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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Bendung Timbang Lawan merupakan bendung yang memanfaatkan 

sungai Bahorok dimana fungsi bendung bukan hanya mengairi areal 

pertanian saja tetapi juga sebagai daerah wisata di daerah Bukit Lawang dan 

telah direhabilitasi akibat banjir bandang. Dalam penentuan debit banjir 

recana terlebih dahulu dilakukan analisa frekuensi dan penetapan sebaran 

data curah hujan kemudian di uji dengan chi kuadrat, diperoleh distribusi 

Log Pearson Type III untuk curah hujan rencana. Hasil analisa debit banjir 

rancangan metode kombinasi HaspersHaspers Q100 = 497,034 m3/det, 

kombinasi Haspers-Log Pearson III Q100 = 398,866 m3/det, kombinasi 

MelchiorHaspers Q100 = 266,716 m3/det, kombinasi Melchior-Log Pearson 

III Q100 = 322,256 m3/det. Adapun evaluasi hidrolis yang dikerjakan 

dengan menggunakan debit banjir rencana kombinasi Haspers-Log Pearson 

III Q100 = 398,866 m3/det sesuai dengan perencanaan bendung baru 

sehingga bendung lama sangat tepat direhabilitasi dengan bendung baru 

untuk kemaksimalan fungsi bendung. Berdasarkan perhitungan analisa 

stabilitas dihitung keamanan bendung dan disimpulkan bahwa dengan Q100 

= 398,866 m3/det bendung lama dan bendung baru tidak jebol dan layak 

digunakan serta sesuai dengan kriteria perencanaan. 

Sungai merupakan yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

salah satunya adalah sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk 
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memenuhi kebutuhan irigasi,penyediaan air minum, kebutuhan air industry 

rumah tangga dan lain-lain. Kebutuhan air bagi kehidupan manusia semakin 

meningkat sehingga perlu dilakukan penyediaan air,seperti pada Sungai Aek 

Sirahar sangat potensial untuk lahan pertanian yang telah dilakukan sejak 

zaman Belanda. Bendung sitakkurak dengan luas areal persawahan ± 2200 

ha dikabupaten Tapanuli Tengah , bendung ini akan mengairi persawahan 

untuk 3 tiga) kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Kecamatan 

Barus, Barus Utara, Adam Dewi. Lebar efektif  bendung Sitakkurak  62.56 

m dengan tinggi mercu 2 m. Bendung Sitakkurakmenggunakan type bulat 

dengan kolam olak type bak tenggelam. Dalam mencari debit banjir 

Bendung Sitakkurak ada tiga metode yang digunakan yaitu Metode 

Hasper,Rasionaldan Mononobe.Dari hasil perhitungan analisa hidrologi 

didapat rencana Q100 tahun = 1034.76 m3/det, dengan satu jari-jari, dan 

type  olakan bak tenggelam. Dalam perhitungan stabilitas bendung pada 

kondisi muka air normal tinggi elevasi muka air = +11.50 m, dan tinggi 

elevasi muka air pada saat banjir = + 15.04. Kontrol stabilitas bendung 

adalah dengan gempa terhadap guling sfguling = 1.584 > 1.30 ; tanpa 

gempa: terhadap guling Sfguling = 2.80 > 1.50 ; terhadap geser Sfgeser = 

2.109 > 1.30; tanpa gempa terhadap gelincir Sfgelincir =2.929 > 1.50. Dari 

kontrol perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bendung Sitakkurak 

aman dari gaya geser, guling dan uplift,dan dapat disimpulkan bahwa tanah 

tempat berdirinya bendung dapat menopang struktur bendung tersebut 

(Siagian&Trisnafia,2013). 
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Bendung adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi 

