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INTISARI 

 

Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dan untuk 

meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan tetap memperhatikan kepentingan lainnya. 

Untuk mengatasi kekurangan persediaan air di lahan pertanian salah satu usahanya adalah 

dengan pengelolaan air di irigasi dengan baik dan diharapkan kebutuhan air di lahan pertanian 

dapat terpenuhi tepat waktu dan jumlahnya sesuai periode pertumbuhan tanaman. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan air yang meliputi, menganalisis debit ketersediaan 

air irigasi, dan menganalisis perbandingan jumlah kebutuhan dan ketesediaan air irigasi. 

Penelitian ini seluruhnya menggunakan menggunakan data sekunder yakni data klimatologi 

BBWS Serayu-Opak, data curah hujan dan data debit. Dalam analisis data dihitung secara manual 

menggunakan program excel 2010. 

Hasil penelitian ini adalah Kebutuhan air yang meliputi Nilai Evapotranspirasi (Eto) 

terbesar bulan Oktober sebesar 5,242 mm/hari sedangkan nilai Eto terkecil pada bulan Juni 

sebesar 3,241 mm/hari. 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 tanaman Padi terbesar pada ½ bulan pertama bulan November dan ½ bulan kedua bulan 

November sebesar 14,09 mm/hari sedangkan nilai ETc untuk tanaman Palawija terbesar pada ½ 

bulan pertama bulan Oktober sebesar 5,16 mm/hari. Curah hujan setengah bulanan rata-rata 

terbesar pada 2 minggu kedua bulan November sebesar 91,6 mm/hari sedangkan curah hujan 

setengah bulanan rata-rata terkecil pada 2 minggu pertama bulan Agustus sebesar 1,3 mm/hari. 

kebutuhan air total terbesar pada ½ bulan kedua bulan Maret sebesar 10,22 m3/dtk. Sedangkan 

kebutuhan air total terkecil pada bulan Maret ½ bulan pertama, bulan Juli ½ bulan pertama dan 

kedua yaitu sebesar 0,00 m3/dtk. Debit di intake per bulan terbesar pada ½ bulan kedua pada 

bulan April sebesar 15,58 m3/dtk sedangkan terkecil pada 2 minggu kedua pada bulan Agustus 

sebesar 2,11 m3/dtk. Dengan pola tanam Padi-Padi-Palawija, kebutuhan air di Daerah irigasi 

Waduk Sermo dapat dilayani dengan ketersediaan air yang ada. 
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1. PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Kabupaten Kulon Progo terdapat danau 

buatan Waduk Sermo yang terletak di 

Kecamatan Kokap dengan luas genangan waduk 

sebesar 157 Ha. Waduk dibuat dengan 

membendung Kali Menguri dan anak – anak 

cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali 

Papon dan sungai – sungai kecil yang bermuara 

di Kali Ng rancah. Waduk Sermo berfungsi 

sebagai suplisi irigasi sawah yang berada di 

Kecamatan Temon, Wates dan Pengasih dan 

sebagian suplisi kebutuhan air minum (RKPD 

Kulon Progo, 2016). 

Untuk pemanfaatan air, perlu diketahui 

informasi tentang ketersediaan air andalan (debit, 

hujan) (Triatmodjo, 2008). Pada saat ini laju 

pertumbuhan jumlah penduduk sangatlah tinggi, 

ketersediaan air sangat penting untuk kebutuhan 

hidup masyarakat sehari – hari. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukan studi untuk mengetahui debit 

andalan kemungkinan terpenuhinya kebutuhan 

air irigasi dan keperluan air baku pada daerah 

irigasi waduk Sermo dalam memenuhi 

kebutuhan air . 

 

B. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menghitung kebutuhan air pada tanaman 

padi dan palawija yang meliputi perhitungan 

evapotranspirasi dari data klimatologi 

BBWS Serayu-Opak, perhitungan 

consumtive use pada tanaman, menganalisis 

curah hujan pada tahun 2007 sampai 2016, 

dan perhitungan kebutuhan air irigasi. 

2. Menganalisis perbandingan antara kebutuhan 

air dengan ketersediaan air irigasi. 

 

C. Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan menjadi refrensi bagi 

peneliti lain yang berminat dengan penelitian 

sejenis. Penelitian ini juga diharapkan menjadi 

masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bidang 

Sumber Daya Air Kulonprogo dalam 

mengoptimalkan ketersediaan air sesuai dengan 

kebutuhan. Bagi masyarakat khususnya para 

petani di wilayah daerah kajian, hasil penelitian 

diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

pola tanam yang sesuai dengan ketersediaan air 

yang ada 

 

 

D. Batasan Masalah  

Pada penelitian ini, batasan-batasan masalah 

yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Wilayah kajian penelitian ini adalah jaringan 

irigasi Waduk Sermo. 

2. Data yang digunakan adalah data curah 

hujan dan evapotranspirasi berdasarkan 

catatan klimatologi dari Tahun 2007 sampai 

2016. 

3. Nilai koefisien tanaman padi menggunakan 

koefisien variates unggul (FAO). 

4. Penelitian ini tidak menganalisis sistem 

jaringan. 

5. Penelitian ini tidak menginventarisasi 

bangunan irigasi di Waduk Sermo. 

6. Pada penelitian ini tidak melampirkan peta 

Daerah Irigasi Waduk Sermo 

7. Penghitungan evapotranspirasi dalam 

penelitian ini dilakukan secara manual 

menggunakan Metode Penman Modifikasi. 

8. Tidak menghitung kehilangan air di saluran 

jaringan irigasi daerah kajian. 

9. Penghitungan hujan efektif tanaman palawija 

mengikuti curah hujan rata-rata sesuai 

USDA yang disarankan dalam Standar 

perencanaan Irigasi KP-01 Tahun 1986. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Permahaman yang lebih baik tentang proses 

dalam suatu DAS, dapat membantu para analisis 

tentang apa yang harus dilakukan dengan data 

yang ada untuk proses pengalihragaman data 

masukan menjadi hasil (output) yang diharapkan 

Dalam perumusan suatu model cara yang umum 

dilakukan untuk memahami sistem adalah 

identifikasi dan klarifikasi sistem, pendekatan 

masalah, perlakuan terhadap suatu parameter 

sistem dan penelaahan lebih jauh perilaku 

parameter dan variabel yang terkait (Sri 

Harto,1993 dalam Putra,2006). 

