksimum dengan lama hujan sama

dengan waktu konsentrasi (L.T-1), A: luas DAS 
(ha) 

Q = 0,0028 C . i . A
dimana Q: puncak limpasan (m3 dtk-1), C : 
koefisien limpasan ( 0 < C < 1), i:intensitas
hujan maksimum dengan lama hujan sama

dengan waktu konsentrasi (mm.jam-1), A: luas
DAS (ha) 



Metode
MELCHIOR, 1914

Luas DAS > 100 km2

Metode
DER WEDUWEN, 1937
Luas DAS < 100 km2

METODE RASIONAL
Di Indonesia



METODE MELCHIOR, 1914

Qn = a. b. qn. A

curah hujan qn dinyatakan sebagai intensitas hujan
rata-rata sampai terjadinya debit puncak yang lamanya

sama dengan waktu konsentrasi (T).  Hujan qn
dinyatakan sebagai hujan terpusat (point rainfall) dan
dikonversikan ke luas daerah hujan dengan b.q.  Pada

gambar 1 , luas daerah hujan b.q (m3/(dt.km2) 
dinyatakan sebagai fungsi waktu lama hujan (jam) dan
luas daerah hujan F (km2) untuk curah hujan sehari

sebesar 200 mm.



b.q untuk F = 0 dan T = 24 jam, dihitung
sebagai berikut:

b.q = (0,2 x 1000 x 1000)/(24 x 3600)
= 2,31 m3/(dt.km2)

Bila curah hujan dalam sehari qn berbeda
dengan 200 mm maka harga gambar 1. Akan
berubah secara proporsional, misalkan untuk
hujan 240 mm, maka harga b.qn dari F = 0 dan
T = 24 jam akan menjadi :

b.q = 2,31 x (240/200)
= 2,77 m3/(dt.km2)



Gambar 1. Luas Daerah hujan Melchior



Variasi luas daerah hujan diperkirakan
berbentuk bundar atau elips (gambar 2). 
Untuk menemukan luas daerah hujan di
suatu DAS , sebuah elips digambar
mengelilingi garis elips tersebut mungkin
meminta ujung DAS yang memenjang. 
Luas elips F (Π. A. b) digunakan untuk
menentukan harga b. untuk luas DAS A. 
pada gambar 2 diberikan harga-harga b,q
untuk masing-masing luas F



Gambar 2.Penentuan luas daerah hujan F dan gradient I 
(Melchior)



WAKTU KONSENTRASI (Tc)

Menurut Melchior, 1914,

Tc = 0,186 L. Q-0,2 I-0,4…..(1)

Tc : Waktu konsentrasi (jam), L : 
panjang sungai (km), Q: debit puncak
(m3/det), I: gradien rata-rata DAS

untuk penentuan gradient DAS, 10% bagian
hulu dari panjang DAS diambil dari titik 0,1 L 

dari batas hulu DAS (Gambar 2)



KOEFISIEN LIMPASAN (C)

Koefisien limpasan C dipengaruhi
oleh karakteristik fisik DAS yakni sifat
dan jenis tanah, tata-guna lahan, 
kemiringan lahan dan sebagainya. 
Beberapa pustaka tentang nilai C 
dapat dilihat pada tabel berikut :



Lereng (%) Lempung
berpasir

(sandy loam)

Liat dan debu
berlempung

(clay dan silt loam)

Liat berat
(tihgt clay )

HUTAN
0-5
5-10
10-30

0.10
0.25
0.30

0.30
0.35
0.30

0.40
0.50
0.60

Padang
Rumput

0-5
5-10
10-20

0.10
0.15
0.20

0.30
0.35
0.40

0.40
0.55
0.60

Lahan
Pertanian

0-5
5-10
10-20

0.30
0.40
0.50

0.50
0.60
0.70

0.60
0.70
0.80

Tabel 1. Koefisien limpasan (C) untuk metode rasional berdasarkan
lereng, tanaman penutup tanah dan tekstur tanah.

Sumber : Schwab, Frevert and Barnes, 1966. Soil and Water Conservation. Wiley. New York.



