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I. PENDAHULUAN

1.1 Umum 

Air adalah demikian penting bagi kehidupan manusia, bagi pertanian, 

perikanan, peternakan, transportasi industri dan bagi kepentingan-kepentingan 

lainnya. Yang dimaksud dengan air disini adalah pengairan, yang sering bahkan 

mungkin selalu menimbulkan berbagai kehidupan di dunia terutama manusia, 

kalau manusia tidak berhati-hati dalam penggunaannya, tidak pandai 

melindunginya  dan mengawetkan.

Air sering menimbulkan bencana yang dahsyat kalau datang berlebihan, air 

sering pula menghilang menjadikan manusia dan makhluk-makhluk hidup lainya 

menjerit karena mengalami kekeringan, bencana-bencana di atas selain karena 

alami sering pula diakibatkan atau sangat ditunjang oleh pengrusakan sebagai 

akibat oleh prilaku manusia sendiri. Tetapi kalau manusia memberikan perhatian 

yang besar terhadap air, terhadap faktor-faktor ketersediaan atau keberadaannya 

di dalam tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber-sumbernya, maka air 

selamanya akan memberikan manfaat kepada berbagai makhluk hidup, terutama 

manusia beserta berbagai kepentingan hidupnya (Kertasapoetra, 1994).

Di Tanah Air kita, terutama di Pulau Jawa, antara tahun 200-300 SM 

perhatian terhadap pengairan, yaitu dengan dibuatnya irigasi-irigasi, telah 

nebjadikan Pulau Jawa menjadi lebih di kenal sebagai penghasil padi yang 

potensial, yang telah memakmurkan kehidupan penduduknya. Namun 

selanjutnya, peperangan (lokal) yang timbul sampai selesainya perang 

Dipanegara ternyata telah mengakibatkan berkurangannya perhatian terhadap 

pengairan. Hal ini dapat kita maklumi karena perhatian yang sebesar-besarnya 

pada kurun waktu tersebut ditujukan pada peperangan, waktu bertani banyak 

tersita untuk peperangan. Tindakan-tindakan penjajah Belanda yang keji, yang 

dengan sengaja merusak sarana pengairan untuk melumpuhkan tersedianya 

bahan pangan bagi para pejuang kita dan tindakan-tindakan yang mewajibkan 

penduduk bekerja rodi setelah peperangan lokal itu selesai ternyata telah 

mengakibatkan perhatian penduduk terhadap pengairan lebih merosot lagi, dan 

akibat lanjutan dari keadaan ini telah menimbulkan berbagai kelaparan di 

berbagai daerah di pantai utara Pulau Jawa. Pemerintah penjajah memang 

bertekad untuk memiskinkan penduduk agar penduduk tidak berkemampuan 
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untuk melakukan aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintah penjajah 

(Kertasapoetra, 1994).

Namun demikian, pada akhirnya pemerintah penjajah terpaksa membangun 

dan memperbaiki sistem pengairan dengan irigasi-irigasinya karena terdorong 

oleh kepentingannya untuk menyukseskan usaha tanaman “kultur stelselnya”. Di 

antara pembangunan atau perbaikan sistem pengairan yang dilakukannya antara 

lain sebagai berikut :

1. Pada tahun 1852 pembangunan bendungan Glapen di Kali Tuntang di 

Jawa Tengah dengan maksud agar dapat mengairi lahan pertanaman 

kapas yang direncanakannya seluas lebih kurang 14000 Ha.

2. Usaha Belanda untuk meluaskan  areal pertanaman tebu telah 

mendorong pembangunan bendungan dan irigasi, seperti pembangunan 

bendungan Lengkong di Mojokerto (pada S. Brantas) yang dapat 

mengairi lahan pertanaman seluas 40.000 Ha, pembangunan irigasi 

Banjar Cahyana di Banyumas, irigasi Pemali-Comal di Pekalongan, 

waduk Penjalin dan Malahayu di Brebes, semuanya sekitar tahun 1908. 

Pada tahun 1930-an luas lahan pertanaman tebu telah mencapai sekitar 

198.000 Ha dengan 179 pabrik gula.

1.2 Klasifikasi Irigasi

Irigasi adalah pemberian air secara buatan untuk menambah kekurangan air 

yang dibutuhkan oleh tanaman atau menurut Sostrodarsono dan Takeda, 1985 

irigasi adalah penambahan kekurangan (kadar) air tanah secara buatan, yakni 

dengan memberikan air secara sistematis pada tanah yang diolah.

Irigasi mempunyai ruang lingkup mulai dari pengembangan sumber air, 

penyediaannya, penyaluran air dari sumber ke daerah pertanian, pembagian dan 

penjatahan air pada areal pertanian, serta penyaluran kelebihan air irigasi secara 

teratur. (Partowijiyo, 1984)

Irigasi berguna juga untuk mempermudah dalam pengolahan tanah, 

mencegah pertumbuhan gulma, mencegah terjadinya akumulasi garam, 

mengatur suhu tanah dan membantu dalam usaha sanitasi (Hansen, et.al, 1986).

Pada tanaman padi sawah air irigasi diberikan dengan cara 

penggenangan.  Adapun tujuan penggenangan adalah agar pemberian air cukup 

dan tetap (stabil) ke areal persawahan guna menjamin produksi padi.  Air irigasi 
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ini biasanya diberikan dengan cara : a) pemberian terputus-putus (intermitten) 

dan b) pemberian terus-menerus (continious).

Penggenangan terus-menerus adalah suatu cara pemberian air irigasi  

secara terus-menerus selama periode irigasi dan menjamin kebutuhan air 

sepanjang tahun serta menekan pertumbuhan tanaman pengganggu, juga 

mencegah kerusakan karena angin waktu tanaman masih muda (Sosrodarsono 

dan Takeda, 1985).

Dari segi konstruksi jaringan irigasinya, Pasandaran, 1991 

mengklasifikasikan sistem irigasi menjadi empat jenis yaitu :

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Irigasi teknis maju

Adalah suatu sistem irigasi yang airnya dapat diatur dan terukur pada 

seluruh jaringan dan diharapkan efisiensinya tinggi sekali.

Berdasarkan sumber tenaganya maka irigasi dapat dibagi menjadi dua 

yaitu :

1. Irigasi Gravitasi

2. Irigasi Bertekanan

2.1 Irigasi Curah/Sprinkler/overhead irrigation

2.2 Irigasi Tetes/Drip/trickle
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1.3 Teknologi Irigasi Hemat Air

Irigasi atau penyiraman pada dasarnya adalah penambahan air untuk 

memenuhi keperluan air bagi pertumbuhan tanaman, yang dinyatakan dengan 

besarnya evapotranspirasi tanaman. Berdasarkan pengertian ini maka selama 

evapotranspirasi tanaman dapat terpenuhi serta apabila tidak ada gangguan 

faktor lainnya, tanaman akan tumbuh optimum.  Namun demikian dari pengertian 

dasar ini, irigasi sering diberi beban/fungsi tambahan misalnya: (a) untuk 

menambah zat hara ; (b) menekan populasi gulma ; (c) mencegah serangan 

hama ; (d) memberikan iklim mikro yang lebih baik dan sebagainya, sehingga 

jumlah air yang diberikan melebihi nilai evapotranspirasi. Penambahan beban 

atau fungsi air irigasi ini merupakan salah satu penyebab efisiensi pemakaian air 

irigasi manjadi rendah. Praktek seperti ini antara lain masih dilakukan pada 

budidaya tanaman padi sawah dengan sistem genangan terus menerus 

(continuous flooding).

Suatu sistem irigasi pada prinsipnya terdiri atas 3 sub-sistem jaringan irigasi 

(Prastowo, 1995), yaitu :

(1) Sub sistem pengembangan sumber air,  antara lain sungai, danau, air tanah, 

mata air, dan rawa.

(2) Sub sistem penyaluran, yaitu jaringan saluran (saluran terbuka atau pipa) 

yang membawa air dari sumbernya menuju lahan yang akan diairi.

(3) Sub-sistem aplikasi irigasi, yaitu penerapan tehnik pemberian air ke lahan 

pertanian (petakan lahan).

Penerapan teknologi irigasi hemat air pada prinsipnya merupakan upaya 

peningkatan efisiensi irigasi dalam suatu proses budidaya tanaman, sehingga 

penggunaan air irigasi per satuan produk semakin kecil. Di Indonesia, upaya 

peningkatan efisiensi irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan untuk 

menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian dimasa mendatang. Beberapa 

langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Perencanaan (optimasi) pola tanam

2. Pengaturan (penjadwalan) pemberian air irigasi

3. Penerapan teknologi irigasi hemat air

Perencanaan (Optimasi) Pola Tanam
Optimasi pola tanam merupakan integrasi dari data iklim, sumber air, 

agronomi dan sosial ekonomi. Analisis yang dilakukan dapat merupakan analisis 

terhadap pola tanam yang sudah ada maupun terhadap pola tanam yang akan 
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dianjurkan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta pendapatan 

petani .

Apabila diketahui nilai ketersediaan air irigasi, kebutuhan air irigasi,  kemampuan 

teknis dan finansial petani serta keuntungan setiap jenis tanaman, maka dapat 

dilakukan optimasi dengan menggunakan model matematika program linear 

sebagai berikut (Siswanto, 1990 di dalam Cahyadi, 1994):

a. Fungsi Tujuan

Untuk maksimisasi nilai keuntungan :
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dimana :

Xijk : luas areal tanaman untuk alternatif jenis tanaman i, golongan j 

dan masa tanam k (Ha)

qijkt : kebutuhan air irigasi untuk jenis tanaman i, golongan j, masa 

  tanam k pada tengah bulan ke t (lt/det/Ha)

Ci : keuntungan yang dicapai untuk alternatif jenis tanaman i (Rp/Ha)

Qt : ketersediaan air irigasi pada tengah bulan ke t (lt/det)

Pengaturan (Penjadwalan) Pemberian Air Irigasi
Terdapat tiga cara pemberian air irigasi, yaitu :

(1) Continuous Irrigation : yaitu pemberian air irigasi secara terus menerus 

dengan jumlah yang diberikan berubah sesuai kebutuhan air irigasi.

(2) Rotation Irrigation : yaitu pemberian air irigasi dengan jumlah pemberian air 

tetap sedangkan selang dan lama pemberian berubah sesuai kebutuhan air 

irigasi.

(3) Supply On-demand Irrigation : yaitu pemberian air irigasi dengan jumlah dan 

selang serta lama pemberian air berubah sesuai kebutuhan air irigasi.

(Israelsen dan Hansen, 1979)
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Efisiensi irigasi dapat ditingkatkan dengan penjadwalan irigasi. Penjadwalan 

irigasi berarti perencanaan waktu dan jumlah pemberian air irigasi sesuai dengan 

kebutuhan air tanaman. Suplai air yang terbatas dapat menurunkan produksi 

tanaman, sedangkan suplai air yang berlebih selain dapat menurunkan produksi 

tanaman juga dapat meningkatkan jumlah air irigasi yang hilang dalam bentuk 

perkolasi (Raes, 1987).

Penentuan jadwal pemberian air irigasi dapat didasarkan atas kriteria waktu 

dan kriteria jumlah air irigasi (Raes, 1987). Kriteria waktu terbagi atas beberapa 

macam yaitu :

(1) Fixed Interval : irigasi diaplikasikan pada selang waktu tetap tidak 

tergantung keadaan air di daerah perakaran.

(2) Allowable Depletion Amount : irigasi dilakukan apabila jumlah kadar air di 

bawah kapasitas lapang yang telah ditentukan, telah habis/kosong.

(3) Allowable Daily Stress : irigasi dilakukan apabila evapotranspirasi aktual 

menurun di bawah evapotranspirasi potensial.

(4) Allowable Daily Yield Reduction : irigasi dilakukan apabila respon hasil 

aktual (Yact) menurun di bawah persentase yang telah ditentukan dari 

hasil maksimum.

(5) Allowable Fraction of Readily Available Water (RAW) : irigasi dilakukan 

apabila pemakaian air di daerah perakaran melampaui batas RAW.

Kriteria jumlah pemberian air irigasi terbagi atas :

(1) Fixed Depth : jumlah air irigasi yang diberikan (setiap waktu ) tetap.

(2) Back to Field Capacity : air irigasi diberikan dalam usaha untuk menaikkan 

kadar air tanah pada kondisi kapasitas lapang.

Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air
Dilihat dari energi penggerak aliran, dikenal irigasi gravitasi dan irigasi 

bertekanan (pressurized irrigation). Teknologi aplikasi irigasi dapat 

dikelompokkan dalam 4 cara (Schwab, et al, 1981),  yaitu :

(1) Irigasi permukaan (surface irrigation), meliputi sistim genangan (basin), 

border, dan alur (furrow).

(2) Irigasi bawah permukaan (sub-surface irrigation)

(3) Irigasi curah (sprinkle irrigation)

(4) Irigasi tetes (trickle irrigation)
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Secara teoritis efisiensi irigasi curah lebih tinggi dibanding dengan irigasi 

permukaan, karena sistem irigasi curah dapat mengurangi kehilangan air berupa 

perkolasi dan limpasan (run-off).  Demikian pula efisiensi irigasi tetes relatif lebih 

tinggi dibanding dengan irigasi curah, karena sistem irigasi tetes hanya 

memberikan air pada daerah perakaran, sehingga mengurangi kehilangan air  

irigasi pada bagian lahan yang tidak efektif untuk pertumbuhan tanaman. Namun 

demikian dalam aplikasinya di lapangan, nilai efisiensi irigasi curah maupun 

irigasi tetes yang relatif tinggi ini hanya dapat tercapai apabila memenuhi 2 

persyaratan, yaitu :

(1) Jaringan irigasi curah/tetes yang dibangun dapat memberikan air secara 

seragam

(2) Pengoperasian jaringan irigasi dilakukan dengan jadwal yang tepat.

Sistem Irigasi Curah (Sprinkle Irrigation)
Irigasi curah (sprinkle irrigation) disebut juga sebagai overhead irrigation 

mengingat bahwa pemberian air dilakukan dari bagian atas tanaman  

menyerupai curah hujan.  Beberapa kelebihan sistem irigasi curah dibanding 

dengan irigasi konvensional atau irigasi gravitasi antara lain adalah (Keller and 

Bliesner, 1990)  :

(1) Sesuai untuk daerah-daerah dengan keadaan topografi yang kurang 

teratur dan profil tanah yang relatif dangkal.

(2) Tidak memerlukan jaringan saluran sehingga secara tidak langsung akan 

menambah luas lahan produktif serta terhindar dari masalah gulma air       

(aquatiq weed).

(3) Cocok untuk lahan pertanian dengan jenis tanah bertekstur pasir tanpa 

menimbulkan masalah kehilangan air yang berlebihan melalui proses 

perkolasi.

(4) Sesuai untuk daerah-daerah dengan sumber atau persediaan air yang 

terbatas, mengingat kebutuhan air pada irigasi curah relatif sedikit.

(5) Sesuai untuk lahan berlereng tanpa menimbulkan masalah erosi yang 

dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah.

(6) Dapat dipergunakan untuk keperluan lain disamping memenuhi 

kebutuhan air tanaman, antara lain untuk pemupukan dan 

pemberantasan hama penyakit tanaman.
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Beberapa kelemahan dari sistem irigasi curah adalah :

(1) Memerlukan biaya investasi dan biaya operasional yang cukup tinggi, 

antara lain untuk operasi pompa air dan tenaga pelaksana yang terampil.

(2) Memerlukan rancangan dan tata letak yang cukup teliti untuk memperoleh 

tingkat efisiensi yang tinggi.

Sistem irigasi curah dibagi menjadi dua, yaitu : set system (alat pencurah 

memiliki posisi yang tetap) dan continuous system (alat pencurah dapat dipindah-

pindahkan). Pada set system termasuk : hand-move, wheel line lateral, 

perforated pipe, sprinkler untuk tanaman buah-buahan dan gun sprinkler.  

Sprinkler jenis ini ada yang dipindahkan secara periodik dan ada yang disebut 

fixed system atau tetap (main line, lateral, dan nozel tetap, tidak dipindah-

pindahkan).  Yang termasuk continuous move system adalah center pivot, linear 

moving lateral dan traveling sprinkler  (Keller dan Bliesner ,1990).

Hansen et al. (1986) menyebutkan ada tiga jenis penyiram yang umum 

digunakan yaitu nozel tetap yang dipasang pada pipa, pipa yang dilubangi 

(perforated sprinkler), dan penyiram berputar.

Sesuai  dengan kapasitas dan luas lahan yang diairi serta kondisi topografinya, 

tata letak sistem irigasi curah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

(1) Farm System, sistem dirancang untuk suatu luas lahan dan merupakan 

satu-satunya fasilitas pemberian air irigasi.

(2) Field System, sistem dirancang untuk dipasang di beberapa lahan 

pertanian dan biasanya dipergunakan untuk pemberian air pendahuluan 

pada letak persemaian.

(3) Incomplete Farm System, sistem dirancang untuk dapat diubah dari Farm 

System menjadi Field System atau sebaliknya.

Menurut Keller (1990), efisiensi irigasi curah dapat diukur berdasarkan 

keseragaman penyebaran air dari sprinkler. Apabila penyebaran air tidak 

seragam (keseragaman rendah) maka dikatakan efisiensi irigasi curah rendah.  

Parameter yang umum digunakan untuk mengevaluasi keseragaman 

penyebaran air adalah coefficient of unformity (CU).  Efisiensi irigasi curah yang 

tergolong tinggi (keseragaman tergolong baik) adalah bila nilai CU lebih besar 

dari 85% 
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Sistem Irigasi Tetes (Trickle Irrigation)
Irigasi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung, baik 

pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara 

sinambung dan perlahan pada tanah di dekat tumbuhan. Setelah keluar dari 

penetes (emiter), air menyebar ke dalam profil tanah secara horisontal maupun 

vertikal akibat gaya kapilaritas dan gravitasi. Luas daerah yang dibasahi emiter 

tergantung pada besarnya debit keluaran, jenis tanah (struktur dan tekstur), 

kelembaban tanah dan permeabilitas tanah (Hansen et al., 1979).

Beberapa kelebihan sistem irigasi tetes antara lain  (Keller dan Bliesner, 1990) : 

(1) Efisiensi dalam pemakaian air irigasi relatif paling tinggi dibandingkan 

dengan sistem irigasi lain, karena pemberian air dengan kecepatan lambat 

dan hanya pada daerah perakaran, sehingga mengurangi penetrasi air yang 

berlebihan, evaporasi dari permukaan tanah dan aliran permukaan.