 

3. LANDASAN TEORI 

 

A. Evapotranspirasi 

Menghitung nilai evapotranspirasi potensial 

(Eto) dengan menggunakan Metode Penman 

modifikasi dapat dilihat dari persamaaan 3.1. 

Eto = c*{W*Rn+(1-W)*f(U)*(es-ea).....(3.1) 

dengan : 

Eto = Evapotranspirasi 

C = Faktor penyesuaian kondisi akibat cuaca 

siang dan malam 
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W = Faktor yang mempengaruhi penyinaran 

matahari 

f(U = Fungsi kecepatan angin dalam 

perbandingan 

Rn = Radiasi penyinaran matahari dalam 

perbandingan penguapan atau radiasi  

matahari bersih (mm/hari)  

es  = Tekanan uap jenuh (mbar) 

ea  = Tekanan uap nyata (mbar) 

Pada gambaran variabel-variabel dan 

perhitungan evapotranspirasi potensial menurut 

modifikasi terdapat uraian sebagai berikut: 

1. Faktor penyesuaian/pengganti kondisi akibat 

cuaca siang dan malam (c) 

  Nilai faktor pendekatan (c) dapat dilihat 

dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel Adjusment faktor (c) 

bulanan 

 
Sumber : Suroso, A.(2011) Bahan Ajar Irigasi dan Bangunan, UMB 

2. Faktor yang mempengaruhi penyinaran 

matahari (W) 

Nilai faktor yang mempengaruhi 

penyinaran matahari (W) adalah hubungan 

antara temperatur dengan ketinggian, 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel nilai faktor penimbang 

(W) untuk efek radiasi 

 Sumber : Hadisusanto dalam Oktawirawan (2015) 
3. Tekanan uap jenuh (ea) 

 Tabel tekanan uap jenuh (ea) menurut 

temperatur udara rata-rata, dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Tekanan uap jenuh (ea) 

menurut temperatur udara rata-rata 

 
Sumber : Kebutuhan Air Tanaman, Departemen Pertanian, 1977 

4. Tekanan uap aktual (ed) 

   Menghitung tekanan uap aktual (ed) 

dapat diketahui dengan  menggunakan 

persamaan 3.2. 

ed = ea*(RH/100).............................(3.2) 

dengan : 

ed  = Tekanan uap aktual (mbar) 

ea  = Tekanan uap jenuh (mbar) 

  (Tablel 5.4) 

RH = Telembaban udara (%) 

5. Rn (Net Radiasi Equivalen Evaporasi) 

Menghitung Rn dapat dilihat pada 

persamaan 3.3. 

Rn = Rns-Rnl..................................(3.3) 

dengan : 

Rn = Penyinaran radiasi matahari (mm/hari) 

Rns  = Penyinaran matahari yang diserap oleh 

bumi (mm/hari) 

Rnl = Padiasi yang dipancarkan oleh bumi 

(mm/hari) 

a. Penyinaran matahari yang diserap oleh 

bumi (Rns) 

 Nilai Penyinaran matahari teoritis yang 

tergantung pada garis lintang (Ra), dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Tabel Extra Terrestial Radiation 

(Ra) 

 
Sumber : Hadisusanto dalam Oktawirawan (2015) 

Menghitung nilai penyinaran matahari 

yang diserap oleh bumi (Rns) dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan 

3.4, sedangkan untuk menghitung nilai 

(Rs) dapat diketahui dengan persamaan 

3.5. 

Rns = (1-ɑ)*Rn..............................(3.4) 

Rs = {0,25+0,5(n/N).....................(3.5) 

dengan : 

Rs = Penyinaran radiasi matahari yang 

jatuh ke bumi setelah    

dikoreksi(mm/hari) 

Ra  = Penyinaran matahari teoritis yang 

tergantung pada garis lintang 

(mm/hari) (Table 3.4) 

n/N  = Ration sunshine/intensiatas 

penyinaran matahari (%) 

n   = Lamanya penyinaran matahari 

(jam/hari) 

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

C 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

Temperatur (T)°C 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Keringgian (z) m                     

0 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,66 0,69 

500 0,44 0,48 0,51 0,54 0,57 0,6 0,62 0,65 0,67 0,7 

1000 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,66 0,69 0,71 

2000 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,66 0,69 0,71 0,73 

Temperatur (T)°C 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Ketinggian (z) m                     

0 0,71 0,73 0,75 0,77 0,78 0,8 0,82 0,83 0,84 0,85 

500 0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 

1000 0,73 0,75 0,77 0,79 0,8 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 

2000 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 

 

Temperatur 

(°C) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ea (mbar) 6,1 6,6 7,1 7,6 8,1 8,7 9,8 10 10,7 11,5 12,3 

Temperatur 

(°C) 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ea (mbar) 13,1 14 15 16,1 17 18,2 19,4 20,6 22 23,4 24,9 

Temperatur 

(°C) 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

ea (mbar) 26,4 28,1 29,8 31,7 33,6 35,7 37,8 40,1 42,4 44,9 47,6 

Temperatur 

(°C) 
33 34 35 36 37 38 39         

ea (mbar) 60,3 53,2 56,2 59,4 62,8 66,3 69,9         
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N        = Lamanya penyinaran matahari 

menurut astronomi dalam suatu 

hari 

b. Radiasi yang dipancarkan oleh bumi (Rnl) 

Nilai koreksi akibat temperatur f(T), dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Tabel Pengaruh Temperatur 

Udara f(T) pada radiasi gelombang 

Sumber : Hadisusanto dalam Oktawirawan (2015) 
Menghitung nilai radiasi yang di 

pancarkan oleh bumi (Rnl) dapat dilihat 

pada persamaan 3.6. 