meninggikan elevasi muka air agar bisa diambil dan dialirkan kesaluran 

lewat bangunan pengambilan. Bendung Tetap di Kabupaten Serang di 

Kecamatan Anyer Desa Bunihara merupakan Sungai Cipaas untuk 

mensuplai air baku terutama untuk manfaat dari sektor pertanian dengan 

luas areal sawah 350 Ha. Daerah aliran Sungai Cipaas (DAS) pada Bendung 

tersebut sudah tidak relevan pada saat perencanaan awal, Sehingga perlu 

dikaji ulang dengan cara menganalisis stabilitas Bendung Tetap Cipaas 

dengan menggunkan debit banjir periode lima puluh tahun (Q50), dengan 

luas DAS 49,70 km2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

stabilitas Bendung Tetap Cipaas aman terhadap gaya-gaya yang bekerja 

dengan (Q50). Penelitian ini menggunaakan data sekunder berupa data 

curah hujan harian selama 10 tahun dari 3 stasiun. Gaya-gaya yang 

diperhitungkan adalah gaya berat sendiri, gaya gempa, gaya angkat, gaya 

berat air, tekanan air dan analisis stabilitas bendung yang diperhitungkan 

adalah gradient hidrolik, eksentrisitas, daya dukungtanah, gaya 

gulingdangayageser. Hasil penelitian menunjukan bahwa curah hujan 

periode 50 tahun dengan metode Gumbel = 204,5057 mm didapat debit 

banjir periode lima puluh tahun (Q50) dengan metode Der Weduwen = 

139,7541 m3/det. Dimensi bendung aman terhadap eksentrisitas, daya 

dukung tanah, gaya guling, gaya geser dan gayagaya yang bekerja 

baikpadasaatkondisi muka air normal dankondisi muka airbanjir. 
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B. Landasan Teori 

Siklus atau daur hidrologi adalah gerakan air laut ke udara, 

kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk 

presipitasi lain, dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Susunan secara 

siklus peristiwa tersebut sebenarnya tidaklah sesederhana yang 

dibayangkan. 

Pertama daur tersebut dapat berupa daur pendek, yaitu misalnya 

hujan yang jatuh dilaut, danau atau sungai yang segera dapat mengalir ke 

sungai. Kedua, tidak adanya keseragaman waktu yang diperlukan oleh suatu 

daur. Pada musim kemarau kelihatannya daur berhenti sedangkan dimusim 

hujan berjalan kembali. Ketiga, intensitas dan frekuensi daur tergantung 

pada keadaan geografi dan iklim, yang mana hal ini merupakan akibat 

adanya matahari yang berubah-ubah letaknya terhadap meridian bumi 

sepanjang tahun. Keempat, berbagai bagian daur dapat menjadi sangat 

kompleks, sehingga kita hanya dapat mengamati bagian akhirnya saja dari 

suatu hujan yang jatuh diatas permukaan tanah dan kemudian mencari 

jalannya untuk kembali ke laut ( CD. Soemarto, 1986) 

Hidrologi membahas karakteristik menurut waktu dan ruang 

tentang kuantitas dan kualitas air bumi, termasuk didalamnya kejadian, 

pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan 

dan manajemen. (Singh, 1992). Siklus hidrologi merupakan proses terus 

menerus yang menghubungkan air di atmosfer dengan air yang didarat 

maupun dilaut. (Tchakerian, 2015). 
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C. Mercu bendung 

Mercu bendung adalah bagian teratas dari tubuh bendung, dimana 

aliran dari hulu dapat mengalir atau melimpah ke hilir. Fungsi mercu 

bendung itu sendiri adalah sebagai penentu tinggi muka air minimum di 

sungai bagian hulu bendung, sebagai pengempang sungai dan sebagai 

pelimpah aliran air. Letak mercu bendung dan tubuh bendung diusahakan 

tegak lurus arah aliran sungai agar aliran yang menuju bendung terbagi 

merata (Dirjen Pengairan DPU KP 02, 1986). 

Di Indonesia pada umumnya digunakan dua tipe mercu untuk 

bendung pelimpah: tipe Ogee dan tipe bulat (lihat Gambar 2.1). 

1. Mercu Ogee 

 

Mercu Ogee berbentuk tirai luapan bawah dari bendung 

ambang tajam aerasi. Oleh karena itu mercu ini tidak akan 

memberikan tekanan subatmosfir pada permukaan mercu sewaktu 

bendung mengalirkan air pada debit rencana. Untuk debit yang lebih 

rendah air akan memberikan tekanan ke bawah pada mercu (Dirjen 

Pengairan DPU KP–02, 1986). 