(2) Pada beberapa jenis tanaman tertentu, kondisi tanaman yang tidak terbasahi 

akan mencegah penyakit leaf burn (daun terbakar), selain itu, kegiatan 

budidaya secara manual maupun mekanis dapat terus berjalan walaupun 

kegiatan irigasi sedang berlangsung.

(3) Dapat menekan aktivitas organisme pengganggu tanaman karena daerah 

yang terbasahi hanya di sekitar daerah perakaran saja.

(4) Dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemberian pupuk dan pestisida, 

karena pemberiannya dapat diberikan bersamaan dengan air irigasi dan 

hanya diberikan di daerah perakaran.

(5) Pada sistem irigasi tetes dapat menghemat kebutuhan tenaga kerja untuk 

kegiatan pemberian irigasi maupun kegiatan pemupukan, karena sistem 

dapat dioperasikan secara otomatis.

(6) Pemberian air yang sinambung  dapat mengurangi resiko penumpukan 

garam dan unsur-unsur beracun lainnya di daerah perakaran tanaman.

(7) Mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi topografi dan sifat media 

tumbuh tanaman.

(8) Dengan dukungan tenaga kerja berkemampuan tinggi, sistem ini mempunyai 

akurasi yang tinggi dalam menentukan waktu dan jumlah air irigasi yang 

harus diberikan pada tanaman.

Walaupun memiliki beberapa keuntungan operasional, namun sistem 

irigasi tetes memiliki beberapa kelemahan, terutama jika akan diterapkan secara 

luas di Indonesia, antara lain :
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(1) Investasi yang dikeluarkan cukup tinggi dan dibutuhkan teknik yang relatif 

tinggi dalam desain, instalasi dan pengoperasian sistem.

(2) Penyumbatan emiter yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia dan biologi air 

yang dapat mengurangi efisiensi dan kinerja sistem.

(3) Pada daerah yang tidak terbasahi berpotensi terjadi penumpukan garam.

Penerapan Irigasi Sprinkler dan Drip di Indonesia 
Penerapan irigasi sprinkler dan drip di Indonesia masih terbatas dilakukan 

oleh sejumlah perusahaan swasta untuk budidaya tanaman tertentu yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan dikelola dengan orientasi bisnis. Sistem 

irigasi ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas (khususnya petani), karena 

adanya kendala finansial, manajemen, maupun teknis. Beberapa 

pertimbangan/alasan penggunaan irigasi curah dan irigasi tetes di Indonesia 

antara lain adalah :

1. Tidak tersedianya jaringan irigasi gravitasi/permukaan.

2. Terbatasnya debit sumber air pada musim kemarau, sehingga 

pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin.

3. Kondisi topografi tidak datar (bergelombang/bergunung) sehingga tidak 

memungkinkan diterapkannya irigasi gravitasi/permukaan.

4. Pemberian  air irigasi hanya diberikan pada periode tertentu (musim 

kemarau) dan tidak diperlukan jaringan irigasi yang permanen, sehingga 

dengan penerapan irigasi curah/tetes biaya irigasi relatif lebih murah.

5. Kondisi tanah sangat porous (berpasir), sehingga apabila diterapkan 

irigasi permukaan akan menimbulkan kehilangan air yang relatif besar 

dalam bentuk perkolasi.

6. Tuntutan budidaya tanaman (hidroponik, rumah kaca, lapangan golf) yang 

menghendaki ketepatan jumlah dan waktu pemberian air, kualitas air 

serta digunakannya sarana irigasi untuk pemberian pupuk dan pestisida.

7. Keinginan untuk mengintroduksi/mengadopsi teknologi irigasi baru.

Penerapan irigasi curah dan irigasi tetes umumnya dilakukan pada lokasi 

dengan tipe iklim yang termasuk zone agroklimat C, D, dan E.  Pada beberapa 

lokasi yang tergolong tipe  iklim B dan A, penggunaan irigasi curah dan tetes 

masih diperlukan oleh karena pada lokasi tersebut diterapkan budidaya tanaman 
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hidroponik/rumah kaca dan lapangan golf. Tekstur tanah sangat bervariasi, 

antara lain liat, liat berpasir, lempung liat berpasir, lempung berpasir, dan pasir.  

Jenis tanaman yang dibudidayakan umumnya termasuk tanaman unggulan 

lokal/setempat yang mempunyai prospek menguntungkan bila diusahakan, baik 

tanaman semusim/setahun maupun tanaman tahunan.  Yang termasuk tanaman 

semusim antara lain adalah cabe, tomat, sayuran (petsai, kol, daun bawang), 

melon, tebu dan nanas. Adapun jenis tanaman tahunan diantaranya adalah 

mangga, jeruk, apel, rumput, dan durian.

Manajemen pengadaan, pengoperasian, dan perawatan jaringan irigasi 

curah mapun tetes pada umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta, BUMN, 

atau Pemerintah.  Pada tingkat petani dengan luasan dan penguasaan teknologi 

yang terbatas, pengelolaan sistem irigasi ini umumnya ditangani langsung oleh 

petani yang bersangkutan, kecuali apabila setiap unit irigasi curah/tetes 

melibatkan sejumlah petani. Kondisi aksesibilitas secara umum belum 

mendukung penerapan irigasi curah mapun irigasi tetes pada lahan petani.  

Namun demikian pada usahatani yang dikelola oleh perusahaan swasta dan 

BUMN, masalah aksesibilitas sudah ditangani secara baik.

Penerapan irigasi curah dan irigasi tetes pada lahan terbuka, umumnya 

untuk memberikan penyiraman pada periode defisit neraca air, yaitu sekitar 3 – 8 

bulan per tahun. Sumber air irigasi yang digunakan adalah air tanah (dangkal 

maupun dalam), mata air, sungai, dan embung. Tata letak jaringan irigasi yang 

diterapkan juga bervariasi, antara lain meliputi permanent farm-system, moveble 

field system, dan semi permanent  farm/field system.

Nilai koefisien keseragaman dan efisiensi irigasi curah dan irigasi tetes yang 

telah diterapkan di Indonesia umumnya masih relatif rendah. Nilai koefisien 

keseragaman berkisar antara 57 – 87 persen, sedangkan nilai efisiensi irigasi 

berkisar antara 55 – 84 persen. Apabila dibandingkan dengan standar koefisien 

keseragaman irigasi curah (=> 85%) dan irigasi tetes (=> 95%), maka 

nampaknya penerapan irigasi curah maupun irigasi tetes di Indonesia masih 

memerlukan perbaikan/penyempurnaan, baik dalam hal desain maupun 

pengoperasiannya di lapangan.  

Hasil kajian tinjauan kelayakan finansial yang pernah dilakukan terhadap 

penerapan irigasi curah/tetes pada lahan petani menunjukkan bahwa biaya 

irigasi, luasan titik impas, maupun kelayakan investasi penerapan sistem irigasi 

ini adalah sangat beragam. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat 
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kelayakan finansial penerapan irigasi curah/tetes pada lahan petani adalah 

sangat spesifik, tergantung pada tipe/desain irigasi curah/tetes yang dibangun, 

jenis tanaman yang dibudidayakan, dan lokasi penerapannya.

Luasan titik impas ini memberikan gambaran luasan minimum yang harus 

dapat diari apabila digunakan irigasi curah atau irigasi tetes untuk budidaya 

tanaman tertentu, agar secara finansial teknologi irigasi ini layak diterapkan. 

Untuk budidaya tanaman sayuran, luasan titik impas penerapan irigasi curah 

bervariasi antara 0,6 – 7,9  hektar, sedangkan luasan titik impas irgasi tetes 

berkisar antara 1,4 – 16,3 hektar. Adapun untuk budidaya tanaman buah-

buahan, luasan titik impas penerapan irigasi ini adalah 0,5 – 3,4 hektar untuk 

irigasi curah dan 0,1 – 15,0 hektar untuk irigasi tetes.   

Identifikasi lahan potensial untuk penerapan irigasi curah dan irigasi tetes 

dapat dilakukan dengan mempertimbangakan faktor agroklimat, sumber air, jenis 

tanah, dan budidaya tanaman unggulan. Aspek agroklimat menunjukkan kondisi 

kecukupan air  suatu wilayah untuk pengembangan pertanian, sedangkan aspek 

sumber air menggambarkan ketersediaan suplai air irigasi (fluktuasi debit dan 

kualitas air) sepanjang tahun. Aspek jenis tanah yang penting diperhatikan 

adalah tekstur tanah dan laju infiltrasi.  
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II. SUMBER AIR UNTUK IRIGASI

Seluruh keperluan air bagi tanaman dan untuk kelembaban tanahnya 

dicukupi oleh ketersediaan air pengairan yang berasal dari air permukaan dan air 

tanah. Sumber air permukaan yaitu sungai, danau, waduk dan curah air hujan, 

sedang sumber air tanah yaitu air tanah bebas dan air tanah tertekan.

Menurut Kertasapoetra, 1994 bahwa ketersediaan air pengairan  bagi 

pertanian itu berbeda-beda tergantung pada musim, lokasi sumber air dan usaha-

usaha kanservasi air. Namun demikian, ketersediaan air pengairan yang cukup 

banyak akan tetapi tidak bebas dari pencemaran dan bahan-bahan buangan yang 

dapat meracuni tanaman,maka sumber air demikian tidak dapat dimanfaatkan. 

Dengan demikian sumber air pengairan yang perlu diperhatikan bagi pengairan 

lahan-lahan pertanian yaitu:

a. Yang debitnya memadai, dan

b. Air itu berkualitas menurut pandangan segi pertanian atau jelasnya cukup 

mengandung unsur-unsur hara bagi tanaman dan unsure-unsur mineral bagi 

kesuburan tanah.

2.1 Jenis Sumber Air untuk Irigasi Pertanian

2.1.1 Air permukaan Tanah

Semua daerah tanah air kita termasuk daerah tropika, di daerah-daerah 

seperti ini curah hujan merupakan sumber yang pokok bagi tersedianya air 

pengairan terutama air permukaan. Air hujan yang tercurah pada suatu daerah 

sebagian akan terinfiltrasi melalui pori-pori tanah kedalam tanah dan sebagian lagi 

karena daya serap pori-pori tanah tidak memungkinkan akan membentuk aliran air 

(run off) yang terus mengalir ke bagian bawah dan masuk kedalam sungai-sungai. 

Aliran air permukaan biasanya mengangkut unsure-unsur hara dari tanah dibagian 

atas ketanah bagian bawah atau langsung terangkut kedalam sungai yang 

selanjutnya mengangkut ke muara dan laut atau menyampaikanya ke danau-danau 

atau waduk-waduk yang telah dibuat. Air sungai, danau atau waduk yang demikian 
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kalau diuji biasanya menunjukkan kualitas air yang banyak mengandung unsur hara 

yang penting bagi tanaman.

Air hujan yang terinfiltrasikan ke dalam tanah sebagian akan mengalir 

kembali keluar dari tanah dan masuk ke sungai-sungai, tetapi sebagian akan 

bertahan sementara di dalam tanah dan selanjutnya sedikit demi sedikit air tanah ini 

akan keluar pula melalui mata air ke permukaan tanah dalam jangka waktu yang 

relative lama. Air tanah ini menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia akan air 

minum dan lain-lain. Dalam kaitan dengan bergeraknya air pada lapisan permukaan 

tanah dan dalam lapisan bawah tanah, kita mengenal istilah-istilah : interflow, 

ground water dan ground water run off.

a. interflow, yaitu aliran air yang meresap ke lapisan tanah permukaan dan 

kemudian mengalir kembali ke luar dari lapisan tanah permukaan tersebut ke 

permukaan tanahnya;

b. ground water, yaitu air tanah atau jelasnya air permukaan yang meresap ke 

dalam tanah dan berkumpul di bagian lapisan bawah tanah yang kemudian 

sedikit demi sedikit akan keluar melalui mata air-mata air;

c. ground water run off, yaitu limpasan air tanah.

Hujan yang turun pada suatu atau beberapa daerah selanjutnya akan 

mengalir dan masuk ke dalam parit-parit, selokan –selokan , sungai-sungai kecil dan 

menyatu dalam sungai besar, untuk seterusnya mengalir ke muara/laut atau ke 

danau. Jadi sungai tersebut berfungsi mengumpulkan dan mengalirkan curahan air 

hujan dari suatu daerah aliran sungai (DAS).

2.1.2 Air Tanah

Daerah penampungan (reservoir, reservation) air tanag terdapat di lapisan 

bagian bawah tanah, tepatnya di dalam lapisan padat atau batuan yang sarang yang 

biasanya terbentuk dari bahan-bahan pasir dan kerikil, tufa vulkanis, batu gamping 

dan beberapa bahan lainya. Lapisan penampungan air tanah ini selanjutnya dikenal 

sebagai lapisan pengandung air atau aquifer, air yang terkumpul disini mudah 

bergerak dari tempatnya yang lebih tinggi ke tempat-tempat yang lebih rendah 

(Kertasapoetra, 1994).

Berkaitan dengan kondisi dan letaknya di dalam tanah, lapisan pengandung 

air (aquifer) tersebut biasanya dibedakan menjadi sebagai berikut:
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a. Lapisan pengandung air tanah yang bebas atau tidak terbatas (Unconfined 

aquifer). Lapisan ini di bagian bawahnya terdapat/dibatasi oleh lapisan kedap 

air, sedang di sebelah atasnya berupa muka air yang berhubungan dengan 

atmosfer.

b. Lapisan pengandung air tanah yang tertekan/terbatas (Confined aquifer). 

Lapisan ini di bagian atas dan di bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan 

kedap air.

c. Lapisan pengandung air tanah tumpang (Perched aquifer). Lapisan ini 

terletak di atas lapisan kedap air yang tidak begitu luas, berada pada zona 

aerasi di atas water table. Karena volume air pada lapisan pengandung air 

tanah ini kenyataanya tidak banyak maka perched aquifer kurang dapat 

diandalkan sebagai sumber air.

Pemanfaatan air tanah untuk pengairan pertanian terutama kalau air tanah 

itu mengalir keluar melalui mata air-mata airnya, 

Sedang yang diusahakan melalui penggalian dan penyedotan dapat dikatakan 

masih terbatas, hal ini kemungkinan sekali sangat berkaitan dengan :

a. Kebanyakan lapisan pengandung air tanah berada jauh di dalam tanah, yang 

sulit untuk penggalianya;

b. Penggunaan alat penyedot air, selain memerlukan biaya yang tidak kecil bagi 

ukuran hidup para petani, juga karena para petani belum terbiasa untuk 

melakukan perlakuan pengairan seperti itu;

c. Para petani yang bermodal (perkebunan-perkebunan) membatasi diri dalam 

penggunaan alat-alat penyedotan air terutama agar tidak timbul masalah 

yaitu mengeringnya sumber-sumber air tanah, jadi mereka masih memikirkan 

pula tentang konservasi air dan kepentingan umum.

d. Kesadaran para petani sehubungan dengan pengetahuanya yang meningkat, 

bahwa penggunaan air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan:

(1) penurunan permukaan tanah;

(2) perembesan air asin, yang dapat berakibat tidak dapat dimanfaatkan 

air tanah tersebut.

Pengambilan air tanah untuk kepentingan pengairan pertanian hanya 

dilakukan terbatas dan itupun hanya dilakukan di beberapa daerah tertentu, pada 

saat-saat musim kemarau. Untuk kepentingan umum (rumah tangga dan industri) 
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pemanfaatan air tanah memang telah terbiasa, seperti misalnya pembuatan sumur, 

sumur pompa(bor). Pembuatan sumur bor oleh perusahaan-perusahaan/industri 

sering menimbulkan masalah yang gawat dengan mengeringnya sumur-sumur 

penduduk yang ada disekitarnya. Di Jakarta akibat penggunaan air tanah yang terus 

menerus secara berlebihan, perembesan air asin (air laut) telah mendekati Tugu 

Monas. Dengan berkembangnya pembangunan industri-industri besar di daerah-

daerah perkampungan, para pengusaha industri dituntut agar tidak menggunakan air 

tanah secara berlebihan, agar kepentingan umum tidak terganggu. 

2.2 Persyaratan Air untuk Irigasi Pertanian

Kartasaputra,  1994 mengemukakan bahwa dalam memperhatikan kualitas air 

irigasi bagi kepentingan usaha tani yang dapat diharapkan keberhasilannya, maka 

yang perlu dinilai kandungan zat-zat pada air pengairan yang berpengaruh negatif 

padan tanah dan tanamannya, maka pemanfaatan air pengairan seharusnya tidak 

dilakukan, zat-zat tersebut yaitu :

a) Zat atau unsur garam yang melarutkan dalam air pengairan, yang dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman.  Kadar garam total dinyatakan dalam 

satuan ppm atau sebagai tingkat DHL (daya hantar listrik) dalam satuan 

micr/cm

b) Unsur Natrium (Na+) yang terkandung dalam air pengairan dan tanah dalam 

bentuk yang dapat dipertukarkan, unsur Na+ ini dalam kadar yang relatif 

tinggi dibanding dengan kation-kation lain dapat mengakibatkan perubahan 

sifat fisik dan kimiawi dalam tanah. Dalam panilaian air pangairan 

sehubungan dengan kandungan unsur ini, suatu petunjuk dari adanya 

bahasa yang dapat ditimbulkannya yaitu Bandingan Adsorpsi Natrium 

(SAR) sebagai salah satu metode disamping metode SCOFIELD. US 

Salinity Laboratory Staff sehubungan dengan Bandingan Adsorpsi Natrium 

(SAR) tadi, mengemukakan cara menghitungnya dengan rumus sebagai 

berikut : 

SAR = Na+/[(Ca++ + Mg++)2]1/2
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Yang dengan rumus ini kadar kation dinyatakan dalam satuan miliekuivalen 

tiap liter.

c). unsur Boron yang terkandung dalam air pengairan yang merupakan salah 

satu bahan peracunan (Phitotoxic) dalam kadar yang relatif tinggi, ternyata 

sangat menghambat pula pertumbuhan tanaman. Dalam hal timbulnya 

peracunan air irigasi memang Boron lah dengan kadar yang relatif tinggi 

merupakan bahan phytotoxic, akan tetapi dalam hal ini perlu dinilai atau 

diperhitunggkan pula adanya bahan-bahan limbah industri yang 

dibuang/disalurkan ke sungai-sungai, yang juga sangat merugikan bagi 

pertumbuhan tamanam.