Rnl = f(T)*f(ed)*f(n/N).....................(3.6) 

F(ed) = (0,34-0,044*ed0,5)...............(3.7) 

F(n/N) = {0,1+0,9(n/N)}...................(3.8) 

dengan : 

f(T)  = Koreksi akibat temperatur 

(Tabel 3.5) 

f(ea) = Koreksi akibat tekanan uap 

air 

f(n/N)  = Koreksi rasio penyinaran 

matahari 

ea = Tekanan uap nyata (mbar) 

(Table 3.3) 

ed  = Tekanan uap aktual (mbar) 

6. Fungsi kecepatan angin f(U) 

f(U) = 0,27*(1+U/100).......................(3.9) 

dengan : 

f(U) = Fungsi kecepatan angin 

U     = Kecepatan angin pada ketinggian 2 

meter, selama 24 jam (km/jam) 

 

B. Curah hujan 

1.           n     -     (R  ) 
Untuk analisis curah hujan rata-rata 

pada daerah kajian menggunakan Metode 

Thiessen, persamaan yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

 

 ̅  
                     

      
 ..................(3.10) 

dengan : 

         = hujan rerata kawasan 

P1, P ,.., Pn    = hujan pada setasiun 1, 2, 3 ..., 

n 

A1, A2 ..., An= luas daerah yang mewakili 

stasiun 1, 2, 3 ..., n 

2. Curah hujan efektif (Re) 

a. Curah hujan efektif tanaman padi 

Curah hujan efektif untuk tanaman padi 

diambil 70% dari curah hujan minimum 

tengah bulanan dengan ulang 5 tahun. 

Re = 0,7*1/15*R80 ......................(3.11) 

dengan : 

Re = Curah hujan efektif 

R80  = Curah hujan stengah bulanan 

b. Curah hujan efektif tanaman palawija 

Curah hujan efektif untuk tanaman selain 

padi dihitung dengan metode yang 

diperkenalkan oleh USDA (Soil 

Convertion Service), selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.6 

Tabel 3.6 Tabel huajan efektif rata-rata 

bulanan (USDA(SCS), 1969) 

 
 

C. Consumtive use (Etc) 

 Penggunaan konsumtif dihitung dengan 

rumus berikut : 

Etc = Kc*Eto.......................................(3.12) 

dengan : 

Etc  = Evapotranspirasi tanaman (mm/hari) 

Kc  = Koefisien tanaman  

Eto  = Evapotranspirasi tanaman acuan 

(mm/hari) 

1. Koefisein tanaman (Kc) 

 Koefisien tanaman (Kc) dapat berdasarkan 

Standar Perencanaan KP-01 (1986) dilihat 

pada tabel  3.7, sedangkan koefisien harga 

tanaman berdasarkan Metode 

Evapotranspirasi Penman dapat dilihat pada 

Tabel 3.8. 

D. Kebutuhan Air Irigasi 

1. Perkolasi 

2. Faktor pengolahan tanah (IR) 

 Faktor pengolahan tanah (IR) dapat 

diketahui melalui persamaan 3.13 (Vand der 

Goor dan Zijlsha dalam Oktawirawan, 

2015). 

IR = M*ek/(ek-1)............................(3.13) 

dengan : 

IR = Kebutuhan air ditingkat persawahan 

(mm/hari) 

M = Kebtuhan air untuk mengganti 

kehilangan air akibat evaporasi dan 

perlokasi di sawah yang sudah jenuh 

e  = Nilai eksponensial (2,718281) 

T 

(°C) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

F(T) 11 11,4 11,7 12 12,4 12,7 13,1 13,5 13,8 14,2 14,6 

T 

(°C) 
22 24 26 28 30 32 34 36 

  

  

F(T) 15 15,4 15,9 16,3 16,7 17,2 17,7 18,1       
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 Untuk menemukan nilai M dan K adalah 

sebagai berikut atau dapat dilihat pada 

persamaan 3.14 dan 3.15. 

M = Eo+P.......................................(3.14) 

dengan : 

Eo = Evaporasi air terbuka yang diambil 1.1 

Eto selama penyiapan lahan 

(mm/hari) 

P   =  Perlokasi (mm/hari) 

 Kebutuhan dasar (K) adalah kebutuhan 

air pada waktu rendaman penuh, untuk suatu 

daerah kecil yang dapat dikerjakan selama 

14 hari. 

K = M*T/S.....................................(3.15) 

dengan : 

K = Nilai kebutuhan dasar 

T = Jangka waktu penyiapan lahan (hari) 

S = Kebutuhan air, untuk penjenuhan 

ditambah lapisan air 50 mm 

3. Penggantian lapisan air (WLR) 

Penggantian lapisan air dilakukan 

setelah pemupukan, usaha untuk 

menjadwalkan dan mengganti lapisan air 

menurut kebutuhan. Jika tidak ada 

penjadwalan semacam itu, dilakukan 

penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 

50 mm (atau 3,3 mm/hari selam 1/2  bulan) 

selama sebulan dan 2 bulan setelah 

transplasi. 

4. Kebutuhan air lahan (NFR) 

 Banyaknya air untuk irigasi pada petak 

sawah dapat diketahui dengan persamaan 

(3.16) (Standar Perencanaan Irigasi KP-01, 

1986). 

NFR = Etc+P+WLR-Re.......................(3.16) 

dengan : 

NFR = Netto field water requirement atau 

kebutuhan air bersih di sawah 

(mm/hari) 

Etc    = Evapotranspirasi tanaman (mm/hari) 

P       = Perlokasi (mm/hari) 

WLR = Kedua penggantian lapisan air 

5. Kebutuhan air disumber 

 Kebutuhan air disumber dapat 

diperkirakan dengan persamaan 3.17. 

IR = NFR/Ef.........................................(3.17) 

dengan : 

IR     = Kebutuhan air ditingkat persawahan 

(mm/hari) 

NFR = Netto field water requirement atau 

kebutuhan air bersih di sawah 

(mm/hari) 

Ef     = Efisiensi yang terdiri dari efisiensi di 

saluran dan bangunan tersier, 

sekunder dan primer 

a. Efisiensi irigasi (Ef) 

Umumnya di daerah irigasi digunakan 

efisiensi 65 % dengan rincian :  

1) Efisiensi dari sadap tersier sampai 

petak 90 % 

2) Efisiensi di saluran sekunder 90 % 

3) Efisiensi di saluran primer 80 % 

Sedangkan menurut buku yang 

diterbitkan oleh DPU (Departemen 

Pekerjaan Umum), pedoman dan 

standar perencanaan teknis cetakan 

Tahun 1986 penarikan harga-harga 

efisiensi adalah sebagai berikut : 

1) Efisiensi disaluran dan bangunan 

pada saluran tersier  = 0,9 

2) Efisiensi disaluran dan bangunan 

pada saluran sekunder = 0,9 

3) Efisiensi disaluran dan bangunan 

pada saluran primer  = 0,8 

 

E. Ketersediaan Air Irigasi 

Ketersediaan air dalam penelitian dihitung 

berdasarkan mengandalkan debit catatan di 

intake. Menurut pengamatan, besarnya andalan 

yang diambil untuk penyelesaian optimum 

penggunaan air dibeberapa macam proyek 

adalah seperti yang terlihat pada Tabel 3.9. 

