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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian sejenis mengenai Kajian Kebutuhan Air Irigasi Pada Jaringan 

Irigasi sebelumnya pernah ditulis oleh (Oktawirawan, 2015) dengan judul 

Kajian Kebutuhan Air Irigasi Pada Jaringan Irigasi Papah Kabupaten 

Kulonprogo. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kebuthan air yang meliputi : 

Nilai Evapotranspirasi  (Eto) terbesar bulan Oktober sebesar 6,07 

mm/hari sedangkan nilai Eto terkecil pada bulan juni sebesar 3,52 

mm/hari. 

a. Curah hujan setengah bulanan rata-rata sebesar pada 2 minggu kedua 

bulan Desember sebesar 233,50 mm/hari sedangkan curah hujan 

setengah bulanan rata-rata terkecil pada 2 minggu kedua bulan 

Agustus sebesar 3,17 mm/hari. 

b. Consumtive use (ETc) untuk tanaman padi pada awal masa tanam 

(penyiapan lahan) merupakan nilai ETc terbesar mendekat masa panen 

nilai ETc akan menurun. Nilai ETc untuk tanaman padi terbesar pada  

1
/2 bulan kedua bulan November 

1
/2  bulan pertama bulan Desember 

sebesar 12,81 mm/hari sedangkan nilai ETc untuk tanaman palawija 

terbesar pada 
1
/2 bulan pertama bulan Oktober sebesar 6,28 mm/hari. 

c. Kebutuhan air total sebesar pada 
1
/2 bulan pertama Desember sebesar 

1,105 m
3
/dtk. Sedangkan kebutuhan air total terkecil pada bulan Maret 

1
/2  bulan pertama, bulan Juli 

1
/2 bulan pertama dan kedua yaitu 

sebesar 0,00 m
3
/dtk. 

2. Data skunder yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Kulonprogo, ketersediaan debit intake per bulan terbesar pada 
1
/2  bulan 

kedua pada bulan Desember sebesar 2,28 m
3
/dtk sedangkan terkecil pada 

2 minggu kedua pada bulan Juli sebesar 0,25 m
3
/dtk. Dengan pola tanam 

Padi-Padi-Palawija, kebutuhan air di Daerah irigasi Papah masih dapat 

dilayani dengan ketersediaan air yang ada. 
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2. Penelitian sejenis mengenai Kajian Kebutuhan Air Irigasi Pada Jaringan 

Irigasi sebelumnya pernah ditulis oleh (Oktawirawan, 2015) dengan judul 

Kajian Kebutuhan Air Irigasi Pada Jaringan Irigasi Papah Kabupaten 

Kulonprogo. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan air yang meliputi : 

a. Nilai Evapotranspirasi (Eto) terbesar bulan Oktober sebesar 5,780 

mm/hari sedangkan nilai Eto terkecil pada bulan Juni sebesar 3,755 

mm/hari. 

b. Consumtive use (Etc) untuk tanaman Padi pada awal masa tanam 

(penyiapan lahan) merupakan nilai Etc terbesar mendekat masa panen 

nilai Etc akan menurun. Nilai Etc untuk tanaman Padi terbesar pada ½ 

bulan ke 1 dan 2 bulan November sebesar 12,70 mm/hari sedangkan 

nilai Etc untuk tanaman Palawija terbesar pada ½ bulan ke 2 bulan 

September sebesar 5,88 mm/hari.  

c. Curah hujan setengah bulanan rata-rata terbesar pada ½ bulan ke 2 

bulan Januari sebesar 250,75 mm/hari sedangkan curah hujan 

setengah bulanan rata-rata terkecil pada ½ bulan ke 2 bulan Juli 

sebesar 2,10 mm/hari. 

d. Kebutuhan air total terbesar pada ½ bulan ke 2 bulan November 

sebesar 0,313 m3/dtk. 

2. Ketersediaan debit setengah bulanan rata-rata di intake per bulan terbesar 

pada ½ bulan ke 1 bulan November sebesar 0,768 m3/dtk sedangkan 

terkecil pada ½ bulan ke 1 dan ke 2 pada bulan Mei sebesar 0,15 m3/dtk . 

3. Dengan pola tanam Padi - Padi (Varietes unggul FAO) – Palawija 

(Jagung), kebutuhan air di Daerah Irigasi Karangasem masih dapat 

dilayani dengan ketersediaan air yang ada. 

