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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Pemanfaatan air sungai secara optimal merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan pertanian. Pemanfaatan 

air sungai secara optimal salah satunya dengan membangun sebuah 

bendung atau bangunan air yang berfungsi untuk mengalirkan dan 

menyuplai air untuk kebutuhan irigasi di persawahan.. 

Bendung Arca merupakan salah satu bendung yang dibangun untuk 

mengatur besarnya debit air sungai Pelus di kabupaten Banyumas Jawa 

Tengah. Air sungai Pelus biasa dimanfaatkan untuk mengairi persawahan, 

sehingga besaran debit kebutuhan air perlu direncanakan. Bendung Arca 

terletak dalam Wilayah Kerja Administrasi Desa Dukuhwaluh Kecamatan 

Kembaran, Kabupaten Banyumas sedangkan lokasi Daerah Irigasi 

Kedunglimus Arca berada di bawah pengelolaan Perwakilan Balai 

Wilayah Tajum, Balai PSDA Serayu Citanduy Dinas PSDA Propinsi Jawa 

Tengah. Jaringan Kedunglimus Arca merupakan jaringan irigasi teknis 

dengan sistim irigasi tunggal yang meliputi pengambilan dari Bendung 

Arca, sedangkan lahan sawah irigasinya seluas 1.212 Ha merupakan 

daerah dataran, sedangkan saluran pembawanya merupakan saluran galian 

(Perwakilan Balai Wilayah Tajum, 2016). Bendung Arca terletak di Desa 

Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Pembangunan 

Bendung Arca dilaksanakan oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1939 
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dan belum pernah di rehabilitas. Kontruksi bendung dengan tipe Drop 

Weir (pasangan batu candi) yang dilengkapi dengan bangunan penguras 

bendung dan 2 buah pintu inteke yang terletak disebelah kanan dan kiri 

(Perwakilan Balai Wilayah Tajum, 2016). 

Tinggi muka air di mercu bendung arca pada masa masa tanam 1 

dapat dilihat dari beberapa data anatara lain meliputi data rata-rata tinggi 

muka air di bendung, data rata-rata debit air limpas bendung, dan data rata-

rata debit air irigasi yang terdiri dari debit air irigasi kiri serta debit air 

irigasi kanan. Data-data diatas diambil pada bulan desember tahun 2019 

yang merupakan masa masa tanam 1. 

Rata-rata tinggi muka air di bendung arca selama kurun waktu satu 

bulan pada masa masa tanam 1 yaitu 1,8 m. Rata-rata debit air limpas 

bendung di bendung arca pada masa masa tanam 1 adalah 693,9m3/dt. 

Rata-rata debit air irigasi bagian kiri dalam kurun waktu satu bulan pada 

masa masa tanam 1 adalah 1142,4m3/dt, sedangkan rata-rata debit air 

irigasi bagian kanan adalah 537,3m3/dt, ketinggian muka air di area sawah 

kedung limus pada bulan desember atau selama masa tanam I yaitu sekitar 

5-7 cm (Balai PSDA Taru Serayu Citanduy, 2020).  

Dengan latar belakang ini, maka peneliti memberi judul skripsi 

penelitian dengan judul " Evaluasi Elevasi Muka Air Di Mercu Bendung 

Arca Berdasarkan Debit Optimum Di Masa Tanam I". 

. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

dengan ini peneliti menyimpulkan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana elevasi muka air di mercu Bendung Arca berdasarkan debit 

optimum di masa tanam I? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengevaluasai elevasi muka air di mercu Bendung Arca 

berdasarkan debit optimum di masa tanam I. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian adalah sebagai berikut 

: 

 

1. Dapat menambah wawasan bagi mahasiswa untuk lebih mempelajari 

tentang hidrologi. 

2. Untuk memberikan informasi kepada pengelola Bendung Arca tentang 

Evaluasai elevasi muka air di mercu bendung arca berdasarkan debit 

optimumdi masa tanam I. 

 

E. Batasan Masalah 

 

Dengan adanya data penelitian yang diperoleh ada beberapa batasan 

masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian pada daerah aliran sungai pelus. 
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2. Data hujan harian/bulanan daerah aliran sungai pelus 10 tahun terakhir. 

3. Data debit sungai pelus di titik kontrol Bendung Arca. 

4. Data operasai pembagian air di Bendung Arca. 

5. Data elevasi tinggi muka air di atas mercu bendung selama di masa 

tanam. 

6. Pola tanam di DI kedung limus. 

7. Jenis tanaman di DI kedung limus. 
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