PROSEDUR PENDUGAAN DEBIT PUNCAK 
METODE MELCHIOR

1. Tentukan besarnya curah hujan maksimum 
sehari untuk periode ulang yang dipilih

2. Tentukan a (koefisien limpasan C) yang 
paling sesuai untuk DAS tersebut

3. hitung A, F, L dan I untuk DAS tersebut
4. Buat perkiraan harga pertama waktu 

konsentrasi To berdasarkan Table 2



PROSEDUR PENDUGAAN DEBIT PUNCAK 
METODE MELCHIOR

5. Ambil harga Tc=To untuk b. dari gambar 1 
dan hitung Qo = a.b.. A

6. Hitung waktu konsentrasi Tc untuk Qo
dengan Pers. Tc = 0,186 LQ-0,2 I-0,4

7. Ulangi langkah-langkah 4 dan 5 untuk harga
To baru yang sama dengan Tc sampai
waktu konsentrasi yang diperkirakan sama
dengan yang dihitung

8. Hitung debit puncak untuk harga akhir T.



F (km2) To (jam) F (km2) To (jam)
100 7.0 500 12.0
150 7.5 600 14.0
200 8.5 1000 16.0
300 10.0 1500 18.0
400 11.0 3000 24.0

Tabel 2. Perkiraaan nilai To.



Sampai jumpa pada pertemuan XIV

Dengan sub pokok bahasan
tentang :

“ Penentuan Debit Rencana “



PERTEMUAN XIV

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT 
UNTUK MENGHITUNG DEBIT RENCANA  SALURAN 

PEMBUANG/DRAINASE.



• Pengertian dan kegunaan debit rencana dalam 
saluran pembuang/drainase

• Data perencanaan saluran pembuang
• Perhitungan saluran pembuang untuk 
tanaman padi (daerah datar)

• Perhitungan saluran pembuang untuk 
tanaman non-padi (daerah berbukit)

SUB POKOK BAHASAN



DATA 
PERENCANAAN 

SALURAN 
PEMBUANG

DATA 
TOPOGRAFI

DEBIT RENCANA

DATA MEKANIKA 
TANAH

PETA TOPOGRAFI

PROFIL MEMANJANG

POTONGAN 
MELINTANG

TANAMAN PADI 
(DAERAH DATAR)

TANAMAN NON-PADI 
(DAERAH BERBUKIT)

STABILITAS TANAH, 
TEKSTUR, INDEKS 
PLASTISITAS DAN 

RUANG PORI



PERENCANAAN 
SALURAN 
PEMBUANG

TANAMAN 
PADI (DAERAH 

DATAR)

TANAMAN 
NON-PADI 
(DAERAH 
BERBUKIT)

DEBIT 
RENCANA 

Qd = f . Dm . A

DEBIT PUNCAK

DENGAN 
METODE DER 
WEDUWEN 

ATAU METODE 
MELCHIOR

DEBIT 
RENCANA 

Qd = 0,116 .a.f
R(1)5 . A



DATA TOPOGRAFI

• Peta topografi dengan skala 1:50.000 
atau 1:25.000 dilengkapi dengan garis
kontur selang 0,5 m untuk daerah datar
dan 1,0 m untuk daerah berbukit.

• Peta trase saluran dengan skala 1 : 
2.000 dilengkapi dengan garis-garis
ketinggian setiap interval 0,5 m untuk
daerah datar atau 1,0 m untuk daerah
berbukit



DATA TOPOGRAFI

• Profil memanjang dengan skala
horizontal 1 : 2.000 dan skala vertikal 1 
: 200

• Potongan melintang dengan skala 1 : 
200 dengan interval garis kontur 50 m 
untuk potongan lurus dan 25 m untuk
potongan melengkung.



DEBIT RENCANA 

adalah volume limpasan air hujan
dalam waktu sehari dari suatu

daerah yang akan dibuang airnya
yang disebabkan oleh curah hujan

sehari yang terjadi di daerah
tersebut.



DEBIT RENCANA SALURAN PEMBUANG 
UNTUK TANAMAN PADI (DAERAH DATAR)

Debit rencana pembuang untuk luas areal < = 
400 ha dapat diambil konstan (lt/(dt.ha)), 

sedangkan jika > 400 ha, maka debit rencana
akan berkurang akibat menurunnya curah hujan
rata-rata dan adanya tampungan sementara

yang relatif besar.