 

B. Permasalahan Hidrologi 

Masalah praktis yang selama ini hampir selalu dijumpai dalam analisis 

hidrologi adalah terdapatnya demikian banyaknya cara pendekatan, model dan 

hasil penelitian dalam hidrologi, yang satu sama lain menggunakan pendekatan 

yang berbeda, dan hasil yang lebih sering berbeda (Sri Harto,1993 dalam 
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Putra,2006). Contoh kasus yang biasanya terjadi adalah dalam penentuan 

parameter-parameter yang menggunakan anggapan dan asumsi sehingga 

menyebabkan ketidaksesuaian data yang ada dengan kejadian sesungguhnya. 

Permasalah hidrologi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi 

masalah-masalah keterbatasan data, pengambilan nilai data, kecenderungan data, 

variasi hujan dan karakteristik DAS.   

1. Keterbatasan Data 

Di Indonesia data pengukuran mengenai sungai, baik yang menyangkut 

ketinggian muka air maupun debit sungai serta sedimentasi atau unsur aliran 

lain telah tersedia di badan yang berwenang untuk menangani hal tersebut. 

Namun perlu dicermati adanya beberapa kelemahan umum dalam pencatatan 

data, antara lain yaitu kualitas data yang tidak sebaik yang diharapkan, 

kesulitan memperoleh data yang di berwenang untuk menangani hal tersebut. 

Namun perlu dicermati adanya beberapa kelemahan umum dalam pencatatan 

data, antara lain yaitu kualitas data yang tidak sebaik yang diharapkan, 

kesulitan memperoleh data yang dibutuhkan dan beberapa hal lainnya (Putra, 

2006). Kesulitan dalam mencari data dan terbatasnya data di lapangan 

mendorong berkembangnya teori tentang pembuatan data bangkitan atau 

peramalan. Pada kondisi seperti ini para ahli hidrologi banyak melakukan 

pendekatan dengan membuat model yang memberikan keluaran berupa data 

bangkitan (syntethic data generation). Selanjutnya hasil data bangkitan 

tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk terapan simulasi 

(Baharudin,2004). 

2. Pengambilan Nilai Data 

Pencatatan data hidrologi menggunakan beberapa anggapan untuk 

memutuskan besarnya nilai data yang harus tercatat. Kontinyuitas data belum 

dapat diikuti pendataanya secara rinci untuk setiap perubahan waktu, 

sehingga pada kejadian-kejadian yang penting malah tidak tercatat. Ilustrasi 

perbedaan pengukuran tinggi muka air antara cara manual dengan otomatis 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Sketsa Perbedaan Pencatatan Tinggi MA Manual dan Otomatis 

(Sumber : Muzet, 1980 dalam Putra 2006) 

Pada contoh kasus tersebut nilai tinggi muka air yang harus dicatat 

didasarkan pada jadwal pencatatan yang telah ditentukan. Proses yang terjadi 

diantara selang waktu pencatatan tidak diketahui, hal ini dapat menimbulkan 

kecurigaan pada analisis data korelasi data, khususnya untuk korelasi antara 

data hujan dengan data debit aliran sungai. Kasus ini yang sering kita jumpai 

dalam menentukan nilai yang dicatat untuk dianalisis yaitu jika pencatatan 

dilakukan beberapa kali pada waktu yang ditinjau, maka nilai tersebut adalah 

nilai rerata dari jumlah pencatatan yang harus dilakukan. Berdasarkan 

pemikiran ini dapat digunakan sebagai pentunjuk, bahwa ketelitian hasil 

model tergantung dari kualitas data yang tersedia (Baharudin, 2004). 

Pengukuran tinggi muka air sungai untuk menghitung besarnya debit aliran 

ditentukan dari persamaan lengkung kalibrasi yang dibuat. Besarnya debit 

akan sesuai dengan transformasi tinggi muka air dari hasil analisis lengkung 

debit aliran (rating curve). Analisis lengkung debit aliran dibuat pada suatu 

saat tertentu dengan tampang sungai dan karakteristik lain sesuai dengan 

kondisi saat itu, hasil analisis ini digunakan seterusnya selama belum 

dilakukan kalibrasi. Sejalan dengan perubahan waktu yang menyebabkan 

kondisi aliran pada tampang sungai yang ditinjau berubah, sehingga mestinya 

persamaan rating curve dari waktu ke waktu selalu berubah sesuai dengan 

perubahan alur dan tampang sungai. Kejadian ini sering dijumpai di lapangan 

bahwa persamaan lengkung debit sudah tidak valid lagi, namun masih 

digunakan untuk mentransformasikan nilai tinggi muka air menjadi besaran 
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debit, yang mengakibatkan terjadi kesalahan awal pengambilan nilai data 