Selanjutnya perhitungan tentang klasifikasi air pengairan (irigasi) menurut 

penilaian US Salinity Laboratory Staff dan menurut SCOFIELD.

Klasifikasi air pengairan berdasarkan nilai SAR menurut perhitungan US 

Salinity Laboratory Staff, disusun dalam tabel sebagai berikut : 

TABEL 2.1. KLASIFIKASI AIR PENGAIRAN BERDASARKAN NILAI SAR 
(BANDINGAN ADSORPSI NATRIUM)

Klass Air Nilai SAR Penjelasan
1 0 – 8 Baik Sekali
2 8 – 16 Baik
3 16 – 26 Kurang Baik
4 > 26 Buruk

US Salinity Laboratory Staff selanjutnya mengemukakan tentang klasifikasi air 

pengairan berdasarkan penilaiannya pada tingkat DHL, kadar garam total, 

persentase Natrium dan kadar unsur Boron yang sebagai dikemukakan di atas 

banyak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman.  Klasifikasi 1 (kelas 1) 

menggolongkan air pengairan (irigasi) yang baik sekali bagi pemanfaatannya di 

bidang pertanian, klasifikasi 2 (kelas 2) masih menyatakan cukup baik, dan 

klasifikasi 3 (kelas 3) perlu dihindari karena dapat banyak merugikan.
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TABEL 2.2. KLASIFIKASI AIR IRIGASI MENURUT US SALINITY
LABORATORY STAFF

Kelas Air DHL (micro/cm) Kadar garam 
Total (ppm)

Na+ Boron (ppm)

1 0 – 1000 0 – 700 0 – 60 0,0 – 0,5
2 1000 – 3000 700 – 2000 60 – 75 0,5 – 2,0
3 > 3000 > 2000 > 75 > 2,0

Tentang perhitungan Na+ di atas adalah berdasarkan rumus :

% Na+ = ( Na+ / Na+ + Ka+ + Ca++ + Mg++ ) X 100 %

Kadar kation-kation dalam perhitungan ini dinyatakan dalam satuan 

miliekuivalent/liter.

Air pengairan yang tergolong baik sekali (kelas 1) dalam keadaan normal dapat 

diberikan pada relatif semua jenis tanaman dalam kebutuhannya akan air bagi 

pertumbuhan tanaman.  

.
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III. HUBUNGAN TANAH DAN AIR

3.1 Sifat Fisik tanah

3.1.1 Tekstur tanah

Ukuran partikel menentukan susunan tekstur tanah. Partikel-partikel ini 

ukurannya berkisar dari kerikil halussampai lumpur. Partikel yang diameternya 

lebih besar dari 1,00 mm adalah kerikil, partikel dari 0,05 mm-1,00 mm adalah 

pasir dan dari 0,02 mm-0,05 mm adalah lempung (slit) dan yang lebih kecil dari 

0,02 mm adalah lumpur (clay). Kebanyakan tanah mengandung suatu campuran 

pasir, lempung, dan lumpur. Apabila partikel lumpur yang mendominasi tanah 

tersebut, maka disebut lumpur. Lempung terletak diantara pasir dan lumpur. 

Tanah liat (loam) adalah tanah yang bertekstur menengah yang mempunyai 

kandungan campuran berupa lumpur, lempung, dan butir pasir (Hansen, et.al, 

1986).

Butir pasir terasa kasar pada jari tangan dan dapat dibedakan tanpa 

kesukaran dengan mata telanjang. Lempung hampir tidak dapat dilihat dengan 

mata telanjang, mempunyai penampilan dan terasa seperti tepung. Partikel 

individu bagian lumpur, sebagian besar merupakan kolodial anorganik, tidak 

dapat dibedakan dengan mata telanjang, dan sebagian besar lumpur tersebut 

adalah terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mikroskop. Ini adalah bagian yang 

membuat tanah mengembang dan lengket bila basah, dan mengkerut serta 

rapuh bila kering.

Apabila proses pembentukkan tanah utama adalah karena penguraian 

mekanik, akan diketemukan partikel yang relatif berbutir kasar. Besarnya partikel 

disebutkan dengan perkataan tekstur. Tanah berpasir diklasifikasikan sebagai 

bertekstur kasar, tanah liat sebagai bertekstur menengah dan lumpur sebagai 

yang bertekstur halus. Tekstur suatu tanah memiliki pengaruh yang sangat 

penting pada aliran air, sirkulasi udara, dan besarnya transformasi kimiayang 

terjadi didalam tanah tersebut. Petani tidak dapat memodifikasi tekstur tanah 

dengan sesuatu peralatan praktis. Ukuran partikel tanah mempunyai arti yang 

besar pada produksi tanaman diseluruh dunia, tetapi untuk petani irigasi 

terutama penting sekali, sebab ia menentukan dalam ukuran besar kedalaman 

air yang dapat disimpan dalam suatu kedalam tanah yang ada (Hansen, et.al, 

1986).
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3.1.2 Struktur Tanah

Tanah dimana partikel-partikelnya relatif sama besar secara komparatif 

mempunyai ruangan yang besar diantara partikel-partikelnya, ruang tanah 

dengan butir yang berbeda-beda sebagian besar dapat menjadi lebih padat, dan 

karenanya volume ruang antara butiran terbatas. Tanah irigasi yang berbutir 

halus, jika diusahakan secara layak, fungsinya sebagai butiran masing-masing 

terdiri dari partikel tanah yang banyak sedangkan dalam tanah bertekstur kasar 

masing-masing partikel berfungsi secara terpisah. Keadaan butiran menjamin 

suatu struktur tanah yang diinginkan irigasi yang berlebihan, pembajakan, atau 

jika tidak pengerjaan tanah bertekstur halus baik apabila begitu basah atau

kering, cenderung kepada penguraian butiran. Suatu tanah yang dikerjakan 

begitu basah disebut dijadikan tanah pudel dan mempunyai suatu struktur miskin 

(poor). Struktur yang sesuai dalam tanah bertekstur halus adalah penting untuk 

pergerakan air dan udara secara memuaskan (Hansen, et.al, 1986).

Struktur tanah yang baik diukur oleh ahli ilmu tanah sebagai kunci dari 

kesuburan tanah. Jumlah bahan makanan (nutrient) yang tidak cukup di dalam 

tanah, meskipun penting pada produksi tanaman, tidak menjamin pertumbuhan 

tanaman yang memuaskan dan hasil panen yang baik. Permeabilitas tanah yang 

sesuai adalah sama pentingnya dengan pertumbuhan tanaman sebagaimana 

tersediannya bahan makanan yang cukup.

Struktur tanah secara fundamental dibangun oleh kebasahan dan 

kekeringan pembekuan dan pencairan ataupun kombinasi dari keadaan-keadaan 

ini. Penetrasi akar membangun struktur tanah dengan memindahkan air dari 

tanah, yang menyebabkan kering dan kemudian membiarkannya basah. Fungsi 

utama bahan makanan organic dan humus dalam tanah adalah untuk menambah 

stabilitas agregasi tanah, yang berfungsi sebagai suatu landasan terhadap 

goncangan tanah.

Beberapa partikel yang lebih penting untuk diikutsertakan pada 

pemeliharaan dan perbaikan struktur tanah yang diairi adalah sebagai berikut : 

(1) pembajakan di bawah lapisan yang padat, tidak pada kedalaman yang sama 

untuk setiap tahunnya; (2) membiarkan waktu sebanyak mungkin secara praktis 

bagi tanah dan udara untuk saling berhubungan sesudah pembajakan sebelum, 

pemberian irigasi, penanaman, atau sebelum penyiapan bedeng untuk benih; (3) 

mengembalikan semua bahan organic yang mungkin kepada tanah; (4) 

mengikuti suatu rotasi tanaman yang baik pada legume, hasil bumi (cash croop) 



21

dan tanaman berakar serabut; (5) mengurangi pekerjaan dan penanaman dan 

pengolahan tanah seminimal mungkin.

Perlu diingat bahwa pelaksanaan yang modern seperti roda ban karet dan 

piringan dipakai untuk memadatkan tanah untuk jalan raya, lapangan terbang 

dan lintasan balap. Demikian juga, pemadatan akan terjadi pada tanah irigasi bila 

pelaksanaan semacam ini dipakai. Karena itu, hal semacam ini harus dipakai 

sedikit mungkin, sesuai dengan kebutuhan bagi penyiapan bedengan dan 

pengaturan rumput.

3.1.3 Berat Jenis Absolute

Berat jenis absolute dari suatu tanah adalah suatu besaran tanpa 

dimensi, dan didefinisikan sebagai perbandingan kepadatan suatu partikel tanah 

tunggal terhadap kerapatan suatu volume air yang sama dengan volume partikel 

tanah tersebut. Kerapatan partikel adalah sama (dalam satuan metric) sebagai 

berat jenis absolute dan adalah berat tiapsatuan volume suatu partikel tanah 

dengan dimensi gram per sentimeter kubik (Hansen, et.al, 1986).

Berat jenis tanah umum yang terbentuk dari berbagai material berkisar 

dari 2,5 sampai lebih dari 5. beberapa mineral, semacam kuarsa dan feldspar, 

biasanya membuat gumpalan tanah. Berat jenis absolute tanah-tanah yang 

mempunyai suatu persentase benda organic rendah berbeda-beda tetapi kecil, 

mendekati suatu harga rata-rata 2,65. beberapa tanah yang diairi, yang sebagian 

besar terbentuk dari benda-benda organic mempunyai suatu berat jenis absolute 

dari 1,5 sampai 2,0 tergantung dari jumlah bahan mineral yang ada.

3.1.4 Berat Jenis Spesifik

Berat jenis spesifik suatu tanah didefinisikan sebagai perbandingan berat 

suatu volume tanah kering yang ada, termasuk ruang udara, terhadap berat air 

dari volume yang sama. Perbandingan ini terkenal juga sebagai “berat volume” 

atau “kerapatan tanah”. Berat jenis spesifik adalah suatu besaran tanpa dimensi, 

adalah berat tanah per berat air, sedangkan kerapatan tanah adalah gram per 

sentimeter kubik, atau massa per satuan volume. Karena itu, dimensi tidaklah 

sama. Tetapi, karena 1 gram air mengisi 1 sentimeter kubik pada temperature 

normal, kedua pengertian mempunyai nilai, angka yang sama.
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Berat jenis spesifik dipengaruhi oleh struktur tanah yakni susunan partikel 

tanah, dan oleh tekstur serta kepadatannya. Berat jenis spesifik adalah suatu 

sifat tanah yang sangat penting untuk petani irigasi.

Pemadatan suatu tanah dari berat jenis mutlak yang tetap akan 

menaikkan berat jenis spesifik,sebab hal ini akan mengurangi volume rongga 

tanah. Bila bekerja dengan tanah yang diairi, adalah penting untuk mengetahui  

berat spesifik agar dapat menghitung pemakaian air dalam irigasi, oleh karena 

tidak praktis untuk mengukur secara langsung volume air yang ada dalam bentuk 

kelembaban tanah dalam suatu volume tanah yuang diberikan. Adalah penting 

untuk mengukur berat air dalam suatu berat tanah yang diberikan dengan 

pengamatan kehilangan berat, pada pengeringan, dan kemudian 

membandingkan dengan persentase berat yang diperoleh untuk suatu 

persentase volume memakai berat spesifik, sehingga volume air dalam suatu 

volume tanah yang diberikan dapat ditentukan.

Metode yang biasa bagi penentuan berat jenis spesifik adalah untuk 

memperoleh suatu contoh tanah dari volume yang diketahui. Ini biasanyan 

dilakukan dengan menekan suatu tabung dengan suatu ujung pemotong ke 

dalam tanah dan memperoleh suatu inti tanah yang tidak dipadatkan di dalam 

tabung. Kerapkali sumuran digali dan bongkahan tanah diperoleh secara 

langsung. Juga, suatu lubang dapat dibuat dengan suatu bor tanah dan semua 

tanah yang telah dipindahkan dapat dikeringkan dan ditimbang. Volume 

ditentukan dengan pengukuran besar lubang rata-rata atau dengan penempatan 

suatu karet yang luwes atau tabung plastic dalam lubang dan dengan 

menentukan volume air yang dibutuhkan untuk mengisinya.

Cara lain untuk pengukuran sinar gamma telah diketahui  merupakan 

suatu hal yang bebas dari komposisi kimiawi tanah untuk energi yang dipakai 

tergantung hampir seluruh pada kerapatan tanah. Cobalt 60, suatu radio isotop 

yang murah dan stabil, adalah suatu sumber ideal radiasi gamma. Suatu alat 

pengukur yang dapat dibawa cocok sebagai suatu alat penghitung, dan 

pengamat yang kecil dan stabil ada tersedia. Kedua peralatan tersebut 

digabungkan menjadi satu unit dan tersedia dipasaran. Sumber dan pengamat 

dimasukkan ke dalam lubang yang disiapkan sampai suatu kedalaman untuk di 

tes, hitungan tiap menit dikalibrasikan dengan hasil pembacaan berat jenis 

spesifik.
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3.1.5 Ruang Pori

Jika suatu bola padat mempunyai diameter 1 sentimeter ditaruh dalam 

kotak kubus yang mempunyai kapasitas 1 sentimeter kubik, disini masih tinggal 

suatu ruang udara sebesar 0,476 sentimeter kubik, atau 47,6 persen dari volume 

total. Ruang udara yang sama akan ditinggalkan oleh sejumlah bola pejal dari 

suatu diameter jika disusun dalam kolom vertical. Tetapi, jika bola disusun dalam 

keadaan miring, disini hanya masih tertinggal 25,9 persen ruang udara. Kejadian 

ini memperlihatkan bahwa variasi ruang pori antara bola-bola partikel yang cikup 

besar dapat terjadi akibat perubahan pengaturan, tetapi tidak memperlihatkan 

selang yang maksimum atau variasi yang ndapat terjadi pada tanah. 

Dalam hal ini, terjadi variasi yang besar dalam ukuran dan bentuk partikel 

tanah, dan perbedaan-perbedaan ini dalam partikel mempengaruhi eratnya 

hubungan dan saling mengisi dari partikel-partikel yang kecil diantara butiran-

butiran yang besar, jadi ikut menentukan persentase total ruang pori, yang mana 

untuk kemudahan ditunjukkan dengan simbol n. Pada umumnya, tekstur yang 

kasar, kerikil, tanah berpasir, mempunyai suatu persentase total ruang pori yang 

kecil, dan lempung-lumpur yang mempunyai tekstur halus serta lempung 

mempunyai suatu persentase besar. Adalah biasa pada tanah yang diairi untuk 

ruang pori yang beranekaragam dari 35 % - 55 %. Untuk menghitung persentase 

ruang pori n, adalah perlu mengetahui berat jenis tanah absolute dan spesifik. 

Perbandigan dari berat jenis spesifik dengan berat jenis absolut akan 

memberikan kesebandingan ruang yang ditempati oleh tanah, dan perbandingan 

ini dikurangkan dari satu memberikan ruang ruang pori. Ruang pori dalam bentuk 

persentase diberikan oleh persamaan (Hansen, et.al, 1986) :

Ab
n = 100     1 –

             Rb

Dimana : n   = persentase ruang pori

Ab =  berat jenis spesifik

Rb = berat jenis absolut, kira-kira 2,65 untuk kebanyakan tanah 

pertanian 

Istilah porositas sama dengan ruang pori , banyak dipakai dalam mekanika 

tanah. Porositas didefinisikan sebagai perbandingan volume ruang kosong 
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(udara dan air pengisi ruangan) terhadap volume total tanah ditambah air dan 

udara.

Ruang pori mempunyai suatu pertahanan langsung terhadap nilai 

produksi tanah diebabkan pengaruhnya terhadap kapasitas menahan air (water-

holding capacity) dan terhadap gerakan udara, air, dan akar-akar melalui tanah. 

Apabila ruang pori suatu tanah produksi berkurang 10 %, gerakan udara, air, dan 

akar-akar sangat dibatasi dan pertumbuhan tanaman akan terhambat.

3.1.6 Infiltrasi

Suatu sifat penting bagi petani irigasi adalah besarnya waktu dimana air 

akan mengadakan perkolasike dalam tanah, atau laju infiltrasi. Biasanya, laju 

infiltrasi lebih banyak pada permulaan hujan atau pemberian air daripada 

beberapa jam kemudian. Ini dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah dan juga oleh 

tingkat kelembaban. Tegangan kelembaban tanah diterangkan dalam bab 

berikutnya, boleh jadi nol dekat permukaan tanah segera sesudah pembasahan 

dan mungkin sangat tinggi beberapa sentimeter di bawah, sehingga 

menyebabkan suatu kekuatan penurunanan yang besar (dalam penambahan 

terhadap gaya berat) menarik air ke dalam tanah yang tidak jenuh air. Beberapa 

jam setelah pembasahan, perbedaan dalam tegangan ini mungkin sangat kecil, 

dan gaya berat kemudian menjadi menurun waktu sesudah pembasahan suatu 

tanah adalah penting dalam penelitian curah hujan-limpasan (rainfall-runoff) dan 

dalam irigasi. 

Air yang ada pada kerikil atau tanah pasir kasar boleh jadi turun beberapa 

inci setiap jam. Pada tanah lempung bertekstur halus, air dapat berkumpul dan 

menggenang pada tanah, serupa dengan infiltrasi yang sangat kecil, untuk 

beberapa hari. Laju infiltrasi yang diharapkan terletak pada kedua keadaan yang 

ekstrim ini. Suatu cara dalam menyatakan infiltrasi yang paling baik adalah dalam 

istilah sentimeter penurunan permukaan air tiap jam. Sebagai contoh, jika 

sehektar tanah yang datar pada pukul 09.00 ditutup dengan air samapai suatu 

kedalaman 5 sentimeter dan pada pukul 10.00 kedalaman air adalah 2 

sentimeter, laju infiltrasi adalah 3 sentimeter tiap jam, dengan mengabaikan 

kehilangan penguapan.
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3.1.7 Permeabilitas

Salah satu sifat tanah yang penting adalah kemampuan untuk mengangkut 

air yang mengalir melalui ruang pori yang disebabkan oleh kekuatan tertentu. 

Permeabilitas tanah didefinisikan sebagai kecepatan aliran yang disebabkan oleh 

suatu satuan gradient. Permeabilitas tidak dipengaruhi olehgradient, dan ini 

adalah titik pandang yang penting dari perbedaan antara permeabilitas dengan 

infiltrasi. Istilah permeabilitas juga dipakai untuk menunjukan aliran melalui tanah 

pada setiap arah. Permeabilitas sangan dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah. 