DEBIT RENCANA SALURAN PEMBUANG UNTUK 
TANAMAN PADI (DAERAH DATAR)

Qd = f . Dm . A

Dimana :
Qd = debit rencana pembuang (lt/dt)
Dm = modulus drainase (lt/(dt.ha))
A = luas areal (ha)
f = faktor pengurangan debit pembuang (gambar 1)

Untuk luas areal <= 400 ha, f = 1
Untuk luas areal > 400 ha, f = 1.62 A-0,08





DEBIT RENCANA SALURAN PEMBUANG 
UNTUK TANAMAN NON-PADI (DAERAH 

BERBUKIT) TERDIRI DARI :

1.Debit rencana saluran pembuang
seperti untuk tanaman non-padi

2.Debit puncak yang berasal dari bukit
seperti dengan metode Der Weduwen
atau Metode Melchior.



DEBIT RENCANA SALURAN PEMBUANG UNTUK 
TANAMAN NON-PADI (DAERAH BERBUKIT)

Qd = 0,116 . A . f . R(1)5 . A

Dimana :
Qd = debit rencana pembuang (lt/dt)
a = koefisien limpasan
R(1)5 = hujan sehari maksimum dengan periode ulang 5

tahun (mm/hari)
A = luas areal drainase (ha)
f = faktor pengurangan debit pembuang (gambar 1)

Untuk luas areal < 400 ha, f = 1
Untuk luas areal >= 400 ha, f = 1.62 A-0,08



Peride ulang untuk debit puncak biasanya
diambil 5 tahun untuk saluran pembuang yang 
kecil, atau 25 tahun untuk saluran pembuang

yang besar seperti daerah perkotaan.
Periode ulang untuk debit rencana saluran
pembuang biasanya digunakan 5 tahun.

Untuk menghitung debit rencana pembuang
pada pertemuan dea saluran pembuang, maka

debit rencana gabungan dihitung sebagai
jumlah debit rencana dari masing-masing

saluran pembuang.



Pada pertemuan dua saluran pembuang
dimana debit puncak bertemu, maka debit 
puncak yang tergabung dihitung sbb :

1. Apabila 2 daerah yang dibuang airnya luasnya
kurang lebih sama (40% - 50% dari luas total), maka
debit puncak gabungan dihitung 0,8 kali jumlah
kedua debit puncak.

2. Apabila luas daerah yang satu lebih kecil dari yang 
lain (kurang dari 20% dari luas total),maka gabungan
kedua debit puncak dihitung sebagai luas total.

3. Bila persentase luas areal antara 20% - 40% dari
luas total, maka gabungandebit puncak dihitung
dengan interpolasi antara nilai yang didapat dari
kasus 1 dan 2



Sampai jumpa pada pertemuan XV

Dengan pokok bahasan tentang :

“ Penentuan Dimensi Saluran
Pembuang“



PERTEMUAN XV DAN XVI

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

SETELAH MENGIKUTI KULIAH INI MAHASISWA TEKNIK 
PERTANIAN AKAN DAPAT MERANCANG SALURAN IRIGASI 

DAN DRAINASE PERTANIAN 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

MAHASISWA TEKNIK PERTANIAN (TEP) AKAN DAPAT 
UNTUK MENGHITUNG DIMENSI SALURAN 

PEMBUANG/DRAINASE.



Menentukan rumus dan kriteria hidrolik
saluran:

•Rumus hidrolik 
•Koefisien kehalusan Strickler
•Koefisien kekasaran Manning
•Kecepatan maksimum yang diizinkan
•Kecepatan minimum yang diizinkan
•Tinggi muka air 
•Potongan melintang saluran
•Tinggi jagaan

SUB POKOK BAHASAN



RUMUS DAN KRITERIA HIDROLIK

1. Rumus Hidrolik

Untuk perencanaan saluran pembuang, 
aliran dianggap steady dan seragam 
(uniform) untuk itu diterapkan rumus 
Strickler-Manning :