sebelum data dianalisis lebih lanjut (Putra, 2006). Kesalahan yang sering 

terjadi sekarang ini adalah akibat pengerukan atau penambangan pasir di 

sungai oleh penduduk, terutama di dekat lokasi pengukuran debit yaitu 

berubahnya datum (tampang kendali) untuk skala tinggi muka air. Hal ini 

menyebabkan data pencatatan debit tinggi muka air tidak sesuai dengan debit 

aliran yang sesungguhnya. Sketsa pencatatan tinggi muka air akibat 

perubahan datum dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

3. Kecenderungan Data 

Pencatatan data, baik data hujan maupun data debit aliran sungai untuk 

periode tahunan mempunyai kecenderungan perubahan sesuai dengan 

perubahan parameter yang mempengaruhinya. Kecenderungan perubahan 

kurva setiap tahunnya itulah yang disebut dengan perubahan kecenderungan 

data. Rangkaian data pada periode tahunan akan mempunyai kecenderungan 

tertentu yang selalu hampir sama, jika parameter yang mempengaruhinya 

tidak berubah (Baharudin, 2004). Analisis kecenderungan data dapat 

dibedakan untuk data hujan dan data debit aliran sungai. 

a. Kecenderungan Data Hujan 

Kecenderungan data hujan dari tahun ke tahun akan selalu tetap, 

perubahan kecenderungan data hujan disebebkan karena berubahnya 

parameter yang mempengaruhi proses kejadian hujan, Parameter tersebut 

meliputi suhu udara, kelembaban udara, radiasi matahari, kecepatan 

angin, evaporasi dan kondensasi uap air menjadi awan di udara. 

Penyebab perubahan parameter proses kejadian hujan banyak disebabkan 

oleh kegiatan manusia yang menggunakan peralatan sebab canggih dan 

mempunyai efek lambat laun mengubah lingkungan (Putra, 2006). 
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Gambar 2.2 Sketsa Pencatatan Tinggi Muka Air Akibat Perubahan 

Dantum (Sumber : Muzet, 1980 dalam Putra, 2006) 

Contoh penyebab perubahan lingkungan misalnya asap pabrik dan 

kendaraan bermotor yang dapat menaikkan kadar karbon monoksida 

(CO), hal ini berakibat semakin panasnya suhu bumi dari panas matahari. 

Perubahan parameter pada selang waktu tertentu (periode tahunan) dapat 

dilihat dari jumlah kejadian hujan dan jumlah tinggi hujan pada periode 

yang berbeda-beda, sehingga dapat diketahui kecenderungan data hujan 

yang tercatat sebagai masukan analisis dan dapat dipertimbangkan dalam 

perhitungan masa yang akan datang. 

b. Kecenderungan Data Debit Aliran 

Kecenderungan data debit sangai terkait dengan kecenderungan data 

hujan, tetapi kecenderungan perubahan data debit umumnya lebih banyak 

disebabkan oleh parameter DAS. Perubahan tata guna lahan, jenis 

tanaman dan pengolahan tanah akan mengubah besarnya debit aliran 

masuk dan pengolahan tanah akan mengubah besarnya debit aliran untuk 

kejadian tinggi hujan yang sama. Jika hujan yang terjadi agak deras atau 

besar mengakibatkan aliran yang terjadi sangat besar, akan tetapi jika 

tidak terjadi hujan ada aliran sungai, berarti dalam DAS tersebut terjadi 

perubahan tata guna lahan yang cenderung menjadi lebih rapat 

(impervious) sehingga limpasan permukaan besar akan tetapi aliran dasar 

sangat kecil (Baharudin, 2004). 
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4. Variasi Hujan 

Variasi hujan dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh efek geografi dan 

pengaruh perubahan waktu. Vari hujan akibat letak geografi merupakan 

variasi yang disebabkan karena DAS terhadap posis dari lintang dan garis 

bujur, sehingga kemungkinan kejadian hujan berbeda antara satu tempat 

dengan di tempat lain. Sedangkan variasi hujan akibat perubahan waktu yaitu 

tinggi rendahnya hujan pada setiap perubahan waktu (Baharudin, 2004). 