2. Mercu Bulat 

 

Bendung dengan mercu bulat memiliki koefisien debit yang 

jauh lebih tinggi (44%) dibanding dengan koefisien bendung ambang 

lebar. Pada sungai, ini akan memberikan keuntungan karena bangunan 

ini akan mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir. Harga 

koefisien debit menjadi lebih tinggi karena lengkung streamline dan 

tekanan negatif pada mercu (Dirjen Pengairan DPU KP–02, 1986). 
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Gambar 2.1. Bentuk-bentuk mercu bendung 

(Sumber: Dirjen Pengairan DPU KP – 02, 1986) 

 

Perhitungan Tinggi Air di Atas Mercu Bendung Dengan Rumus : 

     
 

 
√

 

 
       

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

Dimana : 

Q = Debit rencana =  1.922,906 m3/dt 

Cd = Koefisien debit (Cd = C0 . C1 . C2) 

Be = Lebar efektif bendung (m) 

H1 = Tinggi energi di hulu (m) 

G = Gravitasi ( 9,80 m/dt2 ) 

 

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 
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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 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). 

 

D. Perhitungan Curah hujan Rata-rata 

Ada beberapa macam cara yang dapat digunakan untuk 

menghitung curah hujan rata-rata wilayah DAS dari catatan hujan lokal 

pada stasiunstasiun pengukur curah hujan di DAS tersebut, yaitu: 

1. Metode Rata-rata Aljabar (Metode Arithmatic) 

Metode metode rata-rata aljabar dapat menghasilkan data yang 

baik bila daerah pengamatannya datar, penempatan alat ukur tersebar 

merata, dan besarnya curah hujan tidak bervariasi. Metode ini 

merupakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan 

menjumlahkan curah hujan dari semua tempat pengukuran selama 

satu periode tertentu dan membaginya dengan banyaknya stasiun 

pengukuran curah hujan. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan 

adalah sebagai berikut : 
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 ̅  
             

 
 ................................................. (2.2) 

Dimana : 

   = Curah hujan rata-rata (mm) 

R1… n= Besarnya curah hujan pada masing-masing stasiun(mm) 

n = Banyaknya stasiun hujan. (Loebis, 1987) 

 

Gambar 2.2 Sketsa Stasiun Curah Hujan rata-rata 

Aljabar (sumber : Sodikin, 2017) 

 

2. Metode Poligon Thiessen 

Metode Poligon Thiessen memiliki ketelitian yang cukup, 

sehingga sangat baik jika digunakan untuk menghitung curah hujan 

rata-rata DTA yang masing-masing dipengaruhi oleh lokasi stasiun 

pengamatan curah hujan berdasarkan peta jaringan sungai dan lokasi 

stasiun pengamatan. 

Syarat-syarat penggunaan Metode Thiessen, yaitu : 

 Stasiun hujan minimal 3 buah dan letak stasiun dapat tidak 

merata. 

 Daerah yang terlibat dibagi menjadi poligon-poligon, dengan 
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stasiun pengamat hujan sebagai pusatnya. 

Cara perhitungan : 

Hubungkan titik-titik stasiun yang terdapat pada lokasi 

pengamatan sehingga terbentuk poligon, lalu tarik garis sumbu tegak 

lurus tepat di tengah-tengah garis-garis yang menghubungkan stasiun 

tersebut, sehingga diperoleh segmen-segmen yang merupakan daerah 

pengaruh bagi stasiun terdekat. 

 

 

Gambar 2.3 Pembagian Daerah Pengaruh Metode Thiessen 

(sumber : Sodikin, 2017) 

 

Setelah luas tiap-tiap daerah pengaruh untuk masing-masing 

stasiun didapat, koefisien Thiessen dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut : 

   
   

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

 ̅  
                     

          
 .................................................  (2.4) 

(Sosrodarsono & Takeda, 1978) dimana :  

C  =Koefisien Thiessen 
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Ai  =Luas pengaruh dari stasiun pengamatani(km2)  

A  =Luas total dari DTA (km2) 

    =Curah hujan rata-rata (mm) 

R1, R2, ..., R3 = Curah hujan pada setiap titik pengukuran (mm) 

 

3. Metode Isohyet   

Prinsip dari metode ini yaitu curah hujan pada suatu wilayah di 

antara dua Isohyet sama dengan rata-rata curah hujan dari garis-garis 

Isohyet tersebut. 

Syarat-syarat penggunaan Metode Isohyet, yaitu : 

 Digunakan di daerah datar / pegunungan. 

 

 Stasiun hujan harus banyak dan tersebar merata. 

 

 Perlu ketelitian tinggi dan diperlukan analis yang 

berpengalaman.  

Cara perhitungan : 

Peta Isohyet digambar pada peta topografi dengan perbedaan 

(interval) 10 sampai 20 mm berdasarkan data curah hujan pada titik-

titik pengamatan didalam dan di sekitar daerah yang dimaksud. 