 

F. Pola Tata Tanam dan Sistem Golongan 

1. Pola tata tanam 

Tabel 3.10 Pola tanam 

 
Sumber : Standar Perencanaan Irigasi KP-01, 1986 

2. Sistem golongan 

Untuk memperoleh tanaman dengan 

pertumbuhan yang optimum guna 

mencapai produktifitas yang tinggi, maka 

penanaman harus memerhatikan 

pembagian air secara merata ke semua 

petak tersier dalam jaringan irigasi. 

Sumber air tidak selalu dapat 

menyediakan air irigasi yang dibutuhkan, 

sehingga harus di buat rencana pembagian 

air yang baik, agar air yang tersedia dapat 

digunakan secara merata dan seadil-

Ketersediaan air untuk jaringa irigasi Pola tanam dalam satu Tahun 

Tersedia air cukup banyak Padi – Padi – Palawija 

Tersedia jumlah air dalam jumlah yang 

cukup 

Padi – Padi – Bero 

Padi – Palawija – Palawija 

Daerah yang cenderung kekurangan air 
Padi – Palawija - Bero 

Palawija – Padi - Bero 
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adilnya. Kebutuhan air yang tertinggi 

untuk suatu petak tersier adalah Qmax, 

yang didapat sewaktu merencanalan 

seluruh sistem irigasi. Besarnya debit Q 

yang tersedia tidak tetap, bergantung pada 

sumber dan luas tanaman yang harus 

diairi. Pada saat-saat dimana air tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan air 

tanaman dengan pengaliran menerus, 

maka pemberian air tanaman dilakukan 

secara bergilir. Dalam musim kemarau 

dimana keadaan air mengalami kritis, 

maka pemberian air tanaman akan 

diberikan/diprioritaskan kepada tanaman 

yang telah direncanakan.  

 

4. METODE PENELITIAN 

 

A. Tahapan Penelitian 

  Bagan alir penelitian ini disajikan untuk 

mempermudah dalam proses 

pelaksanaannya. Metode penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah daerah irigasi  

Waduk Sermo yang termasuk pada wilayah 

Daerah Irigasi. Peta lokasi penelitian disajikan 

pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Peta Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian ini terdiri dari : 

1. Stasiun pengamatan hujan 

Pada penelitian ini, data curah hujan 

diperoleh melalui data stasiun pengamatan 

hujan waduk sermo. Stasiun pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi Pustaka 

Observasi awal 

 

Proposal 

disetujui 

Pengumpulan Data skunder : 

1. Data klimatologi dan curah hujan 

2. Data debit dan skema jaringan irigasi 

3. Data pola tanaman  

Rekapitulasi data : 

1. Data klimatologi 

2. Data curah hujan 

3. Data Debit Outflow 

 

Kelengkapan data 

Analisis data : 

1. Menghitung Evapotranspirasi dengan metode 

penman 

2. Minghitung hujan rata-rata  

3. Menghitung hujan efektif tanaman padi 

4. Menghitung hujan efektif tanaman palawija 

5. Menghitung consumtive use 

6. Menghitung kebutuhan air 

 

YA 

 

YA 

 

 

    Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan : 

1. Evapotranspirasi 

2. Curah hujan 

3. Curah hujan efektif tanaman padi dan palawija 

4. Kebutuhan air lahan (NFR) 

5. Ketersediaan air pada daerah kajian 

Kesimpulan 

Selesai 
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hujan Waduk Sermo terdiri dari beberapa 

stasiun pegamatan, yaitu : 

a. Stasiun pengamatan hujan pelaosan 

b. Stasiun pengamatan hujan boro area 

c. Stasiun pengamatan hujan klimatologi 

2. Daerah irigasi 

Pada penelitian ini daerah yang dikaji adalah 

daerah irigasi Waduk Sermo, Kabupaten 

Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Daerah irigasi Waduk Sermo 

mengaliri ± 7.152 ha. 

 

C. Data Penelitian 

Data penelitian  ini merupakan data sekunder 

yang diperoleh melalui dinas-dinas terkait. Data 

sekunder yang diperoleh dari Balai Besar 

Wilayah Sungai Serayu-Opak antara lain : 

a. Data klimatologi, dapat dilihat pada Lampiran 

1. 

b. Data curah hujan rata-rata, dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

c. Pola tanaman daerah irigasi, dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

d. Skema jaringan daerah irigasi, dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

e. Debit Outflow daerah irigasi, dapat dilihat 

pada lampiran 5. 

 

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kebutuhan Air 

1. Evapotranspirasi 

a. Faktor penyesuaian/pengganti kondisi 

akibat cuaca siang dan malam (c) 

Nilai faktor penyesuaian dapat 

diketahui dengan menggunakan Tabel 

pada Tabel 3.1. Bila Usiang/Umalam 

tidak tersedia, nilai faktor penyesuaian 

(c) bulanan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

b. Faktor yang mempengaruhi penyinaran 

matahari (W) 

Contoh perhitungan pada bulan 

Januari dalam menghitung faktor 

penyesuaian tersebut dihitung secara 

interpolasi, sebagai berikut: 

1) Faktor penyinaran matahari (W) 

Tempertur 30°C pada ketinggian 

141,88 m dpal. 
    

     
 
    

     
 

        

     
 

      

         
 

      

   
 
      

    
 

141,88 * 0,02 = 500*(X-0,78) 

141,88 * 0,02 = 500X-390 

2,8376 = 500X - 390 

2,8376 + 390 = 500X 
      

   
 = X 

0,78468 = X 

Dengan: 

Y: 153 m dpal (ketinggian stasiun 

BBWS Serayu-Opak) 

y1: 0 m dpal (batas bawah ketinggian 

Tabel 3.2) 

y2: 500 m dpal (batas atas ketinggian 

Tabel 3.2) 

x1: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 30°C di ketinggian 

0m dpal 

x2: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 32°C di ketinggian 

500m dpal 

X: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 30°C di ketinggian 

141,88 m dpal 

2) Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 32°C pada ketinggian 

141,88 m dpal. 
    