a. Variasi Geografi 

Pada umumnya hujan yang terlebat terjadi di dekat garis khatulistiwa dan 

berkurang dengan bertambahnya garis lintang. Hal ini tidak seluruhnya 

terjadi di Indonesia, karena letak kepulauan di Indonesia yang menyebar 

diantara lautan yang luas dan bentang alam yang bergunung-gunung 

menyebabkan variasi kejadian hujan adalah kelembaban udara, suatu 

pulau yang luasnya relatif kecil dibandingkan luas luatan yang 

mengelilinginya, kelembaban udaranya sangat tinggi sehingga 

kemungkinan kejadian hujan lebih besar. Daerah yang bergunung-

gunung dan adanya angin maka terjadi pengangkatan masa udara ke 

puncak gunung. Jika gunung terlalu tinggi dan keadaan memungkinkan 

maka terjadi hujan. Hal ini sering disebut dengan istilah hujan orografis. 

Tetapi hal ini berbeda dapat terjadi yaitu penerusan naiknya udara tiba-

tiba menukik dari pegunungan bukit dapat menghasilkan hujan yang 

lebat pada lereng di balik gunung. Dari uraian tersebut dapat dipikirkan 

lebih lanjut bahwa pemahaman terhadap suatu data dari segi geografi 

memungkinkan untuk memperhitungkan hubungan antara tinggi tempat 

stasiun hujan, kemiringan lereng, jarak dari air laut dan posisi geografis. 

b. Variasi Waktu 

Pada pencatatan hujan setiap selang perubahan waktu menunjukkan 

adanya kecenderungan naik atau turun, sehingga kecenderungan 

penambahan atau pengurangan membentuk suatu kecenderungan yang 

khas untuk setiap daerah tertentu. Nilai rerata hujan merupakan suatu 

indikasi stasioner hujan karena kecenderungan naik ataupun turunnya 

nilai curah hujan akhirnya akan menuju kondisi seimbang yaitu saat 
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tinggi hujan sama dengan tinggi rerata tahunnya. Kejadian tersebut tidak 

terlepas dari waktu, periode dan selang waktu kejadian hujan basah hujan 

kering yang menandakan terjadinya musim. Bentuk kecenderungan 

kejadian hujan dari waktu ke waktu akan dapat berubah berkaitan dengan 

berubahnya sistem dan komponen lain dalam daerah tersebut seperti yang 

telah dijelaskan pada permasalahan kecenderungan data. Contoh 

perubahan kecenderungan misalnya karena perubahan tata guna lahan, 

polusi udara dan pola hidup manusia yang serba canggih dan lain-lain 

dapat menyebabkan perubahan dalam pembentukan hujan. 

5. Karakteristik DAS 

Karakteristik DAS meliputi topografi, kenampakan permukaan, bentuk DAS, 

tata guna lahan, kerapatan jaringan kuras dan pola aliran sungai. Dari masing-

masing karakteristik tersebut akan berpengaruh pada kejadian debit aliran. 

Topografi dan bentuk DAS akan menginformasikan tentang kemiring lereng, 

batas DAS dan pola aliran sungai. Besar kecilnya kemiringan lereng dan pola 

aliran akan berpengaruh pada lama pengaliran dan besarnya debit aliran. 

Kemiringan lereng yang kecil menyebabkan proses aliran permukaan menjadi 

lama, hal ini dapat memungkinkan terjadi proses infiltrasi dan perkolasi 

akibatnya untuk daerah dengan kemiringan lereng yang kecil mempunyai 

aliran dasar yang cukup besar. Distribusi tata guna lahan mempengaruhi 

tanggapan permukaan tanah terhadap hujan yang jatuh. Sedangkan kerapan 

jaringan kuras adalah jumlah saluran yang mengatuskan air limpasan menuju 

sungai yang lebih besar, maka proses pengaliran menuju ke sungai semakin 

cepat (Putra, 2006). Secara umum pengaruh karakteristik DAS terhadap aliran 

adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut : 

a. lama pengaliran, 

b. bentuk hidrograf aliran, 

c. tanggapan tanah permukaan. 

Pola aliran sungai dan bentuk DAS serta urutan sub-DAS dan penurunan 

diagram luas dan waktu dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Bentuk DAS serta urutan sub-DAS dan penurunan diagram luas 

dan waktu. (Sumber : Linsley, 1996 dalam Putra,2006) 

 

  

 

 