2/13/2
m IRkV =



di mana : 
V: kecepatan aliran (m.det-1); km : 
koefisien kehalusan Strickler.
(km = 1/n, n : koefisien kekasaran 
Manning); R : jari-jari hidrolis (m) (R = 
A/P; P: perimeter basah (m); A:luas 
penampang aliran (m2); I : kemiringan 
dasar saluran; z = talud (horizontal z : 
vertikal 1); w = b/h (perbandingan lebar 
dasar dengan tinggi air)
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Gambar 1. Geometri Saluran



Berdasarkan geometri saluran seperti 
pada Gambar 1, maka:
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Gambar 2. Perubahan ∆b dan ∆a



Nilai b (lebar dasar saluran) yang 
didapatkan dari perhitungan biasanya 
harus dibulatkan ke suatu angka yang 
secara praktis dapat dikerjakan di 
lapangan. Dengan menambah atau 
mengurangi nilai b dengan  ∆b, maka 
akan terjadi perubahan h (∆h). Dari 
gambar di bawah ini dapat dilihat 
bahwa dengan penambahan ∆b, maka 
luas penampang aliran (A) tidak boleh 
berubah (Gambar 2).



∆b x h =  - ∆h x B 
=  - ∆h x (b + 2 z h)
=  - ∆h (w + 2 z)h
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Sehingga :



2. Koefisien Kehalusan Strickler (km)

Koefisien kehalusan Strickler tergantung pada : 
• Kekasaran dasar dan talud saluran
• Vegetasi ( lebat daun dan panjang batang)
• Trase
• Jari jari hidrolis
• Kedalaman Saluran



Kedalaman aliran (m) km
h > 1,5 30
h < = 1,5 25

Koefisien Kehalusan Strickler untuk saluran pembuang

Koefisien Kehalusan Strickler untuk saluran irigasi

Debit (Q m3/dtk) km
Q > 10 45

5 < Q < 10 42,5
1 < Q < 5 40
Q< 1 35

prosedur



Kecepatan maksimum yang diizinkan adalah
kecepatan aliran (rata-rata) maksimum yang 
tidak menyebabkan terjadinya erosi pada
saluran

3. Kecepatan maksimum yang diizinkan

Jenis bahan saluran Minimum Normal Maksimum

1. Pipa dan Saluran Berlapis :
•  Logam,kayu,plastik, semen,beton
•  Bata
•  Pipa bergelombang (corrugated)

  2. Saluran  tanah galian :
•  Saluran tanah,lurus,seragam
        Bersih tanpa rumputan

Berumput pendek

• Saluran tanah, tidak lurus tanpa
vegetasi

• Berumput
• berumput rapat dan gulma air

0,010
 0,025

0,016
0,022

0,023
0,025
0,030

0,013
0,030
0,024

0,018
0,027

0,025
0,030
0,035

0,015
0,035

0,020
0,023

0,030
0,033
0,040

Sumber : Ven Te Chow, 1959. Open Channel Hydraulics. McGraw Hill, New York

prosedur



Kecepatan Minimum adalah batas
kecepatan terendah yang tidak
mengakibatkan terjadinya

sedimentasi, pertumbuhan gulma ( 
0,75 m/dtk) dan perkembangbiakan

nyamuk malaria ( 0,4 m/dtk) 

4. Kecepatan minimum yang diizinkan

prosedur



5. Tinggi Muka Air ( TMA )

lahan

Saluran tersier

Saluran Sekunder

Saluran primer

TMA tersier = TMA lahan

TMA sekunder rendah dari TMA 
tersier

TMA primer  rendah dari TMA 
sekunder



Potongan melintang saluran pembuang dirancang
lebih dalam dengan alasan :
• Mengurangi biaya pelaksanaan dan
pembebasan lahan
• Memiliki aliran yang stabil pada debit rendah
Perbandingan lebar dasar dengan kedalaman
aliran (b/h) dapat dilihat pada tabel berikut :