     
 
    

     
 

        

     
 

      

         
 

      

   
 
      

    
 

141,88 * 0,02 = 500*( X- 0,79) 

141,88 * 0,02 = 500X - 395 

2,8376 = 500X -395 

2,8376 + 395 = 500X 
      

   
 = X 

0,79569 = X 

Dengan: 

Y: 141,88 m dpal (ketinggian stasiun 

BBWS Serayu-Opak) 

y1: 0 m dpal (batas bawah ketinggian 

Tabel 3.2) 

y2: 500 m dpal (batas atas ketinggian 

Tabel 3.2) 

x1: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 32°C di ketinggian 0 

m dpal 



8 
 

x2: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 32°C di ketinggian 

500 m dpal 

X: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 32°C di ketinggian 

141,88 m dpal 

3) Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 30,14°C di ketinggian 

141,88m dpal 
    

     
 
    

     
 

        

     
 

         

               
 

    

 
 
         

    
 

0,14 * 0,01= 2*( X- 0,78568) 

0,14 * 0,01= 2X – 1,57136 

0,0014 + 1,57136 = 2X  

1,57276 = 2X 
        

 
 = X 

0,78638 = X 

Dengan: 

Y: Temperatur 30,14°C di ketinggian 

141,88 m dpal 

y1: Temperatur 30°C di ketinggian 

141,88 m dpal 

y2: Temperatur 32°C di ketinggian 

141,88 m dpal 

x1: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 30°C di ketinggian 

141,88 m dpal 

x2: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 32°C di ketinggian 

141,88 m dpal 

X: Faktor penyinaran matahari (W) 

Temperatur 30,14°C di ketinggian 

141,88 m dpal 
 

c. Tekanan Uap Nyata (ea) 

 Contoh perhitungan dalam 

menghitung Tekanan Uap Nyata (ea) 

untuk bulan Januari dengan temperature 

30,14°C adalah sebagai berikut : 
        

     
 

      

         
 

    

 
 
      

   
 

0,14 * 2,5 = 1 * (X –42,4) 

0,14 * 2,5 = (1X–42,4) 

0,35 + 42,4 = 1X 

     

 
 = X 

42,75 = X 

d. Tekanan Uap Aktual (ed) 

 Contoh perhitungan dalam 

menghitung Tekanan Uap nyata (ea) 

untuk bulan Januari adalah sebagai 

berikut : 

   (    
  

   
) 

   (      
      

   
) 

               
e. Rn (Net Radiasi Equivalen Evaporasi) 

 Contoh perhitungan nilai radiasi 

penyinaran matahari dalam perbandingan 

penguapan atau radiasi matahari bersih 

untuk bulan Januari adalah sebagai 

berikut: 

Rn = Rns-Rnl 

Rn = 5,162 - 0,742 

Rn = 4,420 mm/hari 

1) Penyinaran matahari yang diserap oleh 

bumi (Rns)  

Menghitung (Ra) dihitung dengan 

menggunakan Tabel 3.4. 

Dari tabel 3.4 dapat dianalisis 

menggunakan interpolasi letak lintang 

adalah sebagai berikut: 
          

   
 

      

        
 

        

 
 
      

   
 

1,856989 * 0,3 = 2 * (X –15,8) 

 0,5570967 = (2X – 31,6) 

32,10138541 + 31,6 = 2X 
          

 
 = X 

16,078 = X 

Dengan: 

Y: Letak lintang stasiun BBWS Srayu-

Opak 7°51'23" LS atau 7,856389 

y1: Letak lintang, pada Tabel 3.4. 

y2: Letak lintang, pada Tabel 3.4. 

x1: Faktor penyesuaian,Ra pada Tabel 

3.4. 

x2: Faktor penyesuaian,Ra pada Tabel 

3.4. 

X: Faktor penyesuaian (Ra) letak 

lintang stasiun BBWS Srayu-Opak 

Rs = {0,25+0,5(n/N)} x Ra 

Rs = {0,25+(0,5 x 35,617) x 16,078 

Rs = 6,883 
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Rns = (1-0,25) x Rs 

Rns = (1-0,25) x 6,883 

Rns = 5,162 

2) Radiasi yang dipancarkan oleh bumi 

(Rnl) 

  Contoh perhitungan (Rnl) untuk 

bulan Januari adalah sebagai berikut: 

 Rnl = f(T) x f(ed) x f(n/N) 

 Rnl = 16,69 x 0,106 x 0,421 

 Rnl = 0,742 mm/hari 

a) Nilai koreksi akibat temperatur f(T) 

Contoh penghitungan interpolasi 

f(T) untuk bulan Januari adalah 

sebagai berikut: 
        

     
 

      

         
 

    

 
 
      

   
 

0,14 * 0,5= 2 * (X –16,7) 

0,07 = (2X–33,4) 

0,07 + 33,4 = 2X  
     

 
 = X 

16,69 = X 

Dengan: 

Y: Temperatur 30,14°C bulan 

Januari (data) 

y1: Temperatur 30°C 

y2: Temperatur 32°C 

x1: nilai f(T)Temperatur 30°C 

x2: nilai f(T)Temperatur 32°C 

X : nilai f(T)Temperatur 30,14°C 

b) Nilai koreksi akibat tekanan udara 

f(ed) 

Contoh perhitungan f(ed) untuk 

bulan Januari adalah sebagai berikut 

ini: 

f(ed) = 0,34 - 0,044√ed 

f(ed) = 0,34 - 0,044√28,335 

f(ed) = 0,106 

c) Nilai koreksi rasio penyinaran 

matahari f(n/N) 

Contoh perhitungan f(n/N) untuk 

bulan Januari adalah sebagai berikut 

ini: 

f(n/N) = {0,1 + 0,9(n/N/100)} 

f(n/N) = {0,1 + 0,9(35,617/100)} 

f(n/N) = 0,421 

f. Fungsi kecepatan angin f(U) 

Contoh perhitungan dalam 

menghitung f(U) untuk bulan Januari 

adalah sebagai berikut : 

f(U) = 0,27(1+U/100) 

f(U) = 0,27(1+13,287/100) 

f(U) = 0,306 

Dari faktor penyesuaian di atas maka 

nilai Eto pada bulan Januari dapat dihitung 

sebagai berikut : 

Eto = c*{W*Rn+(1-W)*f(U)*(ea-ed)} 

Eto = 1,1 x { 0,784 x 4,420 + (1- 0,784) x 

0,306 x (14,407)} 

Eto = 4,859 mm/hari 

 

Tabel 5.1 Tabel Hasil Perhitungan 

Evapotranspirasi (Eto) 

Sumber : Hasil  Analisis 2017 

 

2. Curah Hujan 

1. Curah hujan rata-rata ( ̅) 

Contoh perhitungan hujan 
1
/2 

bulanan rata-rata semua stasiun pada bulan 

Januari setengah bulan pertama adalah 

sebagai berikut. Selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 5.2.     