Untuk memperkirakan curah hujan daerah, titik-titik yang curah 

hujannya sama dihubungkan agar membentuk Isohyet dari berbagai 

harga. Luas bidang diantara 2 Isohyet yang berurutan diukur dengan 

planimeter dan rata-rata curah hujan pada wilayah di antara 2 Isohyet 

tersebut dianggap terjadi pada wilayah tertutup. 
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Sehubungan dengan itu, apabila R12 adalah rata-rata curah hujan 

yang diwakili oleh daerah Isohyet berurutan dengan harga R1 dan R2, 

luas antara dua Isohyet ialah A1, dan seterusnya maka curah hujan 

daerahnya dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

 ̅  
      

 
   

     
 

     
        

 
  

          
 ................................  (2.5) 

(CD. Soemarto, 1999)   

 

Dimana : 

     = Curah hujan rata-rata (mm) 

R1, R2, ......., Rn = Curah hujan stasiun 1, 2,., n (mm) 

A1, A2, ….. , An = Luas bagian yang dibatasi oleh Isohyet-Isohyet 

(Km2) 

 

Gambar 2.3 Daerah Pengaruh Pada Metoda Isohyet  

(Sumber : Sodikin, 2017) 

 

E. Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan air irigasi adalah volume yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air 
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tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam 

melalui hujan dari kontribusi air tanah (Sosrodarsono dan Takeda, 2003). 

Kebutuhan air untuk tanaman adalah jumlah air yang dibutuhkan 

oleh tanaman untuk proses pertumbuhan. Kebutuhan air tanaman perlu 

diketahui agar air irigasi dapat diberikan sesuai dengan kebutuhannya. 

Jumlah air yang diberikan secara tepat, disamping akan merangsang 

pertumbuhan tanaman, juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan air 

sehingga dapat meningkatkan luas areal tanaman yang bias diairi. 

Kebutuhan air untuk tanaman merupakan salah satu komponen kebutuhan 

air yang diperhitungkan dalam perancangan sistem irigasi. (Direktorat 

Jendral Sumber Daya Air, 2006). 

Kebutuhan air tanaman adalah kebutuhan air total yang akan 

diberikan pada petak-petak pertanian tingkat tersier atau ke jaringan irigasi 

yang merupakan kebutuhan air tanaman atau kebutuhan air untuk 

pengolahan tanah atau disebut juga kebutuhan air di lapangan 

(Priyambodo, 1983). 

Menurut (Susanto, 2004) Perkiraaan banyaknya air untuk irigasi 

didasarkan pada faktor-faktor jenis tanaman, jenis tanah, cara pemberian 

air nya, cara pengolahan tanah, banyaknya turun hujan, waktu penanaman, 

iklim, pemeliharaan saluran, dan bangunan eksploitasi. Banyaknya air 

pada petak sawah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

             .....................................................  (2.6) 
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Dimana : 

 

Ir    = kebutuhan air untuk irigasi (mm/hari) 

 
S   = kebutuhan air untuk pengolahan tanah (mm/hari)  

E+ = evapotranspirasi (mm/hari) 

P   = perkolasi (mm/hari) 
 

Re  = curah hujan efektif (mm/hari) 

Penentuan kebutuhan air untuk irigasi atau air yang dibutuhkan 

untuk lahan pertanian didasarkan pada keseimbangan air di lahan untuk 

satu unit luas andalan periode biasanya periode setengah bulan kebutuhan 

air untuk irigasi disawah untuk tanaman padi ditentukan oleh beberapa 

faktor berikut ini : 

1. Evapotranspirasi (Eto) 

Evapotranspirasi adalah gabungan proses penguapan dari 

permukaan tanah atau evaporasi dan penguapan dari daun tanaman 

atau transpirasi. Besarnya nilai evaporasi dipengaruhi oleh iklim, 

variates,jenis dan umur tanaman. Evapotranspirasi potensial dihitung 

dengan metode Blaney Criddle yang telah disesuaikan dengan 

keadaan daerah Indonesia dan nilai kc untuk berbagai jenis tanaman 

yang ditanam disajikan harga – harga koefisien tanaman padi dengan 

varietas unggul dan varietas biasa menurut Nedego/ Prosida dan 

FAO. 
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2. Pengguaan Konsumtif (Etc) 

Menurut Doorenbos dalam Guidelines For Predicting Crop 

Water Recuirements, Food And Agriculture Organitation Od The 

United Nation (1997), menyatakan bahwa penggunaan konsumtif 

diartikan sebagai jumlah air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

tanam. Doorenbos mendefinisikan kebutuhan air tanaman sebagai 

jumlah air yang disediakan untuk mengimbangi air yang hilang 

akibat evaporasi dan transpirasi. Besarnya nilai evaporasi di 

pengaruhi oleh iklim, variates jenis dan umur tanaman. Dengan 

memasukan efisiensi tanaman (kc), penggunaan konsumtif tanaman 

merupakan fungsi dari evapotranspirasi potensial tanaman. 