Perubahan pada suhu air sedikit mempengaruhi permeabilitas. Dalam tanah 

yang jenuh air, permeabilitas bervariasi di antara limit yang luas, mulai kurang 

dari 25 cm tiap tahun pada tanah liat yang padat sampai dengan beberapa ribu 

meter kubik per tahun dalam formasi kerikil. Untuk tanah yang tak jenuh air kadar 

kelembabab (moisture contents) adalah salah satu factor dominant yang 

mempengaruhi permeabilitas. Permeabilitas adalah suatu kecepatan yang 

mempunyai dimensi fisik panjang dibagi waktu (Hansen, et.al, 1986)..

3.2  Ketersediaan Air bagi Tanaman

Air tanah telah diklasifikasikan sebagai air higroskopis, kapiler, dan gravitasi. Air 

higroskopis adalah pada permukaan butir tanah dan tidak dapat bergerak secara 

berarti oleh kekuatan gravitasi atau kapilaritas. Air kapiler adalah yang 

merupakan bagian kelebihan air higroskopis yang ada di dalam rongga tanah 

dan tertahan oleh gaya gravitasi dalam tanah sehingga membolehkan tidak 

terhalangnya drainase. Air gravitasi adalah yang merupakan bagian kelebihan air 

higroskopis dan kapiler yang akan siap bergerak ke luar tanah jika drainase yang 

baik tersedia. Tidak ada batas atau garis demarkasi yang tepat antara tiga 

tingkatan air ini. Jumlah masing-masing tingkatan tergantung pada tekstur tanah, 

struktur tanah, isi bahan-bahan organik, temperatur dan kedalaman kolom tanah, 

yang dipertimbangkan.

Air dapat juga diklasifikasikan sebagai tak tersedia, tersedia dan 

gravitasional atau berlebihan. Pengelompokkan semacam itu dikaitkan terhadap 

ketersediaan air tanah pada tanaman. Air gravitasi mengering dengan cepat dari 

daerah akar pada keadaan drainase yang normal. Air yang tak tersedia 

dipertahankan secara ketat oleh gaya kapiler yang biasanya tidak mudah 

dijangkau oleh akar tanaman. Air yang tersedia adalah perbedaan antara air 

gravitasional dan air yang tidak tersedia.
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Air dikeringkan dari tanah di bawah dorongan gravitasi yang tetap. Tanah 

berpasir mengering secara cepat, sementara air tanah lempung mengering 

sangat lambat. Karena itu 1 hari sesudah irigasi suatu tanah pasir kebanyakan 

air gravitasinya telah dikeringkan ke luar tanah, sedangkan lempung boleh jadi 

menghendaki 4 hari atau lebih bagi air gravitasi untuk mengeringkannya. Laju 

pengeringan yang paling cepat adalah segera sesudah pemberian air dan 

kerkurang secara konstan; meskipun demikian hal ini berlangsung terus untuk 

mengering dengan laju yang relatif rendah, bahkan sesudah air gravitasional 

sudah habis. Secara rata-rata, dibutuhkan 2 hari sebelum laju pengeringan 

berkurang agak cepat dan air gravitasi telah terambil dari daerah akar. Hal ini 

menunjukkan bahwa tak ada lapisan penghambat di dalam daerah akar untuk 

menahan aliran air turun ke bawah (Hansen, et.al, 1986).. 

3.2.1 Kapasitas Lapang

Apabila air gravitasi telah habis, kadar kelembaban tanah disebut 

kapasitas lapang (field capacity). Kapasitas lapangan tidak  dapat ditentukan 

dengan cepat, sebab tidak terputus pada kurva kadar kelembaban versus waktu. 

Meskipun demikian konsep kapasitas lapang sangat berguna dalam 

mendapatkan sejumlah air yang tersedia dalam tanah untuk penggunaan oleh 

tanaman. Kebanyakan air gravitasi mengering melalui tanah sebelum ia dapat 

dikonsumsi oleh tanaman (Hansen, et.al, 1986).

Dalam praktek kapasitas lapangan biasanya ditentukan 2 hari sesudah 

pemberian air. Karena itu kapasitas lapangan menentukan suatu titik khusus 

pada kurva kadar kelembaban waktu. Dengan menetapkan waktu juga 

membuatnya mungkin untuk menghitung air yang dipergunakan secara konsumtif 

olah tanaman sedangkan air gravitasi dikeringkan dari tanah. Suatu tanah akan 

sampai pada kapasitas lapangan lebih cepat bila suatu tanaman yang aktif 

tumbuh daripada bila tidak ada akar yang mengambil air dari tanah. Harus 

diadakan pencegahan khusus untuk tidak mengabaikan banyaknya air yang 

dipakai secara konsumtif oleh tanaman antara waktu pemberian air dan waktu 

dimana kapasitas lapangan ditentukan. Banyaknya air yang dipakai ketika 

pemberian air yang ringan dilakukan adalah sangat penting dan pada dasarnya 

tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan praktek irigasi.

Kapasitas lapangan dapat diukur dengan menghitung kadar kelembaban 

tanah sesudah suatu pemberian air yang cukup besar untuk menjamin 
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pembasahan yang merata tanah yang akan diperiksa. Dengan mengamati 

pengurangan kelembaban dengan menentukan kelembaban pada waktu yang 

berbeda-beda sesudah pemberian air sangat berguna dalam memahami dan 

menginterpretasikan secara tepat karakteristik kapasitas lapangan tanah. Namun 

demikian, tanah haruslah dikeringkan secara baik sebelum penentuan lapangan 

yang dapat dipercaya dapat dilakukan dengan cara ini. Dengan mencegah 

lapisan lumpur dan lempung dan begitu juga permukaan air  yang tinggi, akan 

menghalangi drainase dan memberikan indikasi kapasitas lapangan yang salah.

Karena kapasitas lapangan menurut definisi adalah suatu fungsi waktu 

yang langsung, pentingnya waktu dalam penentuan dan pemakaian konsep ini 

tidak dapat ditekankan sekali. Sebagai contoh, kapasitas lapangan yang diukur 2 

hari sesudah suatu pemberian air tidak dapat dipakai tanpa modifikasi untuk 

memperkirakan air yang masih dalam tanah pada musim semi setelah pemberian 

air musim gugur. Lebih lanjut, besarnya kapasitas lapangan ditentukan bila suatu 

tanaman yang sedang tumbuh pada suatu lahan akan sedikit berbeda dengan 

harga bila tanah itu kosong. Pengaruh penguapan permukaan yang berlebihan 

versus sedikit atau tidak ada penguapan permukaan juga akan mempunyai 

pengaruh. Meskipun adanya pembatasan-pembatasan untuk konsep kapasitas 

lapangan sangat berguna untuk memperkirakan volume air yang tertahan di 

dalam tanah. Penentuan  secara tepat kapasitas lapangan biasanya tidak penting 

untuk penggunaan di lapangan.

Menurut  Hansen, et.al, 1986, Tegangan kelembaban tanah biasanya di 

antara 1/10 dan 1/3 atmosfir bila tanah ada pada kapasitas lapangan. Nilai yang 

benar tergantung kepada karakteristik drainase tanah dan waktu sesudah 

pemberian air di mana tanah dianggap mencapai kapasitas lapangan. Tanah 

pasir cenderung mendekati 1/10 atm pada kapasitas lapangan, sedangkan 

lempung cenderung mendekati 1/3 atm pada kapasitas lapangan. Beberapa 

tanah telah mencapai ketinggian 0,6 atm. Untuk kebanyakan tanah pertanian, 

suatu tegangan dari 1/10  atm lebih sesuai daripada 1/3 atm sampai nilai yang 

dapat diterima kapasitas lapangan secara umum yang ditentukan oleh kadar 

kelembaban. Perbedaan besar dalam kadar kelembaban dan volume air di dalam 

tanah antara1/10 dan 1/3 atm menjadikan penting untuk menentukan tegangan 

secara tepat di mana berlangsung kapasitas lapangan. Dengan 

mempertimbangkan kapasitas lapangan berlangsung pada 1/3 atm tegangan bila 

terjadi 1/10 dari 1 atmosfer mengarah kepada kesalahan besar dalam 
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menentukan volume air yang tersedia untuk tanaman setelah pemberian air 

(Hansen, et.al, 1986).

3.2.2 Titik Layu Permanen

Kadar kelembaban tanah bilamana tanaman layu secara permanen 

disebut titk layu permanen atau koefisien titik layu. Titik layu permanen adalah 

pada titik terbawah daerah kelembaban yang tersedia. Suatu tanaman akan layu 

bila tidak bisa lebih lama untuk menghisap air yang cukup dari tanah untuk 

memperoleh air yang dibutuhkan. Kelayuan sementara akan terjadi pada banyak 

tanaman pada suatu hari yang panas dan angin bertiup, tetapi tanaman pulih 

kembali pada saat hari yang lebih sejuk. Kelayuan permanen begitu pula 

kelayuan sementara tergantung kepada besarnya pemakaian air oleh tanaman, 

kedalaman daerah akar, dan kapasitas tanah menahan air. Kelayuan tanaman 

akan terjadi pada kadar kelembaban yang lebih tinggi dalam suatu iklim yang 

panas daripada iklim yang dingin. Suatu tanaman dianggap menjadi layu 

permanen bila tidak akan pulih kembali sesudah ditempatkan dalam suatu 

atmosfer jenuh air di mana  terjadi sedikit atau tidak ada kebutuhan air.

Perkiraan lapangan titik layu kerapkali dapat dilakukan dengan 

menentukan kadar kelembaban tanah di mana tanaman telah layu secara 

permanen. Cara ini bisa mengalami lebih banyak kekeliruan dan membutuhkan 

lebih banyak pertimbangan daripada penentuan kapasitas lapangan di lapangan. 

Kelonggaran harus dibuat untuk kedalaman dan keadaan akar. Lebih lanjut 

sering sulit untuk memperoleh tanaman untuk mencapai layu permanen setelah 

pemberian air, asalkan tanaman menggunakan air yang cukup, akan 

membutuhkan waktu 1 minggu pada tanah pasir dan barangkali 4 minggu pada 

tanah lempung, dan lebih lama jika tanaman itu akarnya dalam.

Tegangan di mana terjadi titik layu permanen dapat bervariasi dari 7 atm 

sampai setinggi-tingginya 40 atm, tergantung kepada besarnya kebutuhan air, 

tanaman, kadar garam tanah, dan tekstur tanah. Apabila temperatur dan 

besarnya kebutuhan air meningkat kelayuan permanen akan terjadi pada 

tegangan yang lebih rendah dan kadar kelembaban lebih tinggi. Tegangan dalam 

air tanah bila tanah ada pada kelayuan yang permanen biasanya dianggap 15 

atm. Meskipun dalam kenyataannya adalah 10 atm atau 20 atm terjadi 

perbedaan sangat kecil, karena perubahan kelembaban adalah sedikit dengan 

perubahan tegangan kelembaban yang agak besar.
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Sebagai suatu perkiraan, persentase kelayuan permanen dapat 

diperkirakan dengan membagi kapasitas lapangan oleh suatu faktor yang 

bervariasi dari 2,0 sampai 2,4, tergantung kepada jumlah lumpur yang tinggi 

dapat dipakai 2,4.

3.2.3 Air Tersedia bagi Tanaman

Perbedaan kelembaban tanah antara kapasitas lapangan dan kelayuan 

permanen disebut air yang tersedia. Ini merupakan air yang dapat ditampung 

dalam tanah untuk pemakaian berikutnya oleh tanaman. Air yang tersedia dapat 

dinyatakan sebagai persentase kelembaban Pw, sebagai persentase volume Pv, 

atau sebagai kedalaman d, yang mana yang paling sesuai.

Kerapkali dikehendaki untuk memperhatikan jumlah air yang tersedia 

yang tertinggal di dalam atau terambil dari tanah. Ini juga dapat dinyatakan 

dengan Pw ; Pv  atau d, bila diinginkan untuk mengetahui jumlah air di dalam 

tanah. Namun demikian, bila menghubungkan keadaan kelembaban tanah 

terhadap reaksi tanaman, banyaknya air yang tertinggal, air terambil, dapat 

dinyatakan sebagai suatu persentase dari air yang tersedia untuk memperoleh 

suatu pernyataan keadaan kelembaban dalam tanah yang lebih bermakna.

3.2.4 Air Tersedia yang siap pakai

Kadar kelembaban tanah dekat titik layu tidaklah dapat langsung dipakai 

oleh tanaman. Karena itu dipakai istilah air tersedia yang siap dipakai untuk 

menghubungkan kepada bagian air yang tersedia yang sangat mudah diambil 

oleh tanaman, kira-kira 75 % dari air yang tersedia.
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IV . KEBUTUHAN AIR IRIGASI PERTANIAN

Kebutuhan atau pemakaian air setiap tanaman tidak sama pada setiap saat, sesuai 

dengan stadia tumbuh tanaman (umur tanaman), suhu udara dan cuaca.  Total air yang 

dapat dipergunakan oleh tanaman adalah air yang berada diantara titik layu permanen 

dan kapasitas lapang.

Israelsen dan Hansen (1962) mengemukakan bahwa jumlah kebutuhan air 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Kebutuhan air tanaman atau “Crop Water Requirement”

2. Kebutuhan air untuk suatu lahan usaha tani atau “Farm Water Requirement” yang 

meliputi evapotranspirasi, air untuk penjenuhan tanah, perkolasi dan aliran 

permukaan.  Oleh karena itu kebutuhan air di petakan sawah diperhitungkan atas 

kebutuhan air untuk pengolahan tanah (Penjenuhan + Evaporasi + Perkolasi), untuk 

pertumbuhan (Evapotranspirasi + Perkolasi + Penggenangan).

3. Kebutuhan air untuk suatu daerah irigasi atau “Irigation Water Requirement” serta 

yang meliputi “Farm Water Requirement” serta kehilangan air selama penyaluran 

pada saluran irigasi, baik berupa rebesan, penguapan atau kebocoran.

Padi sawah adalah tanaman yang memerlukan air terbanyak diantara tanaman-

tanaman yang dibudidayakan.  Pendapat umum menganggap bahwa pertumbuhan dan 

produksi terbaik tercapai pada tanah yang tergenang, tetapi penelitian akhir-akhir ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan sama baiknya pada tanah jenuh air saja (macak-

macak) bila dilakukan penyiangan dan pemupukan secukupnya (Arsyad, 1989).

Dahulu di Jawa rata-rata kebutuhan air irigasi sekitar satu liter/(detik.hektar) dan 

berbeda untuk saat persemaian, pengolahan tanah, penanaman dan pertumbuhan di 

lapang.  Dari seluruh kebutuhan air irigasi sekitar 70 - 75 % nya digunakan sebagai 

pemakaian air konsumtif padi sawah (Arsyad, 1989), sedangkan menurut Priyanto  

(1989) bahwa kebutuhan air untuk pengolahan tanah atau penyiapan lahan adalah 

sebesar 200 mm.
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4.1 Evapotranspirasi (ETc)

Penetapan besarnya evapotranspirasi suatu jenis tanaman adalah langkah 

pertama dalam penetapan banyaknya air irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah 

(Arsyad, 1989).

Evapotranspirasi merupakan gabungan proses evaporasi dan transpirasi.  

Evaporasi adalah peristiwa air menjadi uap naik ke udara dan berlangsung terus 

menerus dari permukaan air, permukaan tanah, padang rumput, persawahan, hutan dan 

lain-lain, sedangkan transpirasi adalah peristiwa perpindahan air dari tanah ke atmosfir 

melalui akar, batang, daun (Sosrodarsono dan Takeda 1985).

Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi laju evaporasi adalah radiasi surya, suhu 

udara, kelembaban udara dan kecepatan angin.

Menurut Doorenbos dan Pruitt (1977) untuk mengetahui evapotranspirasi 

tanaman dapat diduga dengan evapotranspirasi acuan dari data iklim setempat.  Untuk 

metoda radiasi, evapotranspirasi acuan dicari dengan menggunakan rumus :

ETo  =  c (W *Rs)                                                                                 /4 - 1/

dimana :

ETo  =  evapotranspirasi acuan (mm/hari)

c       =  faktor penyesuaian tergantung kelembaban dan kecepatan angin

W     =  faktor pemberat (weighing factor), dipengaruhi suhu dan elevasi

                         lokasi

Rs    =  radiasi matahari yang nilainya setara dengan evaporasi (mm/hari)

Nilai Rs dapat diukur secara langsung dengan alat Actinometer atau Radiometer atau 

dapat diduga dengan persamaan yang dikemukakan oleh Doorenbos dan Pruitt (1977) 

yaitu :

Rs  =  ( 0.29 + 0.59 n/N ) Ra                                                                     /4 - 2/

dimana :-

Ra  = “extra terresterial radiation” fungsi dari bulan dan lintang tempat

N   = fungsi dari bulan dan lintang tempat  (mm/hari)

n    = Lama jam penyinaran matahari aktual, diukur dengan alat Campbell           

Stokes  (mm/hari)

Hubungan antara evapotranspirasi acuan dengan evapotranspirasi tanaman 

dirumuskan sebagai berikut :
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ETc   =  ETo * Kc                                                                                 /3/

dimana :

ETc  = evapotranspirasi tanaman (mm/hari)

Kc   =  koefisien tanaman

Nilai koefisien tanaman (Kc) menurut Doorenbos dan Pruitt (1977) dapat dilihat 

pada Tabel 4. 1 berikut :

Tabel 4.1. Nilai Koefisien tanaman (Kc) untuk berbagai tahap pertumbuhan .

Jenis Tanaman Tahap pertumbuhan

1 2 3 4 5

Padi Rendeng 1.10 1.05 0.95

Padi Gadu 1.10 1.25 1.00

Palawija *) 0.45 1.00 0.45

Tebu 0.55 0.85 1.00 1.05 0.70

Keterangan :   *) Nilai rata-rata dari jagung dan kedelai

Padi  1 =  padi berumur 0 - 2 bulan 

2 =  padi berumur 2 - 3 bulan

3 =  padi berumur 3 - 4 bulan

Evapotranspirasi dapat juga diukur langsung dengan Lisimeter.  Lisimeter 

merupakan suatu bejana, yang diisi dengan tanah yang ditanami dengan tanaman yang 

sesuai dengan sekitarnya.  Besarnya evapotranspirasi tanaman dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan keseimbangan air (jumlah air yang masuk = jumlah air yang 

keluar + perubahan simpanan air)

ET   =  P - W - r                                                                                  /4 - 4/

dimana

ET  =  Evapotranspirasi tanaman (mm) r                                     

P    =  Presipitasi dan atau Irigasi (mm)

W   =  Perubahan tinggi genangan (mm), makin tinggi, w positif dan:

           berkurang, w negatif.

r     =   Perkolasi (mm)

Presipitasi dan atau Irigasi (P) serta perubahan tinggi genangan air (W) adalah 

hasil pengukuran dengan kondisi tanah tetap jenuh.
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4.2 Perkolasi

Perkolasi adalah pergerakan air bebas ke bawah, yang membebaskan lapisan 

atas dan bagian atas dari lapisan bawah tanah ke tempat yang lebih dalam, dan air yang 

berlebihan (Soepardi, 1979).