           ̅  
                     

      
 

 ̅  
                                       

     
  

            ̅           
dengan : 

 ̅  = hujan rerata kawasan 

P1 = 62,1 mm, curah hujan Stasiun 

Borrow (Lampiran 2) 

P2 = 1,24 mm, curah hujan Stasiun 

Klimatologi (Lampiran 2) 

P3 = 66,5 mm, curah hujan Stasiun 

Plaosan (Lampiran 2) 

Atotal = total luas daerah semua Stasiun 

2. Curah hujan efektif (Re) 

Curah Hujan Efektif merupakan 

curah hujan yang jatuh pada suatu daerah 

dan dapat digunakan oleh tanaman untuk 

proses pertumbuhannya. 

a. Curah Hujan Efektif Tanaman Padi 

Curah Hujan Efektif tanaman padi 

ditentukan berdasarkan nilai R80. 

Setelah hasil curah hujan rata-rata 
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dirangking dengan periode ulang 5 

tahun, dilanjutkan dengan 

menentukan letak R80  dapat diketahui 

berdasarkan perhitungan berikut. 

Selengkapnya dilihat pada Tabel 5.3. 

R80 = 
 

 
   

R80 = 
  

 
   

R80 = 3 

Dari hasil perhitungan diketahui 

bahwa nilai R80 terletak pada baris 

ketiga dari nilai terbesar curah hujan 

yang telah dirangking. 

Re = 0,7 x 1/15 x R80 (setengah 

bulanan) 

Re = 0,7 x 1/15 x 103,1 

Re = 4,81 mm 

dengan: 

Re  = curah hujan efektif 

R80  = 103,1 mm pada 
½
 

bulan ke 1 bulan Januari ( Tabel 5.3) 

1/15  = 1 bulan/15 hari 

 

Tabel 5.2 Curah Hujan 
1
/2 bulanan rata-rata pada 

semua Stasiun 

Sumber : Hasil  Analisis 2017 

Tabel 5.3 Perangkingan Hujan rata-rata dan 

Curah Hujan Efektif Tanaman Padi 

Sumber : Hasil  Analisis 2017 

b. Curah Hujan Efektif Tanaman 

Palawija 

Contoh perhitungan dalam 

menghitung curah hujan efektif 

tanaman palawija untuk bulan Januari 

minggu pertama adalah sebagai 

berikut. Selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 5.4. 

1) Curah hujan efektif tanaman 

palawija curah hujan rata-rata 

bulanan 50 mm pada Eto 150,62 

mm/bulan. 
    

     
 
    

     
 

          

       
 
    

     
 

    

  
 
    

  
 

0,62 * 10 = 25*( X- 39) 

0,62 * 10 = 25X – 975 

6,2 + 975 = 25X  

981,2 = 25X 
      

  
 = X 

39,248 = X 

Dengan : 

Y: 150,62 mm/bulan (Eto) 

y1: 150 mm/bulan (batas bawah 

Eto Tabel 3.8) 

y2: 175 mm/bulan (batas atas Eto 

Tabel 3.8) 

x1: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan 

rata-rata 50 mm di Eto 150 

mm/bulan 

x2: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan 

rata-rata 62,5 mm di Eto 175 

mm/bulan 

X: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan rata-

rata 50 mm di Eto 150,62 

mm/bulan 

2) Curah hujan efektif tanaman 

palawija curah hujan bulanan 62,5 

mm pada Eto 150,62 mm/bulan 
    

     
 
    

     
 

          

       
 
    

     
 

    

  
 
    

  
 

0,62 * 10 = 25*( X- 42) 

0,62 * 10 = 25X – 1050 

6,2 + 1050 = 25X  

1056,2 = 25X 
      

  
 = X 

42,248 = X 

Dengan : 

Y: 150,62 mm/bulan (Eto) 
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y1: 150 mm/bulan (batas bawah 

Eto Tabel 3.8) 

y2: 175 mm/bulan (batas atas Eto 

Tabel 3.8) 

x1: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan 

rata-rata 62,5 mm di Eto 150 

mm/bulan 

x2: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan 

rata-rata 62,5 mm di Eto 175 

mm/bulan 

X: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan rata-

rata 62,5 mm di Eto 150,62 

mm/bulan 

3) Curah hujan efektif tanaman 

palawija curah hujan rata-rata 

61,27 mm pada Eto 150,62 
    

     
 
    

     
 

        

       
 

        

             
 

     

    
 
        

 
 

11,27 * 3 = 12,5*( X- 39,248) 

11,27 * 3 = 12,5X – 490,6 

33,81 + 490,6 = 12,5X  

542,41 = 12,5X 
       

    
 = X 

41,9528 = X 

Dengan : 

Y: 61,27 mm/bulan (curah hujan 

rata-rata pada bulan Januari) 

y1: 150 mm/bulan (batas bawah 

Eto Tabel 3.8) 

y2: 175 mm/bulan (batas atas Eto 

Tabel 3.8) 

x1: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan 

rata-rata 61,27 mm di Eto 

150 mm/bulan 

x2: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan 

rata-rata 61,27 mm di Eto 

175 mm/bulan 

X: Curah hujan efektif tanaman 

palawija (Re) curah hujan rata-

rata 61,27 mm di Eto 150,62 

mm/bulan 

 

Tabel 5.4 Hasil Curah Hujan Efektif Tanaman 

Palawija 

Sumber : Hasil  Analisis 2017 

 

3. Kebutuhan Air  

a. Perkolasi  

Nilai perkolasi tanah pertanian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

diasumsikan sebesar 2 mm/hari. 

b. Consumtive use (Etc) 

a) Counsumtive use tanaman padi 

Contoh perhitungan Etc tanaman 

padi pada pola tanaman pertama bulan 

Desember, adalah sebagai berikut : 

Etc = Kc x Eto 

Etc = 1,10 x 4,54 

Etc = 5,00 mm/hari 

b) Counsumtive use tanaman palawija 

Contoh perhitungan Etc tanaman 

palawija pada pola tanaman pertama 

bulan Agustus, adalah sebagai berikut : 