Penggunaan konsumtif dapat dihitung dengan persamaan berikut ini, 

           .......................................................  (2.7) 

Dengan : 

Etc : penggunaan konsumtif (mm / hari)  

Eto : evapotranspirasi potensial (mm / hari) 

kc : koefisien tanaman 

3. Perkolasi (P) 

Perkolasi yang berlangsung secara vertikal merupakan kehilangan 

air ke lapisan tanah yang lebih dalam, sedang yang berlangsung 

secara horizontal merupakan kehilangan air kearah samping. Seperti 

malalui pematang-pematang lahan persawahan (Kertasapotra et al., 

1990). Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-sifat tanah. 
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Perembesan terjadi akibat meresapnya air melalui tanggul sawah 

perlokasi dan rembesan air sawah berdasarkan Direktorat Jendral 

Pengairan (1986), yaitu sebesar 2 mm/hari. 

4. Penggantian Lapisan Air (Wlr) 

Penggantian lapisan air dilkukan sebanyak dua kali, masing-

masing 50 mm (3,33 mm/hari) selama sebulan dan dua bulan setelah 

transplantasi atau pemindahan bibit ( Direktorat Jendral Pengiran, 

1986). 

5. Memperkirakan Kebutuhan Air Untuk Penyiapan (IR) 

   
   

    
 .............................................................  (2.8) 

Dengan : 

Ir : Kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm / hari ) 

M : kebutuhan air untuk mengganti air yang hilang akibat  evaporasi 

dan perkolasi di sawah yang telah dijenuhkan. 

M = Eo + P (mm / hari ) 

 Eo : evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 Eto selama 

penyiapan lahan (mm / hari) 

 Eto : Evapotranspirasi potensial (mm / hari) 

 P : Perkolasi (mm / hari ) 

e : konstanta = 2,71828 

k : M ( T/ S) 

T : jangka waktu  penyiapan lahan ( hari) 

S : air yang dibutuhkan untuk penjenuhan ditambah dengan 50 
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mm yakni 200 + 50 = 250 mm. 

Dari perhitungan diatas, kebutuhan air untuk penyiapan lahan dapat 

ditunjukan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 Kebutuhan air selama penyiapan lahan 

Eo + P T = 30 Hari T = 45 Hari 

mm/hari S = 250 mm S = 300 mm S = 250 mm S = 300 mm 

5,0 11,1 12,7 8,4 9,5 

5,5 11,4 13,0 8,8 9,8 

6,0 11,7 13,3 9,1 10,1 

6,5 12,0 13,6 9,4 10,4 

7,0 12,3 13,9 9,8 10,8 

7,5 12,6 14,2 10,1 11,1 

8,0 13,0 14,5 10,4 11,4 

8,5 13,3 14,8 10,8 11,8 

9,0 13,6 15,2 11,2 12,1 

9,5 14,0 15,5 11,6 12,5 

10,0 14,3 15,8 12,0 12,9 

10,5 14,7 16,2 12,4 13,2 

11,0 15,0 16,5 12,8 13 

(Sumber : Direktorat Jendral Pengairan, 1986) 

Catatan :  

S300 : tanah kering sehingga membutuhkan banyak genangan air 

 : dipakai pada masa tanam I, setelah musim kering 

 : dipakai pada masa tanam III, apabila yang ditanam padi 

 

S250 : masa tanam tidak membutuhkan banyak genangan air 

 : dipakai pada masa tanam II 

  

Sumber : Direktorat Jendral Pengairan, 1986 
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6. Curah Hujan Efektif (Re) 