Kondisi kelembaban tanah untuk tanaman padi adalah jenuh dan terjadi 

penggenangan.  Pada kondisi ini kehilangan air karena perkolasi tidak dapat dihindari.  

Jumlah air yang hilang karena perkolasi tidak dapat dipengaruhi oleh jenis dan kondisi 

tanah.  Untuk tanaman palawija penggenangan tidak diperlukan dan apabila irigasi 

diberikan secara tepat kehilangan air akan perkolasi tidak akan terjadi (Dhalhar, 1989).

Salah satu cara menentukan laju perkolasi di lapang adalah dengan metoda 

selinder.  Pengukuran dengan metoda silinder yaitu dengan membenamkan pipa ke 

tanah sedalam 30 - 40 cm, lalu diisi air setinggi 10 cm (h1), seperti Gambar 1.1 

(Harianto,1987).

Gambar 1.1. Pengukuran Perkolasi dengan Metoda Silinder

Laju perkolasi dihitung dengan rumus :

h1 - h2
P  =                       mm/hari                                                               /4 - 5/

t1 - t2
dimana :

P              =  laju perkolasi (mm/hari)

h1 - h2         =  beda tinggi air dalam silinder waktu t1 dan t2 (mm)

t1 - t2           =  selisih waktu pengamatan tinggi air dalam pipa (hari)

tanah selinder30 cm

50 cm

10 
cm

40 cm
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Perkolasi yang terjadi pada lahan sawah sekitar 3 - 5 mm per hari, sehingga 

untuk mempertahankan genangan pada ketinggian tertentu, jumlah tersebut harus 

diperhitungkan (Priyanto, 1989).

4.3 Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah bagian dari curah hujan yang jatuh selama masa 

tumbuh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air konsumtif tanaman 

(Arsyad, 1989).

Pengertian Curah hujan efektif ditinjau dari segi pengelolaan air irigasi adalah 

bagian curah hujan total untuk suatu periode tertentu yang masuk dan tertahan didalam 

tanah, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air konsumtif bagi tanaman 

(Oldeman, 1975).

Untuk menentukan curah hujan efektif digunakan pendekatan 75 % “dependable 

rainfall” dari Oldeman (1975) yaitu :

- Untuk tanaman padi sawah

P75  =  1.0 (0.82 X - 30) mm/bulan                                                        /4 - 6/

- Untuk tanaman palawija

P75  =  0.75 (0.82 X - 30) mm/bulan                                                       /4 - 7/

dimana :

P75  =  nilai curah hujan efektif bulanan (mm)

X    =  rata-rata curah hujan bulanan (mm)
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V. EFISIENSI IRIGASI

Di dunia di mana air merupakan sumber berharga, tidak seorang pun mempunyai 

hak utnuk menyia-nyiakan air yang dibutuhkan oleh orang lain. Penggunaan air irigasi 

yang efisien adalah merupakan kewajiban setiap pemakai. Di daerah di mana air 

merupakan barang yang langka dan mahal, air yang tersedia pada umumnya 

dipergunakan dengan hati-hati. Sebaliknya, di daerah  yang yang airnya berlimpah, nilai 

air tersebutlebih rendah dan kecendrungannya adalah menyia-nyiakan air. Juga efisiensi 

dipengaruhi oleh biaya dan kulitas tenaga, kemudahan penanganan air, tanaman yang 

sedang diberi air irigasi, karakteristik tanah. Untuk alas an ini efisiensi pemberian airi 

irigasi adalah istilah umum yang kasar yang dapat  digunakan pada pelaksanaan 

pemberian air air irigasi dalam bentuk kulitatif. Untuk menguraikan bagian keseluruhan 

gambaran efisisnsi evaluasi kuantitatif  dapat dilakukan. Maksud dari konsep efisiensi 

tersebut adalah untuk menunjukkan dimana peningkatan dapat dilakukan yang akan 

menghasilkan pemberian air yang lebih efissien. Pengendalian dan manajemen 

pemberian air irigasi yang memadai membutuhkan bahwa metode yang ada untuk 

mengevaluasi pelaksanaan pemberian airi irigasi dari waktu air meninggalkan titik 

pengambilan sampai air tersebut digunakan oleh tumbuh-tumbuhan (Hansen, et.al, 

1986).

5.1 Efisiensi Saluran Pembawa

Konsep efisiensi pemberian air irigasi yang paling awal untuk mengevaluasi 

kehilangan air adalah efisiensi saluran pembawa air. Kebanyakan air irigasi kemudian 

datang dari pintu pengambilan dari sungai atau waduk. Kehilangan yang terjadi pada 

waktu air disalurkan sering berlebihan. Efisiensi saluran pembawa yang diformuliasikan 

untuk mengevaluasi kehilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

r

f
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W
E 100=

dimana  airpenbawaaluranEfisiensisEe =

sawahkedialurkanyangairWf =

waduksungaidaridiambilyangairWr =
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5.2 Efisiensi Pemakaian Air

Setelah menyalurkan air yang tersedia ke sawah melalui bangunan pembagi 

dan pembawa yang mahal, yang diperlukan adalah pemakainan air secara efisien. 

Sering terjadi dengan menyolok lebih banyak air yang dialirkan ke dalam tanah dari 

pada yang mungkin bias ditahannya. 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 (Hansen, et.al, 1986).

f

s
a W

WE 100=

dimana  airpemakainEfisiensiEa =

sawahkedialurkanyangairWf =

irigasiairpemberianselamaakardaerahahdalamditampungyangairWs tan=

konsep efisiensi pemakian air dapat diterapkan pada proyek, sawah, atau 

lading untuk mengevaluasi pelaksaan pemberaian air irgasi. Efisiensi pemberian air 

berbeda-beda dari harga yang paling rendah sampai mendekati 100 persen. Namun 

demikina, pada pelaksaan pemberian air irgasi normal, aplikasi pemberian air irgasi 

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.

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
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Pada setiap pemberaian air irigasi para petani memberikan aair dalam volume 

tertentu ke sawahnya. Masalah irigasinya adalah untuk menampung air tersebut pada 

tanah daerah akar. Ia tidak dapat menampung semua air sebagai kelembapan tanah, 

untuk beberapa kehilangan air yang tidak dapat dihindarkan. Ia harus menampung 

persentase air maksimum pada daerah akar tanahnya yang ia akan gunakan sesuai 

dengan keperluan irigasi yang baik dan ekonomis. Kehilangan air irigasi yang paling 

umum adalah limpasan dan perkolasi dalam. Permukaan yang tidak teratur, tanah 

dangkal yang dilandasi kerikil dengan permeabilitas yang tinggi, aliran air irigasi yang 

kecil, air yang tidak ada selama pemberian air irigasi, pemberian air irigasi yang lama. 

Pemakain tunggal yang berlebihan-semua factor tersebut memberikan pengaruh 

terhadap kehilangan yang besar secara berlebihan, persiapan tanah yang tidak 

semestinya, tanah padat yang kedap air, kemiringan permukaan tanah yang tajam, dan 

ketiadaan air memberikan pengaruh tidak efisisen (Hansen, et.al, 1986).

Kedalam air yang diginakan pada setiap pemberian air irigasi adalah factor 

yang paling utama mempengaruhi efissiensi pemakaian. Meskipun air disebarkan 

secara seragam ke seluruh permukaan tanah, kedalaman pemakaian air yang 

berlebihan akan berakibat pada efisiensi yang rendah. Banyak factor variable seperti 

keseragaman tanah, metoda pemberian air irigasi,besarnya aliran  pemberian air irigasi, 

lamanya pengaliran, tekstur tanah, permeabilitas, dan kedalaman mempengaruhi waktu 

pemberi air irigasi menjaga aliran air pada sawahnya dengan demikian juga kedalaman 

yang dilakukannya.

5.3 Efisiensi Penggunaan Air

Setelah air yang tersedia disalurkan ke tempat pemakaiannya dan air tersebut 

digunakan, konsep efsiensi lainnya adalah efisiensi penggunaan air. Bagaimana 

pembagian air yang disalurkan digunakan secara menguntungkan pada proyek, tanah 

pertanian, atau ladang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

d

a
w W

W
E 100=

Ew = Efisiensi penggunaan air

Wa = air yang digunakan secara menguntungkan

Wd = air yang disalurkan
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5.4 Efisiensi Penampungan Air

Dengan makin meningkatnya kelangkaan air dengan pertumbuhan realisasi 

nilai yang harus dicapai dari pemberian air irigasi telah berakibat pada mahalnya harga 

air, menghalangi pemakaian air yang berlebihan. Pengembalian keuangan (financial 

return) yang rendah dari pemakaian air irigasi sering terjadi bukan karena penggunaan 

air yang berlebihan tetapi karena pemakaian yang tidak memadai. Dalam banyak kasus 

hanya sebagian kecil kebutuhan air yang digunakan. Efisiensi penggunaan air tersebut 

dalam praktek seperti itu pada dasarnya 100 persen, dan dengan demikian pelaksanaan 

pemberian air irigasi tersebut tidak berhenti. Untuk membantu dalam evaluasi masalah 

ini, konsep efisiensi penampungan ai cukup bermanfaat. Konsep tersebut menunjukkan 

perhatian bagaimana secara lengkap kebutuhan air tersebut ditampung pada daerah 

akar selama pemberian air irigasi.

n

s
s W

WE 100=

Es   = efisiensi penampungan air

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

Wn = air yang dibutuhkan pada daerah akar sebelum pemberian air irigasi

Riset telah membuktikan bahwa efisiensi penampungan  air yang ditingkatkan 

akan melipat gandakan hasil panen di bagian bawah Rio Grande Valley of Texas di 

mana air yang tersedia biasanya tidak memadai. Riset yang serupa di sebelah barat 

Kansas di mana air harus dipompa dengan biaya yang cukup besar menghasilkan 

panen yang lipat dua karena efisiensi penampungan yang lebih baik. Efisiensi 

penggunaan air air yang tinggi dan hasil panen yang rendah di ukur di Texas dan 

Kansas menunjukkan bukti positif bahwa untuk keadaan seperti itu efisiensi 

penampungan air adalh konsep yang cukup penting dalam pemberian air irigasi 

(Hansen, et.al, 1986).

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. Masalah garam yang ada mungkin membuthkan 

bahwa efisiensi penampungan air cukup tinggi dalam rangka untuk menjaga garam 

tercuci bersih dari permukaan tanah. Efisiensi pemakaian air yang tinggi menunjukkan 
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bahwa efisiensi penampungan air mungkin merupakan petunjukyang penting untuk 

pelaksanaan pemberian air irigasi yang lebih baik.

5.5 Efisiensi Distribusi Air

Karakterisik lainnya yang penting dalam pemberian air irgasi adalahdistribusi 

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 tidk diinginkan. Daerah yang 

kering terlihat di lading yang diberi air irigasi secara tidak merata kecuali kelebihan air 

yang digunakan, yang sebaliknya berakibat dalam pemborosanair. Apabila ada 

kecendrungan ntuk akumulasi garam daerah tersebut yang menerima air lebih sedikit 

dari kedalaman air yang diinginkan akan menunjukkan akumulasi garam yang paling 

besar.

Rumus untuk efisiensi distrubis air yang menggambarkan sampai dimana 

didistribusikan secara merata diperlihatkan di bawah ini.
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Ed = efisiensi distribusi air

Y  = angka deviasi rata-rata untuk kedalaman air yang ditampung dari kedalaman rata-

rata yang ditampung selama pemberian air irigasi

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

Untuk melukiskan konsep ini dipakai sebagai suatu efisiensi, misalkan dua sistem 

penyiram yang masing-masing memberikan penggunaan air rata-rata sebesar 7,6 

mm/jam. Akan tetapi, sistem A mempunyai efisiensi distribusi air 90 persen dan sistem B 

mempunyai efisiensi distribusi air 70 persen. Misalkan pemilik B tidak sanggup untuk 

meningkatkan sistem miliknya  dengan demikian akan terus-menerus pemakaian alat 

tersebut sebagai mana adanya.apakah anda akan menganjurkan penanaman tumbuh-

tumbuhan yang serupa pada tanah yang sama ? atau anda akan menganjurkan untuk 

sistem B supaya menggunakan lebih banyak air untuk mendapatkan hasil yang 

sebanding dengan sistem A?. apabaila anda menganggap bahwa sistem B harus 
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menggunakan air yang lebih banyak pada setiap pemberian air irigasi dari pada sistem 

A untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, berapa banyak air yang anda anjurkan ?

Apabila variasi dalam distrubis dianggap dalam istilah efisiensi distribusi air, jawaban 

terhadap pertanyaan tersebut mengenai berapa banyak untuk meningkatkan pemakaian 

air pada sistem B adalah cukup jelas. Kedalaman yang harus dilakukan dibagi dengan 

efisiensi distribusi air sehingga:

airdistribusEfisiensi
nominalminimumKedalaman pemakaianKedalaman =

Dengan demikian sistem A akan menggunakan 11 persen lebih banyak air dan B 4 

persen lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang sebanding cukup jelas bahwa

sistem yang tidak begitu efisien apabila dioperasikan biaya lebih mahal.

Dengan rata-rata 75 persen dari masing-masing daerah yang diberi air irigasi 

dalam contoh ini akan sudah meneria sejumlah air sama dengan atau lebih besar dari 

kebutuhan minimum nomimal, dan 25 persen akan tetap kekurangan. Dalam hal ini tidak 

diragukan lagi bahwa tidak praktis dan tidak ekonomis untuk menggunakan kelebihan air 

yang cukup untuk mengairi seluruh luas sampai kedalaman yang diinginkan.

Efisiensi distribusi air merupakan tolak ukur untuk perbandingan antara 

system-sistem. Apakah irigasi siraman dibandingkan dengan irigasi permukaan atau 

efisiensi siraman dibandingkan dengan irigais permukaan.

5.6 Efisiensi Kebutuhan Air.

Air yang ditampaung 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 yangb 

erlebihan 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.

d

ew
ew W

WE 100=

Wew = efisiensi kebutuhan air

Wew = kebutuhan air yang normal

Wd    =  jumlah air netto yang diambil dari dalam tanah daerah akar.
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Konsep ini mungkin sanagat penting sekali terutama dimana kelembapan yang 

tinggi, permeabilitas yang tinggi, jarak yang lebar, dan kombinasi alur mati. Apabila 

mengairi kentang dalamkeadaan lembab pada alur mati tanah yang permeable dengan 

deretan yang berjarak lebar, efisiensi kebutuhan air mungkin sebesar 50 persen. 

Efisiensi secara material dapat ditingkatkan apabila jalur mati tidak digunakan. Efisiensi 

juga dapat ditingkatkan apabila jarak deretan diperkecil, atau apabila irigasi siraman 

yang baik digunakan untuk mendistribusikan air lebih merata. Dengan demikian apabila 

pelaksanaan pemberian air irigasi lebih baik diikuti, efisiensi kebutuhan air meningkat. 

Efisiensi kebutuhan air adalah tolak ukur efisiensi irigasi yang lain yang bisa sangat 

berguna dalam keadaan tertentu.

Konsep ini juga meliputi efisiensi dengan mana akar bisa menggunakan air 

yang ditampung di dalam tanah selama masa pemberian airi irigasi. Efisiensi kebutuhan 

air dipengaruhioleh tektur tanah, jumlah dan distribusi vegetasi, profil permukaan tanah, 

distribusi akar dalam tanah, dan variasi kelembapan tanah dalam daerah akar. Factor-

faktor tersebut mempengaruhi kehilangan air oleh evaporasi yang berlebihan dari 

permukaan tanah dan kehilangan air dari perkolasi ke bawah di luar daerah akar. 

Kehilangan air akibat evaporasi yang berlebihan meningkat apabila jumlah tanah yang 

terbuka meningkat, dan menurunapabila daun-daunan bertambah banyak.

Efisiensi kebutuhan air bermanfaat dalam menjelaskan perbedaan perbedaan 

reaksi tanaman dari berbagai metode pemberian air irigasi. Literature penelitian tentang 

pemberian air irigasi . literature penelitian tentang pemberian air irigasi dipenuhi oleh 

penyelidikan lapangan yang membandingkan panen yang dihasilkan dari irigasi 

permukaan. Kadang-kadang perbedaan tersebut cukup mencolok dan pada waktu yang 

lain pada tanaman yang perbedaan tersebut tidak menyolok. Seringkali keadaan yang 

berubah-ubah terletak pada perbedaan keadaan batas dicerminkan dalam efisiensi 

distribusi air. Apabila akan mempertimbangkan irigasi yang akan digunakan, aspek yang 

penting adalah metode yang mana yang akan menempatkan air di mana air tersebut 

dapat digunakan paling efisien oleh akar tumbuh-tumbuhan.
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VI. DESAIN IRIGASI CURAH
(Dikompilasi dari modul pelatihan Aplikasi Teknologi Irigasi Sprinkler dan Drip, 2003, Prastowo, IPB Bogor.)

6.1 Sistim Irigasi Curah

Irigasi curah (sprinkle irrigation) disebut juga sebagai overhead irrigation mengingat 

bahwa pemberian air dilakukan dari bagian atas tanaman  menyerupai curah hujan. 

Beberapa kelebihan sistem irigasi curah dibanding dengan irigasi konvensional atau 

irigasi gravitasi antara lain adalah  :

(1) Sesuai untuk daerah-daerah dengan keadaan topografi yang kurang teratur 

dan solum tanah yang relatif dangkal.

(2) Tidak memerlukan jaringan saluran terbuka sehingga secara tidak langsung 

akan menambah luas lahan produktif serta terhindar dari masalah gulma air 

(aquatiq weed).

(3) Cocok untuk lahan pertanian dengan jenis tanah bertekstur pasir tanpa 

menimbulkan masalah kehilangan air yang berlebihan melalui proses perkolasi.