Etc = Kc x Eto 

Etc = 0,50 x 4,70 

Etc = 2,35 mm/hari 

c. Faktor Pengolahan Tanah (IR) 

a) Penyiapan lahan pada musim Padi I 

(dimulai pada periode pertama bulan 

November) 

M = 1,1 x Eto + P 

M = 1,1 x 4,82 + 2 

M = 7,302 

 Setelah nilai M diketahui maka 

langkah selanjutnya adalah 

menghitung K, sebagai berikut : 

K = M x T/S 

K = 7,302 x 30/300 

K = 0,7302 

 Maka nilai faktor penyiapan 

lahan musim Padi I adalah sebagai 

berikut : 

IR = M x e
k
 /( e

k
 – 1) 

IR = 7,302 x 2,718
0,7302

/(2,718
0,7302

 – 

1) 

IR = 14,09 mm/hari 

b) Penyiapan lahan pada musim Padi II 

(dimulai pada periode kedua bulan 

Maret) 

M = 1,1 x Eto + P 

M = 1,1 x 4,48 + 2 



12 
 

M = 6,928 

 Setelah nilai M diketahui maka 

langkah selanjutnya adalah 

menghitung K, sebagai berikut : 

K = M x T/S 

K = 6,928 x 30/250 

K = 0,83136 

 Maka nilai faktor penyiapan 

lahan musim Padi II adalah sebagai 

berikut : 

IR = M x e
k
 /( e

k
 – 1) 

IR = 6,928 x 2,718
0,83136

/(2,718
0,83136

 – 1) 

IR = 12,27 mm/hari 

d. Penggantian Lapisan Air (WLR)  

Pergantian air untuk semua jenis 

tanaman dalam setahun adalah sebagai 

berikut : 

WLR = 50 mm/bulan / 30 hari 

WLR = 1,7 mm/hari 

e. Kebutuhan air di lahan (NFR) 

Hasil perhitungan NFR selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 5.5. Contoh 

perhitungan NFR tanaman Padi dan 

Palawija adalah sebagai berikut: 

a) NFR selama penyiapan lahan tanaman 

padi (bulan November) 

NFR = Etc – Re (curah hujan efektif 

tanaman padi) 

NFR = 14,09 – 4,93 

NFR = 9,17mm/hari            1,06 

l/dtk/Ha 

b) NFR selama masa prtumbuhan padi 

Contoh perhitungan kebutuhan 

air pada masa pertumbuhan tanaman 

padi pada bulan Desember adalah 

sebagai berikut : 

NFR = Etc + P + WLR - Re 

NFR = 5,00 + 2 + 1,7 – 4,26 

NFR = 4,41 mm/hari           0,51 

l/dtk/Ha 

c) NFR untuk tanaman palawija 

Contoh perhitungan kebutuhan 

air pada masa pertumbuhan tanaman 

palawija pada bulan Agustus adalah 

sebagai berikut : 

NFR = Etc – Re (curah hujan efektif 

tanaman palawija) 

NFR = 2,37 – 0,27 

NFR = 2,08 mm/hari          0,24 

l/dtk/Ha 

 

 

 

Tabel 5.5 Pola Tanaman Padi-Padi (Variates 

Unggul FAO)-Palawija 

Sumber : Hasil  Analisis 2017 
f. Efesiensi saluran untuk kebutuhan air di 

sumber 

Contoh perhitungan kebutuhan air 

pada setiap saluran berdasarkan masing-

masing nilai efisiensi saluran adalah 

sebagai berikut : 

a) Kebutuhan air di saluran tersier  

Kebutuhan air di saluran tersier = 
        

                          
 

Kebutuhan air di saluran tersier = 
    

   
 

Kebutuhan air di saluran tersier = 1,18 

l/dtk/Ha 

Dengan : 

NFRTotal = 1,06 l/dtk/Ha (bulan Nov. 

Periode I) 

Efisiensi saluran tersier = 0,90 

b) Kebutuhan air di saluran sekunder 

Kebutuhan air di saluran sekunder = 
                                

                          
 

Kebutuhan air di saluran sekunder = 
    

   
 

Kebutuhan air di saluran sekunder = 

1,31 l/dtk/Ha 

Dengan : 

Keb. air di saluran tersier = 1,18  

l/dtk/Ha (bulan Nov. periode I) 

Efisiensi saluran sekunder = 0,9 

c) Kebutuhan air di saluran primer  

Kebutuhan air di saluran primer = 
                                 

                        
 

Kebutuhan air di saluran primer = 
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Kebutuhan air di saluran primer = 1,64 

l/dtk/Ha 

Dengan : 

Keb. air di saluran sekunder = 1,31 

l/dtk/Ha (bulan Nov. periode I) 

Efisiensi saluran primer = 0,8 

g. Kebutuhan air di intake 

Untuk mencari kebutuhan air di 

intake dapat dihitung sebagai berikut :    

a) Kebutuhan air di saluran sekunder 

Keb. air di saluran sekunder = 
                                             

    
 

Keb.air di saluran sekunder = 
           

    
 

Keb. air di saluran sekunder = 5,97 

m
3
/dtk 

Dengan : 

Satuan kebutuhan air di saluran 

sekunder = 1,31 l/detik/Ha 

Total luas yang dialiri oleh saluran 

sekunder = 4558 Ha 

b) Kebutuhan air di saluran primer  

Keb. air di saluran primer = 
                                           

    
 

Keb. air di saluran primer = 
           

    
 

Keb. air di saluran primer = 4,25 

m
3
/dtk 

Dengan : 

Satuan kebutuhan air di saluran primer 

= 4,25 l/dtk/Ha 

Total luas yang dialiri oleh saluran 

primer = 2594 Ha 

Total keb. air di intake = keb air di sal 

sekunder + keb air di sal primer 

Total keb. air di intake = 5,97m
3
/dtk + 

4,251 m
3
/dtk 

Total keb. air di intake = 10,22 m
3
/dtk 

Kebutuhan air lahan (NFR) dipengaruhi 

oleh faktor diantaranya adalah : jenis tanaman, 

perlokasi, iklim, pola tanam dan sebagainya. 