Menurut (Ginanjar, 2015) Curah hujan efektif adalah curah hujan 

yang secara efektif dan secara langsung dipergunakan memenuhi 

kebutuhan air tanaman untuk pertumbuhan. Besarnya curah hujan 

efektif untuk  tanaman ditentukan sebesar 80 % dari curah hujan 

rerata per 15 harian bulanan dengan kemungkinan kegagalan 20 % 

atau dapat juga disebut dengan   curah   hujan      untuk 

perhitungan curah hujan efektif ini menggunakan metode Basic 

Month dengan rumus : 

    
 

 
   ...............................................................................  (2.9) 

Dengan : 

R80 : Curah hujan andalan dengan probabilitas 80% 

n : Jumlah data/ pengamatan (tahun) 

Untuk tanaman padi, curah hjan efektifnya dapat dihitung dengan 

persamaan berikut ini : 

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

Dengan : 

Re : Hujan efektif tanaman padi (mm) 

R80 : Hujan rancangan dengan probabilitas 80% 

Untuk tanaman palawija nilai hujan efektif dapat dihitung dengan 

persamaan berikut : 

           .........................................................................  (2.11) 

Dengan : 
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Re : Hujan efektif tanaman padi (mm) 

R50 : Hujan rancangan dengan probabilitas 50% 

7. Kebutuhan Air di Sawah (NFR) 

Perkiraan banyaknya air untuk irigasi didasarkan pada faktor-

faktor jenis tanaman, jenis tanah, cara pemberian air nya, cara 

pengolahan tanah, banyak turun curah hujan, waktu penanaman, 

iklim, pemeliharaan saluran dan bangunan bendung dan sebagainya. 

                 ...................................................  (2.12) 

Dengan : 

NFR : kebutuhan air irigasi di sawah (lt/dt/Ha) 

Etc  : penggunaan konsumtif  

WLR : penggantian lapisan air (mm/hari) 

P  : Perkolasi ( mm /  hari ) 

Re  : Curah Hujan Efektif 

Kebutuhan air di pintu pengambilan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

   
   

 
 ...................................................................................  (2.13) 

Dengan : 

NFR : kebutuhan air irigasi di sawah (lt/dt/Ha) 

DR  : kebutuhan air di pintu pengambilan 

E  : efisiensi irigasi 

8. Efesiensi Irigasi (Et) 

Efisiensi irigasi adalah angka perbandingan dengan jumlah air 
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irigasi nyata yang terpakai untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman 

dengan jumlah air yang keluar dengan pengambilan (intake). 

Efisiensi irigasi merupakan faktor penentu utama dari unjuk kerja 

suatu sistem jaringan irigasi. Efisiensi irigasi terdiri atas efisiensi 

pengairan yang pada umumnya terjadi pada jaringan utama dan 

efisiensi di jaringan sekunder yaitu bangunan pembagi sampai petak 

sawah (Suroso, dkk. 2006). 

Efisiensi irigasi didasarkan asumsi sebagai dari jumlah air yang 

diambil akan hilang, baik di saluran  maupun di petak sawah. 

Kehilangan air yang diperhitungkan untuk operasi irigasi meliputi 

kehilangan air di petak tersier, sekunder, dan kuarter. Besarnya 

masing-masing kehilangan air tersebut dipengaruhi oleh panjangnya 

saluran, luas permukaan tanah, keliling basah saluran, dan kedudukan 

air tanah. Mengacu pada Direktorat Jendral Pengairan (1986) maka 

efisiensi irigasi secara keseluruhan diambil 65 % dengan tingkat 

primer 90 %, tingkat sekunder 90 %, dan tingkat tersier 80 %. Angka 

efisiensi irigasi keseluruhan tersebut dihitung dengan cara 

mengkonversi efisiensi dimasing-masing tingkat yaitu 0,9 x 0,9 x 0,8 

= 0,648 ≈ 65 % (Suroso, dkk. 2006). 

9. Luas Areal Irigasi 

Luas areal irigasi dapat diperkirakan dengan cara 

mempertimbangkan potensi daerah irigasi yang masih dikembangkan ( 

Suroso, dkk. 2006). 
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Besar kebutuhan irigasi pada areal dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut : 

    
                 

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

Dengan : 

Kai : Kebutuhan air untuk irigasi 

Etc : Penggunaan air konsumtif ( mm/hari) 

Ir : Kebutuhan air untuk penyiapan lahan (mm/hari) 

Wlr : Kebutuhan air untuk penggantian lapisan air (mm/hari) 

P : Kehilangan air (perkolasi) 

Re : Curah hujan efektif (mm/hari) 

Ei : Efisiensi irigasi 

A : Luas areal irigasi 
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