(4) Sesuai untuk daerah-daerah dengan sumber atau persediaan air yang terbatas, 

mengingat kebutuhan air pada irigasi curah relatif sedikit.

(5) Sesuai untuk lahan berlereng tanpa menimbulkan masalah erosi yang dapat 

mengurangi tingkat kesuburan tanah.

(6) Dapat dipergunakan untuk keperluan lain disamping memenuhi kebutuhan air 

tanaman, antara lain untuk pemupukan dan pemberantasan hama penyakit 

tanaman.

Beberapa kelemahan dari sistem irigasi curah adalah :

(1) Memerlukan biaya investasi dan biaya operasional yang cukup tinggi, antara 

lain untuk operasi pompa air dan tenaga pelaksana yang terampil.

(2) Memerlukan rancangan dan tata letak yang cukup teliti untuk memperoleh 

tingkat efisiensi yang tinggi.

Komponen penyusun sistem irigasi curah adalah sebagai berikut :

(1) Sumber Air Irigasi

Air untuk irigasi dapat berasal dari mata air, sumber air yang permanen 

(sungai, danau, dsb.), sumur, atau suatu sistem suplai regional.  
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(2) Sumber Energi 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).

(3) Jaringan Pipa yang terdiri dari :

a. Lateral, merupakan pipa tempat diletakkannya pencurah (sprinkler) yang 

memberikan air ke tanah.

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

c. Valve line, merupakan pipa tempat diletakkan katup air.

d. Mainline, merupakan pipa yang dihubungkan dengan valve line.

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

Gambar 6.1.  Skema jaringan irigasi curah.

Sistem irigasi curah dibagi menjadi dua, yaitu : set system (alat pencurah memiliki 

posisi yang tetap) dan continuous system (alat pencurah dapat dipindah-pindahkan).  

Pada set system termasuk : hand-move, wheel line lateral, perforated pipe, sprinkler 

untuk tanaman buah-buahan dan gun sprinkler.  Sprinkler jenis ini ada yang 

dipindahkan secara periodik dan ada yang disebut fixed system atau tetap (main 
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Pipa Utama

Sprinklers 

Hydrant 

Stasiun Pompa
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line, lateral, dan nozel tetap, tidak dipindah-pindahkan).  Yang termasuk continuous 

move system adalah center pivot, linear moving lateral dan traveling sprinkler.

Ada tiga jenis penyiram yang umum digunakan yaitu nozel tetap yang dipasang 

pada pipa, pipa yang dilubangi (perforated sprinkler), dan penyiram berputar.

Sesuai  dengan kapasitas dan luas lahan yang diairi serta kondisi topografinya, tata 

letak sistem irigasi curah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

(1) Farm System, sistem dirancang untuk suatu luas lahan dan merupakan satu-

satunya fasilitas pemberian air irigasi.

(2) Field System, sistem dirancang untuk dipasang di beberapa lahan pertanian dan 

biasanya dipergunakan untuk pemberian air pendahuluan pada lokasi 

persemaian.

(3) Incomplete Farm System, sistem dirancang untuk dapat diubah dari Farm 

System menjadi Field System atau sebaliknya.

Efisiensi irigasi curah dapat diukur berdasarkan keseragaman penyebaran air dari 

sprinkler.  Apabila penyebaran air tidak seragam (keseragaman rendah) maka 

dikatakan efisiensi irigasi curah rendah.  Parameter yang umum digunakan untuk 

mengevaluasi keseragaman penyebaran air adalah coefficient of unformity (CU).  

Efesiensi irigasi curah yang tergolong tinggi (keseragaman tergolong baik) adalah 

bila nilai CU lebih besar dari 85% 

Tabel 6.1. Kriteria Kesesuaian Lokasi Penerapan Irigasi Curah

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 
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Kriteria Penerapan

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

6.2 Tahapan Desain Irigasi Curah

Tahapan desain yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

(1) Menyusun nilai faktor-faktor rancangan, yang meliputi sifat fisik tanah, air 

tanah tersedia, laju infiltrasi, evapotranspirasi tanaman, curah hujan efektif, 

dan kebutuhan air irigasi.

(2) Menyusun rancangan pendahuluan, mencakup pembuatan skema tata letak 

(lay-out) serta penetapan jumlah dan luas sub-unit dan blok irigasi.

(3) Perhitungan rancangan hidrolika sub-unit dengan mempertimbangkan 

karakteristik hidrolika pipa dan spesifikasi sprinkler.  Apabila persyaratan 

hidrolika sub-unit tidak terpenuhi, alternatif langkah/penyelesaian yang dapat 

dilakukan adalah :

a. Modifikasi tata letak

b. Mengubah diameter pipa

c. Mengganti spesifikasi sprinkler

(4) Finalisasi (optimalisasi) tata letak 

(5) Perhitungan total kebutuhan tekanan (total dynamic head) dan kapasitas 

sistem, berdasarkan desain tata letak yang sudah final serta dengan 

mempertimbangkan karakteristik hidrolika pipa yang digunakan.

(6) Penentuan jenis dan ukuran pompa air beserta tenaga/mesin penggeraknya.

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 
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sprinkler maupun jenis dan diameter pipa yang sangat beragam, maka tahapan 

rancangan hidrolika sub unit harus dilakukan dengan metoda coba-ralat.

6.2 Prosedur Desain Irigasi Curah

(1) Tata Letak

Dalam penentuan tata letak jaringan irigasi curah, terdapat  beberapa kriteria yang 

perlu diperhatikan, antara lain :

a. Lateral dipasang sejajar kontur lahan dan dipasang tegak lurus arah angin 

utama.

b. Pemasangan lateral yang naik sejajar dengan lereng dihindari, pemasangan 

lateral yang menuruni lereng akan memberikan keuntungan tertentu.

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

d. Apabila memungkinkan saluran utama dipasang di suatu tempat, sehingga 

saluran lateral dapat dipasang di sekelilingnya.

e. Apabila memungkinkan lokasi sumber air berada ditengah-tengah areal 

rancangan.

Tata letak lateral yang ideal bergantung pada jumlah sprinkler yang beroperasi serta 

jumlah posisi leteral, topografi dan kondisi angin.

(2) Hidrolika pipa

Kebutuhan total tekanan suatu sistem irigasi curah terdiri atas:

a. Static head adalah jarak vertikal dimana air harus diangkat atau diturunkan 

antara sumber air  dengan titik pengeluaran tertinggi.

b. 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.

c.  Friction head adalah kehilangan head sepanjang pipa utama, manifold, adanya 

katup dan sambungan. 

d. 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. 
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e. 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

Berikut ini disajikan beberapa persamaan yang biasa digunakan dalam menentukan 

kehilangan tekanan akibat friksi atau friction loss pada bahan plastik pipa lateral dan 

pipa utama sistem irigasi curah :

a. Untuk pipa kecil (< 125 mm)

J = 7,89 x 107 x  (Q1,75 / D4,75)

b. Untuk pipa besar (≥ 125 mm)

J = 9,58 x 107 x (Q1,83 / D4,83)

c. Tanpa outlet

hf = J x (L / 100)

d. Dengan outlet

hf = J F (L / 100)

e. 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).

Tabel 6.2.  Koefesien Reduksi (F) untuk Pipa Multi Outlet 
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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

Kehilangan head pada sub unit (∆Ps) dibatasi tidak lebih dari 20% dari tekanan 

operasi rata-rata sistem.  Kehilangan head (hf) pada lateral harus lebih kecil atau 

sama dengan ∆Hl, demikian juga halnya pada manifold, kehilangan headnya (hf) 

harus lebih kecil atau sama dengan ∆Hm.  Tekanan inlet lateral yang tertinggi 

diambil sebagai outlet manifold pada sub unit.  

∆∆∆∆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 manaik

Untuk memperoleh penyiraman yang seragam sepanjang lateral, diameter dan 

panjang pipa serta penempatannya ditentukan sedemikian rupa, sehingga 
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menghasilkan variasi debit yang tidak melebihi 10%.  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.

(3) Hidrolika Nozel

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)

Pada penggunaan sprinkler yang bertekanan 25 psi, untuk nozel yang berdiameter 

3/32 inchi menghasilkan debit 4,8 l/menit, untuk nozel yang berdiameter 7/64 inchi 

menghasilkan debit 6,5 l/menit dan untuk nozel yang berdiameter 1/8 inchi 

menghasilkan debit 8,5 l/menit.

(4) Koefisien Keseragaman
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Pemilihan jarak nozel didasarkan pada diameter curahan air, tekanan nozel, dan 

kapasitas debit nozel.  Jarak nozel maksimum berdasarkan curahan air dibawah 

kondisi kecepatan angin dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 6.3.  Jarak Nozel berdasarkan Curahan Air dibawah Kecepatan Angin

Jarak Nozel dalam persen Diameter Curahan AirKecepatan Angin

(km/jam) Pada Lateral Pada Manifold

0

6

7 – 12

13

50

45

40

30

65

60

50

30

Derajat keseragaman merupakan salah satu faktor petunjuk efisiensi irigasi terutama 

dalam distribusi penyebaran air.  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)

Dalam perancangan sistem irigasi curah, nilai CU yang dianggap baik adalah lebih 

besar dari  85%.

(5) Interval, Laju dan Lama Penyiraman
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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 (%)

Nilai dn yang dipilih seharusnya sama atau lebih kecil dari nilai dx.  Apabila nilai dn 

digantikan dengan nilai dx, maka akan memberikan nilai interval irigasi maksimum, 

fx.

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 :
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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 :

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 =

SexSl
KxQI =
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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 :

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)

Bila kapasitas sistem yang diperoleh lebih besar dari debit yang tersedia, maka perlu 

dilakukan beberapa hal, seperti : pengurangan luas areal, pengurangan banyaknya 

hari libur irigasi atau penambahan jam operasi irigasi per hari.

Jumlah nozel yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan keadaan areal dengan 

menggunakan persamaan berikut :

fxt
AxdKxQs=

qa
QsNn =
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dimana :

Nn =  jumlah nozel

Qs =  kapasitas/debit sistem(l/detik)

qa =  debit nozel rata-rata (l/detik)

(6)  Spesifikasi Pompa

Jenis pompa yang biasa digunakan pada suatu sistem irigasi curah adalah 

sentrifugal dan turbin.  Keller dan Bliesner (1990) menyatakan bahwa pompa 

sentrifugal digunakan apabila debit dan tekanan yang dibutuhkan relatif kecil, 

sedangkan pompa turbin digunakan apabila debit dan tekanan yang dibutuhkan 

relatif besar.

Karakteristik suatu pompa biasanya ditunjukkan oleh suatu kurva karakteristik 

pompa yang menyatakan hubungan antara kemampuan menaikkan air (H), 

besarnya debit (Q), efisiensi (E), jumlah putaran per menit (N), dan besarnya tenaga 

(P).

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 (%)

Besarnya total dinamik head (H) dihitung dengan persamaan :

CxEp
QxTDHBHP =
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TDH =  SH + E + Hf1 + Hm + Hf2 + + Hv + Ha + Hs
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.

6.3 Parameter Desain Irigasi Curah
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Tabel 6.4. Contoh Parameter Desain Irigasi Curah

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

6.4 Koefisien Keseragaman dan Efisiensi Irigasi Curah
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Keseragaman aplikasi air (uniformity of water application) merupakan salah 

satu faktor yang menentukan efisiensi pemberian air dari suatu sistem irigasi 

sprinkler.  Karakteristik distribusi penyemprotan dari sprinkler head adalah tipikal dan 

dipengaruhi oleh besar nozzle dan tekanan operasi. 

Pada tekanan rendah, butiran air akan lebih besar dan terlempar cukup jauh 

dari sprinkler head.  Sedangkan pada tekanan tinggi, butiran air menjadi sangat 

halus dan tidak  terlempar jauh.  

Untuk mendapatkan keseragaman pemberian air, lingkaran terbasahkan sekeliling 

satu sprinkler head digabungkan (overlapping) dengan sprinkler head lainnya 

sehingga seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 6.2.

Gambar 6.3.  Pola distribusi air dari beberapa sprinkler head

Pengukuran Keseragaman
Keseragaman distribusi penyemprotan air dari sprinkler ditentukan melalui 

pengukuran di lapangan, yaitu dengan menempatkan wadah-wadah pada titik-titik 

tertentu.  Air yang tertampung disetiap wadah kemudian diukur ketebalannya, yaitu 

volume yang tertampung dibagi dengan luas penampangnya.  Wadah umumnya 

ditempatkan pada setiap jarak 1 m atau 2 m.
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Pengukuran dapat dilakukan untuk satu sprinkler, satu pipa lateral atau 

diantara beberapa sprinkler. Sedangkan Gambar 6.4 menyajikan suatu lapangan 

pengujian distribusi penyemprotan air.

Gambar 6.4. Tata-letak wadah untuk satu sprinkler (a), satu pipa lateral (b) dan  
diantara beberapa sprinkler (c)

Perhitungan Keseragaman
Beberapa cara untuk menghitung keseragaman adalah sebagai berikut:

(a)

(b)

(c)
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1. Persamaan Wilcox dan Swailes:







 −=

x
SU 1100  …./1/

dimana:

U : koefisien keseragaman distribusi, persen

S :  standar deviasi, cc

x : rata-rata volume air, cc

x
S
: koefisien variasi, Cv

Nilai U yang disarankan minimum = 70 %

2. Persamaan Hart:







 −=

x
S..UCH 8001100 ; …/2/

dimana UCH: koefisien keseragaman distribusi, persen

3. Persamaan Karmeli

b.UCL 2501−= …/3/

dimana:UCL: koefisien keseragaman linier

b: kemiringan kurva regresi

4. Persamaan Merrian dan Keller:

100
kedalamanrata-rata

terendahkedalaman seperempatdariratarata xDU −
=     …/4/

dimana: DU: keseragaman distribusi

5. Persamaan Christiansen:















∑

∑ −
−=

i

i

X

xX
.CU 01100 …/5/

dimana

CU: koefisien keseragaman, persen

Xi : kedalaman air di wadah ke i, mm

x : rata-rata kedalaman, mm

6. Jika distribusi normal:
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100
kedalamanrata-rata

rendahseparuh tekedalaman rata-rata xCU = ../6/

7. Hubungan antara CU dan DU:

( )DU.CU −−≅ 100630100 …/7/

( )CU.DU −−≅ 100591100 …/8/

Dari persamaa-persamaan tersebut, persamaan Christiansen (persamaan 

/5/) merupakan persamaan yang paling banyak digunakan.  

Nilai CU = 100 % menunjukkan bahwa irigasi benar-benar seragam dan 

mustahil dicapai.  Secara umum, nilai CU haruslah lebih dari 80 %.  Nilai CU yang 

rendah dapat dijadikan indikator bahwa kehilangan air melalui perkolasi akan tinggi.   

Contoh:

Data pengukuran distribusi penyemprotan (mm) sebagai berikut:

S 8.9 7.6 6.6 S

8.1 7.6 9.9 10.2 8.3

8.9 9.1 9.1 9.4 8.9

9.4 7.9 9.1 8.6 9.1

S 7.9 6.6 6.8 S

∑ = 178iX mm

488.x =  mm

417.xXi =∑ − mm

maka 2390
178

4171100 ..CU =





 −= %

Efisiensi Irigasi Sprinkler

Efisiensi irigasi dibedakan menjadi (a) efisiensi penyaluran, (b) efisiensi 

pemberian, (c) efisiensi distribusi, (d) efisiensi penyimpanan dan (e) efisiensi 

penggunaan air.  Pada irigasi sprinkler dapat diasumsikan bahwa efisiensi 

penyaluran dan efisiensi pemberian sama dengan 100 % sehingga efisiensi yang 

diperhatikan adalah sebagai berikut (perhatikan Gambar 8):
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1. Efisiensi distribusi (DE, distribution eficiency)

BA
GxDE
+

== 100
kedalamanrata-rata

dibutuhkanyangminimalkedalaman 
../9/

2. Efisiensi penyimpanan (E, storage efficiency)









−=

+
−=

+
=

pemberiankedalaman 
perkolasikedalaman 1001001

BA
B

BA
AE …/10/

Contoh:

- Jika CU = 80 %, kebutuhan = 80 % dan DE = 79 %, maka untuk mendapatkan 

kedalaman 1.0 unit pada 80 % area diperlukan kedalaman sebanyak 1.0/0.79 = 

1.27 unit.

- Jika CU = 70 %, kebutuhan = 80 % dan DE = 68 %, maka untuk mendapatkan 

kedalaman 1.0 unit pada 80 % area diperlukan kedalaman sebanyak 1.0/0.68 = 

1.47 unit.

- Jika CU = 86 %, kebutuhan = 80 % dan DE = 85 %, maka untuk mendapatkan 

kedalaman 1.0 unit pada 80 % area diperlukan kedalaman sebanyak 1.0/0.85 = 

1.18 unit.

3. Efisiensi penggunaan air

Sebagian air yang disemprotkan ke udara melalui sprinkler akan hilang melalui 

evaporasi.  Proporsi air yang mencapai permukaan tanah dikenal dengan Re 

yang nilainya dapat ditentukan dengan menggunakan Gambar 6.5. 

Efisiensi irigasi sprinkler (Eap) menjadi :

xOeReDExEap = ../11/

jika nilai DE = nilai kebutuhan maka DE = CU, sehingga

xOeReCUxEap = …/12/

dimana Oe: proporsi air efektif karena kehilangan dalam bentuk lainnya
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Gambar 6.5. Nilai Re untuk berbagai kondisi
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VII. DRAINASE PERMUKAAN
(Dikompilasi dari buku Rancangan Irigasi Gravitasi Drainase dan infrastruktur , Edisi Ke-2, karangan Dedi K 

Kalsim, Bagian Teknik Tanah dan Air, Departemen Teknik Pertanian, IPB, Bogor)

7.1 Pendahuluan 
Selain masalah kekeringan yang harus dihadapi manusia, masalah 

kelebihan air harus dihadapi pula demi kepentingan hidup dengan menikmati 

segala pemberian Tuhan.  Dalam hal ini tidak sedikit daerah yang mendapatkan 

banyak air, melebihi keperluan hidup manusia dan makhluk-makhluk hidup 

lainnya.  Kelebihan air dipermukaan tanah dapat berupa genangan-genangan air, 

daerah rawa dan lainya.  Di daerah pertanaman yang jenuh air pada zona 

perakaran akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman-

tanamannya, yang kadang-kadang bahkan menyebabkan matinya tanaman 

karena kebusukan. Pada musim penghujan kelebihan air menjadi semakin 

meningkat dan pengaruhnya tentu menjadi semakin besar pula. Dalam hal inipun 

Tuhan telah memberikan karunia-Nya, melalui pikiran dan tangan-tangan para 

teknisi, menciptakan sistem irigasi yang baik yang disertai fasilitas pembuangan 

kelebihan air yang baik, sehingga usaha pertanaman dapat mencapai 

keberhasilan dengan memuaskan. Dengan demikian pada daerah/lahan-lahan 

pertanaman yang kelebihan air harus diusahakan pembuangan kelebihan 

tersebut, yaitu dengan melengkapi jaringan-jaringan pemberi air pengairan 

dengan jaringan/saluran pembuangan air (drainase).