Perhitungan kebutuhan air untuk irigasi di sawah 

menggunakan persamaan 3.16. Hasil analisis 

NFR padi, penyiapan lahan pada bulan 

November 
1
/2 bulan pertama sebesar 9,17 

mm/hari, NFR pada masa pertumbuhan bulan 

Desember 
1
/2 setengah bulan pertama sebersar 

4,41 mm/hari dan nilai NFR tanaman palawija 

bulan Agustus 
1
/2 bulan pertama sebesar 2,08 

mm/hari, lihat pada Tabel 5.11. Pola tanam pada 

wilayah kajian daerah irigasi Waduk Sermo  

adalah Padi-Padi (Variates Unggul FAO)-

Palawija (Bawang). Selengkapnya dapat lihat 

pada Tabel 5.5. Sedangkan, Kebutuhan air dalam 

Tabel 5.6 menunjukkan kebutuhan air di saluran 

sekunder lebih besar dibandingkan dengan 

kebutuhan air di saluran primer dikarenakan 

disaluran sekunder mengaliri petak sawah 

sebesar 4558 ha dan di saluran primer mengaliri 

sebesar 2594 ha.  

 

Tabel 5.6 Kebutuhan Air Total 

 
Sumber : Hasil  Analisis 2017 

 

B. Ketersediaan Air Irigasi 

1. Debit Andalan 

Data debit andalan di daerah jaringan 

irigasi Waduk Sermo didapatkan dari Bali 

Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Data 

sekunder pencatatan harian debit outflow 

dengan kala ulang 10 tahun dapat dilihat pada 

Gambar 5.1 berikut ini dan selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 5.7. 

 

 
 Gambar 5.1 Grafik Debit Outflow Waduk 

Sermo 

 

Tabel 5.7 Data Debit Outflow Waduk Sermo 
1
/2 

Bulanan (m
3
/dtk) 

 
Sumber : Hasil  Analisis 2017 
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2. Ketersediaan Air 

Ketersediaan air diketahui dengan hasil 

pengurangan antara debit rata-rata setengah 

bulan debit outflow dengan kebutuhan air di 

intake. Hasil perhitungan ketersediaan air di 

daerah jaringan irigasi Waduk Sermo 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.8. 

Contoh perhitungan perbandingan antara 

kebutuhan air total dengan ketersediaan air 

pada periode I bulan November adalah 

sebagai berikut : 

Ketersediaan air = Debit Outflow – Keb. air 

total 

Ketersediaan air = 15,37 – 10,22 

Ketersediaan air = 5,15 m3/detik 

Dengan : 

Debit Outflow = 15,37 m3/detik 

Kebutuhan air total = 10,22 m3/detik 

Dari perhitungan di atas dapat dihasilkan 

grafik hasil perbandingan antara ketersediaan 

air dan kebutuhan air total dapat di lihat pada 

Gambar 5.2. 

 

 
Gambar 5.1 Grafik Hubungan antara 

Ketersediaan Air dengan Kebutuhan Air 

 

Ketersediaan air setelah diakumulasi dengan 

kebutuhan air dapat lihat dalam Tabel 5.8, 

ketersediaan air di intake Waduk Sermo  mampu 

mencukupi kebutuhan air di daerah irigasi 

Waduk Sermo, ketersediaan air untuk daerah 

irigasi Waduk Sermo termasuk jaringan irigasi 

dengan ketersediaan cukup banyak air. 

 

Tabel 5.8 Perbandingan Antara Kebutuhan Air 

Total Dengan Ketersediaan Air 

 
Sumber : Hasil  Analisis 2017 

 

 

 

 

 

 

 

6. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang telah diuraikan maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan air yang meliputi Nilai 

Evapotranspirasi (ETo) terbesar bulan 

Oktober sebesar 5,242 mm/hari 

sedangkan nilai ETo terkecil pada bulan 

Juni sebesar 3,241 mm/hari, curah hujan 

setengah bulanan rata-rata terbesar pada 

2 minggu kedua bulan November 

sebesar 91,6 mm/hari sedangkan curah 

hujan setengah bulanan rata-rata terkecil 

pada 2 minggu pertama bulan Agustus 

sebesar 1,3 mm/hari, 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 tanaman Padi terbesar pada ½ 

bulan pertama bulan November dan ½ 

bulan kedua bulan November sebesar 

14,09 mm/hari sedangkan nilai ETc 

untuk tanaman Palawija terbesar pada ½ 

bulan pertama bulan Oktober sebesar 

5,16 mm/hari dan kebutuhan air total 

terbesar pada ½ bulan kedua bulan 

Maret sebesar 10,22 m3/dtk. Sedangkan 

kebutuhan air total terkecil pada bulan 

Maret ½ bulan pertama, bulan Juli ½ 

bulan pertama dan kedua yaitu sebesar 

0,00 m3/dtk. 

2. Data sekunder yang didapat dari Balai 

Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, 

ketersediaan debit di intake per bulan 

terbesar pada ½ bulan kedua pada bulan 

April sebesar 15,58 m3/dtk sedangkan 

terkecil pada 2 minggu kedua pada bulan 

Agustus sebesar 2,11 m3/dtk. Dengan 

pola tanam Padi-Padi-Palawija, 

kebutuhan air di Daerah irigasi Waduk 

Sermo dapat dilayani dengan 

ketersediaan air yang ada. 
 

B. Saran  

Untuk menyempurnakan hasil kajian 

penelitian dan mengembangkan lebih lanjut 

disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

memperhatikan hal-hal berikut : 

1. Perhittungan Evapotranspirasi dapat juga 

menggunakan software seperti Etocalculator, 

Cropwat, Dailynet, dan Climwat. Agar 
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mendpatkan hasil perhitungan yang lebih 

optimal. 

2. Data klimatologi sebaiknya menggunakan 

data yang diperoleh dengan daerah kajian. 

3. Penentuan nilai perkolasi masih bersifat 

asumsi sebaiknya dengan menindak lanjutkan 

sesuai dengan nilai perkolasi keadaan di 

lapangan. 

4. Data curah hujan pada setiap stasiun 

sebaiknya bisa terkumpul sebanyak mungkin 

5. Jika setelah akumulasi antara ketersediaan 

dengan kebutuhan air masih tersedia atau 

lebih dan lahan masih ada disarankan untuk 

menambahkan jenis tanaman atau kegiatan 

pertanian lainnya sesuai dengan air yang 

masih tersedia. 

6. Mencoba alternatif awal tanam yang lebih 

banyak untuk mahasiswa yang berminat 

mendalami penelitian ini atau penelitian yang 

sejenis. 

7. Mencoba meneliti tentang fenomena alih 

fungsi lahan yang terjadi pada daerah Irigasi 

Tersebut. 
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