6. Potongan Melintang Saluran Pembuang

6.1 Geometri



Hubungan antara Q, z, b/h dan km untuk saluran irigasi

Q (m3/det) Z b/h km

<0,5

0,15 - 0 ,30

0.30 - 0 ,50

0.50 - 0 ,75

0.75 - 1 ,0

1,0 - 1 ,5

1,5 - 3 ,0

3,0 - 4 ,5

4,5 - 5 ,0

5,0 - 6 ,0

6,0 - 7 ,5

7,5 - 9 ,0

9,0 - 10 ,0

10,0 - 11 ,0

11,0 - 15 ,0

15,0 - 25 ,0

25,0 - 40 ,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0 - 1,2

1,2 - 1,3

1,3 - 1,5

1,5 - 1,8

1,8 - 2,3

2,3 - 2,7

2,7 - 2,9

2,9 - 3,1

3,1 - 3,5

3,5 - 3,7

3,7 - 3,9

3,9 - 4,2

4,2 - 4,9

4,9 - 6,5

6,5 - 9,0

30

35

35

35

35

35

40

40

40

42,5

42,5

42,5

42,5

45

45

45

45

prosedur



Kemiringan talud minimum saluran pembuang

Kedalaman Galian

 D (m)

Kemiringan talud

horizontal : vertikal

D  <  1

1,0 < D < 2,0

D > 2,0

1,0

1,5

2,0

Jenis Tanah Kemiringan talud
horizontal :
vertikal

Batuan (rock)
Tanah gambut (peat soil) matang
Liat lekat atau berlapis beton
Tanah dengan berlapis batu
Tanah untuk saluran besar
Liat teguh (firm clay)
Pasir
Lempung berpasir atau liat porous

0
1/4

1/2 - 1
1
1
1,5
2
3

Sumber : Ven Te Chow, 1959. Open Channel Hydraulics. McGraw

Hill, New York



6.1 Tinggi Jagaan



Prosedur rancangan saluran terbuka

• Nilai kehalusan strickler , km
• Nilai Debit rancangan ( Qd) m3/dtk
• Nilai talud (z) yang dipilih
• Nilai w = b/h yang dipilih
• Nilai kecepatan maksimum ( Vmax ) m/dtk
• Nilai kecepatan minimum ( Vmin ) m/dtk
• Kemiringan lahan di mana trace saluran
berada

Parameter yang harus diketahui / diduga



PERHITUNGAN

1. Hitung f
2. Hitung h (dengan menggunakan I yang ada)
3. Hitung A, cek V = Q/A……?
4. a. Apabila V > V maks, maka ke no 2 dengan I lebih
kecil
b. Apabila V < V maks, maka ke no 2 dengan I lebih
besar

5. Pilih V dan I optimum
6. Cek b disesuaikan atau tidak ? ( diperbesar atau
diperkecil)

7. Kalau b disesuaikan , hitung kembali penyesuaian h
8. Dimensi saluran optimum: b, h, z, I, FB, B, V dan km



CONTOH PERHITUNGAN
DIKETAHUI :
Q = 3,5 m3/dtk, z = 1, V maks = 1,2 
m/dtk, Vmin = 0,6 m/dtk, I tersedia = 
0,001, km = 35 dari tabel b/h = 2,5
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Prosedur 1.  f = 2,65



Prosedur 2.   h = 1,07
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Prosedur 3.   A = 4,08

Cek kec, V  = Q/A = 3,5 / 4,08 = 0,86

Prosedur 4.   Ternyata V berada
diantara v maks dan v min



∆h = ( - 0,02)/(w+2z)
= -0,0004 m

h = 1,07 - 0,0004
= 1,07 m

B = b+ 2 zh
= 4,84 m

Prosedur 5.   V optimum : 0,86 m/dtk dan I 
optimum : 0,001 

Prosedur 7.   Nilai b disesuaikan menjadi 2,70 
m sehingga ∆b menjadi 0,02

B = w x h = 2,5 x 1,07 = 2,68 m



Dari gambar free board diperoleh FB sebesar
0,2 m

Dari perhitungan diatas maka diperoleh dimensi
optimum saluran sebesar :

b = 2,7 m
h = 1,07 m
z = 1
I = 0,001
FB = 0,2 m
B = 4,8 m

V opt. = 0,86 m/dtk
km = 35
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