Pembuangan air kelebihan (air irigasi, air hujan, genangan-genangan) 

perlu dilakukan, karena dengan tindakan atau perlakuan demikian banyak 

diharapkan terjadinya perbaikan aerasi tanah, yang akan menjadikan lingkungan 

kehidupan mikroorganisme tanah yang baik. Lingkungan kehidupan 

mikroorganisma yang baik dapat membantu kesuburan tanah, karena mikroba 

dalam kegiatan-kegiatannya akan membentuk senyawa-senyawa yang 

diperlukan oleh tanaman. Sebaliknya tanaman membantu menambah bahan-

bahan organik yang diperlukan untuk kegiatan hidup mikroorganisme tanah tadi. 

Dengan berlangsungnya proses kimia dan fisika, maka kesuburan fisika dan 

kimia tanah akan bertambah baik.

Dengan demikian, demi kehidupan, sanitasi hidup para petani sendiri, 

berbagai macam tanaman, yang dibudidayakan, maupun usaha-usaha pertanian 

lainnya, maka daerah/lahan-lahan yang akan disebutkan di bawah, perlu sekali

mendapatkan perbaikan-perbaikan drainase sehingga kondisi tanah beserta air 
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pengairannya benar-benar bermanfaat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan bagi semua kehidupan.

7.2 Klasifikasi Drainase

Drainase lahan pertanian didefinisikan sebagai pembuatan dan 

pengoperasian suatu sistem dimana aliran air dalam tanah diciptakan sedemikian 

rupa sehingga baik genangan maupun kedalaman air-tanah dapat dikendalikan 

sehingga bermanfaat bagi kegiatan usaha-tani.

Klasifikasi Drainase berdasarkan peruntukan dibagi menjadi :

1. Drainase Lahan Pertanian

2. Drainase Perkotaan

3. Drainase Lapangan terbang

4. Drainase Lapangan Olahraga

Klasifikasi drainase berdasarkan sifatnya dibagi menjadi :

1. Drainase Alami (natural drainage)

2. Drainase Buatan (man-made drainage)

7.3 Pengaruh Drainase terhadap Pertanian
Tujuan draunase pertanian adalah reklamasi (pembukaan) lahan dan 

pengawetan tanah untuk pertanian, menaikkan produktivitas tanaman dan 

produktivitas lahan (menaikkan intensitas tanam dan memungkinkan diversifikasi 

tanaman) serta pengaruh langsung dan sejumlah besar pengaruh tidak langsung 

(Gambar 1). Pengaruh langsung terutama ditentukan oleh kondisi hidrologi, 

karakteristik hidrologi tanah, rancangan sistem drainase yakni : a. penurunan 

muka air tanah di atas atau di dalam tanah, b. mengeluarkan sejumlah debit air 

dari sistem. Pengaruh tak langsung ditentukan oleh iklim, tanah, tanaman, kultur 

teknis dan aspek sosial dan lingkungan. Pengaruh tak  langsung ini di bagi 

kedalam pengaruh berakibat positif dan yang berakibat negatif (berbahaya).

Pengaruh tak langsung dari pembuangan air :

a. Pengaruh positif :

♦ Pencucian garam atau bahan-bahan berbahaya dari profil tanah

♦ Pemanfaatan kembali air drainase

b. Pengaruh negatif :

♦ Kerusakan lingkuangan di sebelah hilir karena tercemari oleh garam
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♦ Gangguan terhadap infrastruktur karenaa adanya saluran-saluran

Pengaruh tak langsung dari penurunan muka air tanah :

a. Pengaruh positif :

♦ Mempertinggi aerasi tanah

♦ Memperbaiki struktur tanah

♦ Memperbaiki ketersediaan Nitrogen dalam tanah

♦ Menambah variasi tanaman yang dapat ditanam

♦ Menambah kemudahan kerja alat dan mesin pertanian (workability)

♦ Mempertinggi kapasitas tanah untuk menyimpan air

b. Pengaruh negatif :

♦ Dekomposisi tanah gambut

♦ Penurunan permukaan tanah (peat soil)

♦ Oksidasi cat-clay

7.3.1  Fisika Tanah
7.3.1.1  Aerasi Tanah

Akar tanaman memerlukan oksigen untuk respirasi dan aktivitas 

metabolisme lainnya. Ia menyerap air dan hara tanah dan menghasilkan CO2 

yang harus dipertukarkan dengan O2 dari atmosfer. Proses aerasi terjadi dengan 

difusi dan aliran massa yang memerlukan ruang pori tanah. Apabila akar 

berkembang dengan baik maka air dan hara harus tersedia secara bersamaan.

Pori tanah terdiri dari pori kapiler untuk penyimpanan air dan pori non kapiler 

untuk pertukaran gas. Pada tanah liat berat meskipun ruang pori sebesar 60 % 

atau lebih, hampir semua ruang pori termasuk pori kapiler.  Pori tersebut bila 

dalam keadaan jenuh air tidak mudah didrainasekan.  Sebaliknya pada tanah 

berpasir sering kali pori kapiler sangat kecil jumlahnya, sehingga mudah 

didrainasekan akan tetapi air yang dapat ditahan untuk tanaman sedikit sekali.

Pada saat perkecambahan, benih mengabsorbsi air dan akar berkembang 

sehingga mampu mengabsorbsi air pada kedalaman tanah yang lebih dalam.  

Apabila selama perkembangannya menemui tanah jenuh air, maka 

perkembangan akar akan terhambat.

Pada situasi muka air tanah yang dangkal maka pertumbuhan akar menjadi :

� Perakaran lebih pendek, sistem perakaran menempati volume tanah 

yang kecil dan kadang-kadang akar perkembang ke arah atas

� Pembentukan bulu-bulu akar  terhambat
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� Laju absorbsi air hara dan laju transpirasi akan berkurang

Akibatnya :

� Daun akan memucat (menguning)

�  Proses reproduktif terhambat, bunga dan buah muda jatuh prematur.

Aerasi akan kondisi lengas tanah yang baik pada sebagian besar profil tanah 

akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar ke semua arah 

sehingga mampu mengekstrak air dan hara dalam jumlah besar.  Suatu 

gambaran rata-rata penetrasi akar pada kondisi lengas tanah yang optimum.  

7.3.1.1 Struktur Tanah
Struktur tanah (agregasi dan penyusunan partikel tanah) yang baik berarti 

kondisi yang menguntungkan untuk aerasi dan simpanan lengas tanah, dan juga 

hambatan mekanik pertumbuhan akar akan berkurang dan terciptanya stabilitas 

traksi untuk peralatan pertanian.

7.3.1.2 Suhu Tanah

Penurunan lengas tanah dan bertambahnya kandungan udara akibat 

drainase, menghasilkan penurunan panas spesifik tanah.  Air memerlukan panas 

5 kali lebih besar untuk menaikkan suhu dari tanah kering.  Akibatnya tanah 

basah dengan lengas tanah sekitar 50 % akan memerlukan  panas 2,5 kali lebih 

besar dari pada tanah kering.  Untuk perkecambahan benih diperlukan suhu 

tanah tertentu.

7.3.1.3 Kamampuan Kerja (workability) dan daya sanggah (bearing 
capacity)

Untuk pengolahan tanah diperlukan lengas tanah sekitar kapasitas lapang 

atau sedikit di bawah kapasitas lapang.  Pada pengunaan alat/mesin mekanis, 

jumlah hari kerja operasi alat perlu mendapatkan perhatian.  Drainase 

meningkatkan jumlah hari kerja peralatan.  Tergantung pada jenis traktornya 

umumnya traktor roda empat akan mampu beroperasi di lapang jika daya 

sanggah lebih besar 5 kg/cm2.  Semakin besar kadar air tanah maka daya 

sanggahnya semakin kecil.
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7.3.1.4 Penurunan Tanah (subsidence)
 Penurunan tanah akibat drainase terutama terjadi pada tanah yang baru 

dibuka (reklamasi).  Untuk tanah gambut subsidence terjadi akibat dari drainase  

yang disebabkan oleh sifat-sifat fisika-kimia (oksidasi bahan organik).  Pada 

tanah gambut, drainase dapat mempercepat proses pematangan tanah.

7.3.2 Kimia tanah
7.3.2.1 Pasok (supply) Hara

Berbagai aktifitas mikro-organisma dan bakteri tergantung pada aerasi 

yang baik.  Fiksasi nitrigen dan nitrifikasi adalah dua prinsip aerobik yang 

berpengaruh penting bagi pertumbuhan tanaman.  Semakin dalam penetrasi akar 

maka semakin banyak hara yang tersedia untuk tanaman.  Dekomposisi bahan 

organik oleh mikroba akan terjadi pada drainase yang baik sehingga 

ketersediaan hara akan lebih baik pula.  Dalam keadaan anaerobik akan terjadi 

penumpukan Mn dan Fe yang berbahaya untuk tanaman.

Penggenagan terus- menerus pada padi akan menghasilkan akumulasi H2S 

yang berbahaya untuk tanaman.  Drainase sewaktu-waktu dapat menghindari 

akumulasi tersebut.  Pada tanah dengan muka air dangkal maka daun akan 

menguning sebagai indikasi kekurangan N.

7.3.2.2 Salinitas dan Akalinitas Tanah
Salinitas tanah berkaitan dengan konsentrasi tinggi dari garam terlarut 

dalam lengas tanah pada daerah perakaran.  Konsentrasi garam terlarut yang 

tinggi ini menyebabkan tekanan osmotik yang tinggi sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman dengan cara menghambat pengisapan air oleh akar.  

Pada tanah dengan konsentrasi Na yang tinggi (alkalinitas) biasanya disertai 

dengan pH tinggi (pH > 9) juga mempengaruhi kondisi fisik tanah akibat dari 

dispersi partikel liat.  Hasilnya adalah struktur tanah yang jelek.  Hal ini akan 

mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi tanah dan juga mengurangi laju difusi gas.

Pengaruh utama salinitas pada pertumbuhan dan produksi tanaman adalah 

:

� Perkecambahan benih akan terhambat

� Secra fisiologi tanaman akan kering dan layu

� Pertumbuhan tanaman terhambat, daun kecil, ruas pendek dan 

percabangan sedikit
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� Daun berwaarna hijau kebiruan

� Pembungaan terhambat, biji lebih kecil

� Sebagai akibatnya produksi juga akan berkurang

Tolenrasi tanaman terhadap salinitas dinyatakan dengan konduktivitas 

listrik jenuh tanah (EC dalam mmho/cm) di daerah perakaran tanaman.  

Berdasarkan percobaan  di lapangan beberapa tanaman seperti gandum, padi, 

oat dan rye tahan pada EC 4 – 8 mmhos/c.  Tanaman lainnya seperti kapas, 

sayuran, kurma tahan pada EC = 8 – 16 mmhos/cm.

7.3.2.3 Kemasaman (Acidity)

Pada tanah yang mengandung pyrite atau disebut juga cat-clay (FeS2) 

maka dengan drainase akan terjadi oksidasi membentuk H2SO4 sehingga pH 

tanah kurang dari 3 (masam).  Proses tersebut disertai juga dengan terbentuknya 

Fe++ dan Al+++ yang mudah larut (soluble) dan berbahaya pada tanaman.  Proses 

ini terutama terjadi di daerah pasang surut.  Proses tersebut digambarkan 

dengan reaksi kimia sebagai berikut :

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

Proses pamasaman tanah terjadi dan pada kondisi masam terjadi 

pembongkaran kisi-kisi mineral liat sehingga dilepas Al+++ yang bersifat racun 

bagi tanaman.  Lahan bersulfat masam biasanya sering terjadi di daerah pasang-

surut, sehingga proses drainase harus dijaga sedemikian rupa supaya oksidasi 

pyrite ini tidak terjadi.  Budidaya padi di mana selalu dalam keadaan tergenang 

biasanya masih dapat dilakukan di lahan tersebut walaupun hasilnya tidak begitu 

memuaskan.  Drainase permukaan dengan pencucian (leaching) pada musim 

hujan pada jangka panjang dapat membantu reklamasi lahan sulfat masam.
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VIII. PENDUGAAN DEBIT ALIRAN/PUNCAK
(Dikompilasi dari buku Rancangan Irigasi Gravitasi Drainase dan infrastruktur , Edisi Ke-2, karangan Dedi K 

Kalsim, Bagian Teknik Tanah dan Air, Departemen Teknik Pertanian, IPB, Bogor)

8.1 Metode Rasional

Metode rasional menyatakan bahwa puncak limpasan pada suatu DAS 

akan diperoleh pada intensitas hujan maksimum yang lamanya sama dengan 

waktu konsentrasi (Tc). Waktu konsentrasi adalah lamanya waktu yang 

diperlukan untuk pengaliran air dari yang paling ujung dari suatu DAS sampai ke 

outlet. Apabila lama hujannya kurang dari waktu konsentrasi, maka intensitasnya 

kemungkinan lebih besar akan tetapi luas DAS yang memberikan kontribusi 

terhadap debit akan lebih kecil dari total luas DAS (A). Apabila lama waktu hujan 

lebih besar dari waktu konsentrasi maka luas areal sama dengan total luas 

DAS(A) tetapi intensitasnya kurang dari intensitas hujan pada lama hujan sama 

dengan Tc.

Rumus Metode Rasional dinyatakan :

a. Untuk satuan seragam

Q = C.i.A

Dimana Q : Puncak Limpasan (L³T¹) ; C: Koefisisen Limpasan ( 0<C<1) ; 

i : Intensitas hujan maksimum dengan lama hujan sama dengan waktu 

konsentrasi (L.T¹) ; a: Luas DAS (L²).

b. Dalam satuan khusus dimana I dalam mm/jam ; Adalam hektar dan Q 

dalam m³/det, maka rumus tersebut dinyatakan :

Q = 0.00028 C.i.A

Untuk pendugaan konsentrasi (Tc) terdapat beberapa metoda:

a. Metoda kirpich (1940) : 

Tc= 0.0195 L-0,77 S-0,385

Dimana ,Tc: Waktu konsentrasi (menit) L: maksimum panjang aliran (m); S : 

Gradient DAS (meter perbedaan elevasi dibagi meter panjang (L)
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Tabel 8.1. Waktu konsentrasi (menit) untuk DAS kecil

Rata-Rata gradient (%)Panjang 
aliran max 

(m)
0.05 0.1 0.5 1 2 5

100 12 9 5 4 3 2

200 20 16 8 7 5 4

500 44 34 17 14 10 8

1000 75 58 30 24 18 13

2000 130 100 50 40 31 22

3000 175 134 67 55 42 30

4000 216 165 92 70 54 38

5000 250 195 95 82 65 45

b. Rumus Rhiza

( )

( ) )/(72

)(

det)/)(/

)(

6.02

2
2

6.0
1

1

1

jamkmL
hw

jamw
LT

atau
meterLhw

Detik
w
LT

=

=

=

=

c. Kraven
Sama Dengan rhiza hanya kecepatan aliran dinyatakan sebagai 

berikut :

Slope w1 (m/det)

>1/100 3.5

1/100-1/200 3.0

<1/200 2.1
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D. California Highway Department (1942)

385.039.11








=

H
LT

T: Waktu konsentrasi (jam) ; L:jarak horizontal (mile); H: beda tinggi (feet).

Untuk pendugaan intensitas hujan dengan lama hujan kurang dari 24 jam di 

jepang digunakan rumus empiric dari Mononobe :

( )nt
Rr 24
24
24

1 





=

` tr  : intensitas hujan dengan t jam (mm./jam) ; 24R ; maksimum hujan 24 jam 

(mm) ; n: koefisien yang besarnya antara 1/3-2/3

Diindonesia dikenal suatu metode rasional yang disebut metoda 

Melchior( 1914) dan metoda Der Weduwen (1937). Secara umum metode 

rasional ditulis sebagai :

AqbaQ nn ...=

nQ = puncak limpasan (m³/det) untuk periode ulang tertentu ; a: koefisien 

limpasan; b: koefisien pengurangan luas daerah hujan ; nq : curah hujan dalam 

m³/(det.km²) dengan periode ulang tertentu ; A: luas DAS (km²)

Untuk menghitung nq ada 2 metoda yang digunakan :

(1) Metode Der Weduwen untuk luas DAS sampau 100 km² (10.000 

hektar)

(2) Metoda Melchior untuk luas DAS ;lebih besar dari 100 km²

Kedua metoda tersebut telah menetapkan hubunhan empiris a, b dan 

nq . Waktu konsentrasi dinyatakan sebagai fungsi dari debit puncak, panjang 

sungai dan kemiringan rata-rat DAS .
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 8.2  Metode Melchior (1914)

Curah hujan nq dinyatakan sebagai intensitas hujan rata-rata sampai 

terjadinya debit puncak yang alamnya sama dengan waktu konsentrasi (T) . 

Curah hujan nq dinyatakan sebagai hujan terpusat (point rainfall) dan 

dikonversikan ke luas daerah hujan dengan b.q. Dalam gambar, luas daerah b,q 

(m³/(det.km²)) dinyatakan sebagai fungsi waktu lama hujan (jam) dan luas daerah 

hujan (km²) untuk curah hujan sehari sebesar 200 mm

b.q = )23 ./(det31.2
360024
100010002.0 kmm

x
xx

=

Bila curah hujan dalam sehari nq berbeda dengan 200mm, maka harga 

pada gambar tersebut akan berubah secara proporsional , misalnya untuk hujan 

= 240 mm, maka haga b. nq dari F= 0 dan T = 24 jam akan menjadi 

b. nq = 2.31 x (240/200) = 277 m³/(det.km²)

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. nq . 

untuk luas DAS A. pada gambar 8.1 diberikan harga-harga b,q untuk masing-

masing luas F

Waktu konsentrasi :

Melchior menetapkan waktu konsentrasi (Tc) sebagai berikut :
4.02.0816.0 −−= ILQTC

Dimana Tc konsentrasi panjang sungai (km): Q : debit puncak (m³/det): i: 

gradient rata-rata DAS

Koefisien Limpasan (c)

Koefisien limpasan c dipengaruhi oleh karakteristik fisisk DAS yakkni sifat 

dan jenis tanah, tata guna lahan, kemiringan lahan dan sebagainya. Beberapa 

pustaka koefisisen limpasan c adalah seperti pada table berikut ( table 7.2 )
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Gambar 8.1.  Penentuan luas daerah hujan F dan gradient I (Melchior)

Tabel 8.2 . Koefisien limpasan c untuk metoda rasional berdasarkan lereng, 
tanaman penutup tanah dan  Tekstur tanah

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
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Tabel 8,3. Koefisien Cuntuk DAS pertanian (grup tanah B)

Intensitas HUjan 

(mm/jam)

No Kondisi Penutup dan hidrologi

25 100 200

s Tanaman dalam barisan, kultur teknis jelek 0.63 0.65 0.66

2 Tanaman dalam baroisan, kultur teknis bagus 0.47 0.58 0.62

3 Tanaman Kacang-kacangan, kultur teknis jelek 0.38 0.38 0.38

4 Tanaman kacang-kacangan , kultur teknis bagus 0.18 0.21 0.22

5 Semak dengan dominasi rumput, rotasi baik 0.29 0.36 0.39

6 Rumput makanan ternak, permanent, baik 0.02 0.17 0.23

7 Hutan , matang, baik 0.02 0.1 0.15

Tabel 8.4.  Grup hidrologi tanah

Grup Keterangan Laju Infiltrasi 
Akhir 

(mm/jam)
A Potensial limpasan rendah, lapisan tanah dalam, 

pasir dengan sedikit debu dan liat, mudah 
meloloskan air

8-12

B Potensial limpasan cukup rendah, lapisan tanah 
berpasiur dengan kedalaman kurang dari A

4-12

C Potensial limpasan cukup tinggi, lapisan tanah 
dangkal dengan kandunagn liat dan koloid cukup 
besar

1-4 

D Popensial limpasan tinggi, lapisan tanah dangkal 
dengan kandungan liat tinggi, terdapat lapisan 
kedap dekat permukaan tanah

0-1 

Tabel 8.5. Faktor Konversi Grup tanah

Konversi Koefisien limpasan dari grup B 
ke

Kondisi Penutup dan 
hidrologi

Grup A Grup C Grup D
1 0.89 1.09 1.12
2 0.86 1.09 1.14
3 0.86 1.11 1.16
4 0.84 1.11 1.16
5 0.81 1.13 1.18
6 0.64 1.21 1.31
7 0.45 1,27 1.40
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Prosedur Pendugaan puncak debit limpasan dengan 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 8

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

6.  Hitung waktu konsentrasi Tc untuk Qo dengan Persamaan 7

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.

8.3 Metode Der Weduwen (1937)

Persamaan umumnya : 

Qn = a.b.qn.A

Koefisien limpasan a dapat dihitung dengan rumus :

Koefisien pengurangan daerah hujan b dihitung dengan rumus :

A

A
t
t

b
+
+
++

=
120

9
1120

curah hujan qn (m3/(det.km2) dihitung dengan rumus :

45.1.240
65.67

+
=

t
Rq n

n

dimana A : luas DAS (km2), Rn : maksimum hujan sehari (mm) untuk periode 

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

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

25.0125.025.0 −−= IQLt

7.
1.41
+

−=
nqb

a
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Perlu diingat bahwa t dalam metode Der Weduwen adalah saat-saat kritis 

curah hujan yang mengacu pada terjadinya debit puncak. Ini tidak sama dengan 

waktu konsentrasi dalam metode Melchior.

PROSEDUR PERHITUNGAN METODE DER WEDUWEN :
1. Hitunglah A, L, dan I dari peta topografi

2. Hitunglah nilai Rn (mm), maksimum hujan sehari untuk periode ulang tertentu

3. Buatlah harga t = 0

4. Kemudian hitung qn, b, a, Qn dan t

5. Gunakan nilai t ini dan ulangi tahap 3 sampai nilai dugaan sama dengan nilai 

t hitung
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IX. PERENCANAAN SALURAN PEMBUANG/DRAINASE
(Dikompilasi dari buku Rancangan Irigasi Gravitasi Drainase dan infrastruktur , Edisi Ke-2, karangan Dedi K 

Kalsim, Bagian Teknik Tanah dan Air, Departemen Teknik Pertanian, IPB, Bogor)

9.1 Data Topografi

Data-data topografi yang diperlukan untuk perencanaan saluran pembuang 

adalah :

1) Peta topografi dengan jaringan irigasi dan saluran pembuang dengan skala 1 

: 25.000 dan 1 : 5.000

2) 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

3) Profil memanjang dengan skala horizontal 1 : 2.000 dan skala vertikal 1 : 200

4) Potongan melintang dengan skala 1 : 200 dengan interval garis kontur 50 m 

untuk potongan lurus dan 25 m untuk potongan melengkung.

Penggunaan peta foto udara dan ortofoto yang dilengkapi dengan garis-garis 

ketinggian sangat penting artinya, khususnya untuk perencaan tataletak

9.2 Debit Rencana/Rancangan

9.2.1 Jaringan Pembuang

Pada umumnya jaringan pembuang direncanakan untuk mengalirkan 

kelebihan air secara gravitasi.  Pembuangan kelebihan air dengan pompa 

biasanya secara ekonomis tidak layak.

Daerah-daerah irigasi dilengkapi dengan bangunan-bangunan pengendali 

banjir di sepanjang sungai untuk mencegah masuknya air banjir ke dalam sawah 

irigasi.

Di daerah-daerah yang diairi secara teknis jaringan pembuang mempunyai 

dua fungsi :

1) Pembuangan intern untuk mengalirkan kelebihan air dari sawah untuk 

mencegah terjadinya genangan dan kerusakan tanaman atau untuk 

mengatur banyaknya air tanah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman

2) Pembuangan ekstern untuk mengalirkan air dari luar daerah irigasi melalui 

daerah irigasi.
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9.2.2 Kebutuhan Pembuang untuk Tanaman Padi

Kelebihan air di dalam petakan tersier bisa disebabkan oleh :

1) Hujan lebat

2) Melimpahnya air irigasi atau buangan yang berlebihan dari jaringan primer 

atau sekunder ke daerah itu

3) Rembesan atau limpahan kelebihan air irigasi di dalam petak tersier

Kapasitas jaringan pembuang yang dapat dibenarkan secara ekonomi 

didalam petak tersier bergantung kepada perbandingan berkurangnya hasil 

panenan yang diharapkan akibat terdapatnya air yang berlebih serta biaya 

pelaksanaan dan pemeliharaan saluran pembuang tersebut dengan bangunan-

bangunannya.  Apabila kapasitas jaringan pembuang di suatu daerah kurang 

memadai untuk mengalirkan semua kelebihan air, maka air akan terkumpul di 

sawah-sawah yang lebih rendah.  Muka air di dalam cekungan/daerah depresi 

akan melonjak untuk sementara waktu, merusak tanaman, saluran serta 

bangunan.

Biasanya tanaman padi tumbuh dalam keadaan “tergenang” dan dengan 

demikian dapat saja bertahan dengan sedikit kelebihan air.  Untuk varietas 

unggul, tinggi air 10 cm dianggap cukup dengan ketinggian muka air antara 5 –

15 cm dapat diizinkan.

Besar-kecilnya penurunan hasil panen yang diakibatkan oleh air yang 

berlebih bergantung kepada :

1) Dalamnya lapisan air yang berlebihan

2) Berapa lama genangan yang berlebih itu berlangsung

3) Tahap pertumbuhan tanaman

4) Varietas padi 

9.3 Modulus Drainase
Jumlah kelebihan air yang harus dibuang /dikering per petakan sawah 

disebut Modulus Drainase atau modulus pembuang atau koefisien pembuang 

dan ini bergantung pada :

1) Curah hujan selama perode tertentu

2) Pemberian air irigasi pada waktu tertentu

3) Kebutuhan air tanaman

4) Perkolasi tanah
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5) Tampungan disawah-sawah selama atau pada periode akhir yang 

bersangkutan

6) Luasnya daerah

7) Sumber-sumber kelebihan air yang lain

Penentuan nilai modulus drainase dapat dilakukan dengan cara :

a) Memplotkan curah hujan maksimum untuk beberapa hari berturutan pada 

berbagai periode ulang .

b) Dengan menggunakan rumus :

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

Untuk modulus drainase pembuang rencana dipilih curah hujan 3 hari 

dengan periode ulang 5 tahun.

Dm = D(3) / 3 x 8,64

Dimana : 

D(m) = Modulus Pembuang, lt/dt.ha

D(3) = Limpasan pembuang permukaan selama 3 hari, mm

1 mm/hari = 1/1,864 l/dt.ha

Debit pembuang rencana dari sawah dihitung sebagai berikut :
Qd  = f .D(m). A

Dimana :

Qd = Debit pembuang rencana, l/dt

D(m) = Modulus drainase, lt/dt.ha

A = Luas daerah yang dibuang airnya, ha

Untuk luas areal <= 400 ha, f = 1,0

Untuk luas areal > 400 ha, f = 1.62 A-0,08
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9.2.3 Kebutuhan Pembuang untuk sawah non-padi
9.2.3.1 Debit Puncak

Debit puncak untuk daerah-daerah yang dibuang airnya sampai seluas 100 

km2 dapat menggunakan metode Der Weduwen (dapat dilihat pada bagian VII) 

9.2.3.2 Debit Rencana
Debit rencana didefinisikan sebagai volume limpasan air hujan dalam 

waktu sehari dari suatu daerah yang akan dibuang airnya yang disebabkan curah 

hujan sehari didaerah tersebut.  Air hujan yang tidak tertahan atau merembes 

dalam waktu sehari diandaikan mengalir dalam waktu satu hari itu juga.  Ini 

menghasilkan debit rencana yang konstan.

Debit rencana dihitung sebagai berikut (USBR, 1973):

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

Dimana :

Qd = Debit  rencana, l/dt

a = koefisien limpasan air hujan 

R(1)5. = Curah hujan sehari maksimum dengan periode ulang 5 tahun, mm/hari

A = Luas areal drainase, ha

Untuk A >= 400 ha, f = 1,62 A-0,08

Untuk A < 400 ha, f = 1,0

9.3 Perencanaan Saluran Pembuang
9.3.1 Perencanaan Saluran Pembuang yang stabil

Perencanaa saluran pembuang harus memberikan pemecahan dengan 

biaya pelaksanaan dan pemeliharaan yang terendah. Ruas-ruas saluran harus 

stabil terhadap erosi dan sedimentasi harus minimal pada setiap potongan 

melintang dan harus seimbang.  Dengan adanya pembuang air dari persawahan 

menjadi lebih bersih dari sedimen.  Erosi di saluran pembuang akan merupakan 

kriteria yang menentukan.  Kecepatan aliran rencana hendaknya tidak melebihi 

kecepatan maksimum yang diizinkan tergantung pada bahan tanah dan kondisi.

Saluran pembuang dirancang di tepat terendah dan melalui daerah 

depresi.  Kemiringan alamiah lahan dalam trase ini menentukan kemiringan 

memanjang saluran pembuang tersebut.  Apabila kemiringan dasar terlalu curam 

sehingga kecepatan maksimum akan terlampaui maka harus dibuat bangunan 

terjun.
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Kecepatan rencana sebaiknya diambil sama atau mendekati kecepatan 

maksimum yang diizinkan, karena debit rencana atau debit puncak tidak sering 

terjadi maka debit dan kecepatan aliran saluran pembuang akan lebih di bawah 

kondisi ekploitasi rata-rata.  Pada debit yang rendah aliran cenderung berkelok 

kelok bila dasar saluran lebar.  Oleh karena itu biasanya saluran pembuang 

dirancang relatif lebih sempit dan dalam dibandingkan saluran irigasi.

9.3.2 Rumus dan Kriteria Hidrolik
9.3.2.1 Rumus Hidrolik

Untuk perencanaan saluran pembuang, aliran dianggap steady dan 

seragam (uniform) untuk itu diterapkan rumus Strickler-Manning :

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)

Berdasarkan geometri saluran seperti pada Gambar 9.1, maka:
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Gambar 9.1. Geometri Saluran

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 

9.2).

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

( )z2w
b

h
+
∆−

=∆

Gambar 9.2. Perubahan ∆b dan ∆h
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Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan : (a) maksimum talud, (b) 

kecepatan maksimum yang diijinkan, (c) kecepatan minimum, (d) lebar dasar 

minimum untuk mencegah penyumbatan dan kemudahan konstruksi, (e) 

perbandingan b/h atau w

9.3.2.2 Koefisien Kehalusan Strikler
Koefisien kehalusan Strickler tergantung kepada sejumlah faktor yakni (a) 

kekasaran dasar dan talud saluran, (b) lebatnya vegetasi, (c) panjang batang 

vegetasi, (d) ketidak-teraturan dan trase, (e) jari-jari hidrolis dan dalamnya 

saluran

Karena saluran pembuang tidak selalu terisi air, maka vegetasi akan 

mudah sekali tumbuh dan banyak mengurangi nilai km. Pembabadan rumput 

yang teratur akan memperkecil pengurangan nilai km. Nilai km pada tabel di 

bawah ini umumnya dipakai untuk merancang saluran pembuang dengan 

mengasumsikan bahwa vegetasi dipotong secara teratur.

Tabel 9.1. Koefisien kehalusan Strickler untuk saluran pembuang

  Kedalaman aliran (m)  km

h > 1,5

 h ≤ 1,5       

30

25

Untuk saluran irigasi yang terbuat dari galian atau timbunan tanah, nilai 

km yang biasa digunakan pada pelbagai nilai Q adalah seperti pada Tabel 9.2i. 

Beberapa nilai koefisien kekasaran Manning dapat dilihat pada Tabel 9.3.

Tabel 9.2. Koefisien kehalusan Strickler untuk saluran irigasi

 Q (m3.det-1)  km

    Q > 10                        
    5 < Q < 10            
    1 < Q < 5                         
     Q < 1                         

45
42.5
40
35
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Tabel 9.3. Koefisien kekasaran Manning (n)

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 

9.3.2.3 Kecepatan Maksimum yang diizinkan
Kecepatan maksimum yang diijinkan adalah kecepatan aliran (rerata) maksimum 

yang tidak menyebabkan erosi di permukaan saluran. Suatu daftar kecepatan 

maksimum yang diijinkan berdasarkan jenis tanah dan kandungan lumpur air 

yang mengalir adalah seperti pada Tabel 9.4.

Tabel 9.4. Kecepatan maksimum

 Bahan saluran   Kecepatan maksimum (m/detik)

   Air Bersih     Air Berlumpur

Pasir teguh, berkoloid            
Lempung berpasir, tak berkoloid    
Lempung berdebu, tak berkoloid       
Debu endapan, tak berkoloid  
Lempung teguh         
Debu vulkanik                        
Liat lekat, berkoloid                
Debu endapan (alluvial),berkoloid      
Kerikil halus                          
Kerikil kasar                          

0,45
0,55
0,60
0,60
0,70
0,70
1,15
1,15
0,70
1,20

0,70
0,70
0,90
1,050
1,050
1,050
1,50
1,50
1,50
1,85

 Sumber : Ven Te Chow, 1959. Open Channel Hydraulics. McGraw Hill, New York 
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Tabel 9.5. Kecepatan maksimum untuk saluran tanah dan berlapis

Saluran Tipe tanah/Bahan 
pelapis

Kecepatan maksimum 
(m/det)

Tanah tak berlapis

Berlapis

lempung berpasir
lempung berliat
liat
kerikil
batu (rock)

beton pasangan
PCC blocks
bata pasangan

0,5 - 0,7
0,6 - 0,9
0,9 - 1,0
0,9 - 1,5
1,2 - 1,8

1,5 - 2,0
1,5 - 2,0
1,2 - 1,8

9.3.2.4 Kecepatan Minimum

Kecepatan minimum adalah batas kecepatan terendah yang 

mengakibatkan adanya sedimentasi, pertumbuhan gulma dan perkembang-

biakan nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Untuk mencegah 

pertumbuhan gulma air diperlukan kecepatan minimum 0,75 m/detik, sedangkan 

untuk mencegah malaria dan bilharzia (penyakit kaki gajah) kecepatan minimum 

0,4 m/detik.

9.3.2.5 Perbandingan Lebar Dasar dan Kedalaman Aliran
Perbandingan lebar dasar dan kedalaman aliran (b/h) untuk saluran 

pembuang sekunder diambil antara 1 sampai 3. Untuk saluran yang lebih besar 

nilai ini harus paling tidak 3. Untuk saluran sekunder dan primer, lebar dasar 

minimum sebesar 0,6 m, sedangkan untuk saluran lapangan lebar dasar 

minimum 0,3 m. Suatu petunjuk hubungan antara Q, h dan b/h pada umumnya 

untuk saluran drainase adalah seperti pada Tabel 9.6. Untuk saluran irigasi 

hubungan Q, z, b/h dan km yang umumnya dipakai adalah seperti pada Tabel 

9.6 di bawah ini.

   Tabel 9.6. Hubungan antara Q, h dan b/h untuk saluran pembuang

Q (m3/det)   h(m)    b/h

<0,5
0,5 - 1,1
1,1 - 3,5

> 3,5

< 0,5
0, - 0,75
0,75 - 1,0

> 1,0

1
2

2,5
3
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9.3.2.6 Kemiringan Talud
Nilai kemiringan talud minimum untuk saluran pembuang dapat diambil dari 

Tabel 9.7  atau Tabel 9.8 Pada daerah yang diperkirakan terjadi rembesan yang 

besar ke dalam saluran pembuang maka talud harus dirancang lebih besar dari 

Tabel 9.8 .

Tabel 9.7. 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

Tabel 9.8. 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
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Tabel 9.9. Kemiringan talud berdasarkan jenis tanah di mana saluran tersebut dibuat

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 

9.3.2.7 Tinggi Jagaan
Karena debit pembuang rencana akan terjadi dengan periode ulang rata-

rata 5 tahun , maka elevasi muka air rencana maksimum diambil sama dengan 

elevasi lahan.  Galian tanah tambahan sebenarnya tidak diperlukan lagi. Akan 

tetapi untuk keamanan biasanya ditambahkan sekitar 0,1 m sampai 0,5 m.
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