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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1  Syarat Tumbuh Tanaman Jeruk 
 
Berbagai persyaratan agar tanaman jeruk dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik, antara lain (BAPENNAS, 2000):  
1. Iklim  

1) Kecepatan angin yang lebih dari 40-48% akan 
merontokkan bunga dan buah. Daerah yang intensitas 
dan kecepatan anginnya tinggi, tanaman penahan 
angin lebih baik ditanam berderet tegak lurus dengan 
arah angin. 

2) Tergantung pada spesiesnya, jeruk memerlukan 5-6, 6-
7 atau 9 bulan basah (musim hujan). Bulan basah ini 
diperlukan untuk perkembangan bunga dan buah agar 
tanahnya tetap lembab. Di Indonesia tanaman ini 
sangat memerlukan air yang cukup terutama di bulan 
Juli-Agustus. 

3) Temperatur optimal antara 25-30oC namun ada yang 
masih dapat tumbuh normal pada 38oC. Jeruk Keprok 
memerlukan temperatur 20oC. 

4) Semua jenis jeruk tidak menyukai tempat yang 
terlindung dari sinar matahari. 

5) Kelembaban optimum untuk pertumbuhan tanaman 
jeruk sekitar 70-80%. 

2. Media Tanam 
1) Tanah yang baik adalah lempung sampai lempung 

berpasir dengan fraksi liat 7-27%, debu 25-50% dan 
pasir < 50%, cukup humus, tata air dan udara baik. 

2) Jenis tanah Andosol dan Latosol sangat cocok untuk 
budidaya jeruk. 

3) Derajat keasaman tanah (pH tanah) yang cocok untuk 
budidaya jeruk adalah 5,5–6,5 dengan pH optimum 6. 

4) Air tanah yang optimal berada pada kedalaman 150–
200 cm di bawah permukaan tanah. Pada musim 
kemarau 150 cm dan pada musim hujan 50 cm. 
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Tanaman jeruk menyukai air yang mengandung garam 
sekitar 10%. 

5) Tanaman jeruk dapat tumbuh dengan baik di daerah 
yang memiliki kemiringan sekitar 30°. 

3. Ketingian Tempat 
Tinggi tempat dimana jeruk dapat dibudidayakan bervariasi 
dari dataran rendah sampai tinggi tergantung pada spesies: 
1) Jenis Keprok Madura, Keprok Tejakula: 1–900 m dpl. 
2) Jenis Keprok Batu 55, Keprok Garut: 700-1.200 m dpl. 
3) Jenis Manis Punten, Waturejo, WNO, VLO: 300–800 m 

dpl. 
4) Jenis Siem: 1–700 m dpl. 

 
2.2  Perencanaan Sistem Irigasi Curah 

 
 Faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu 

sistem irigasi curah adalah perencanaan yang baik dan dapat 
diaplikasikan oleh masyarakat. Menurut Wirosoedarmo (1985), 
Syarat minimum dalam perencanaan sistem irigasi curah adalah 
: 
a. Laju Pemberian Air 

Jumlah air irigasi tidak boleh melebihi kapasitas infiltrasi 
tanah, sehingga tidak terjadi limpasan aliran permukaan 
(run off). 

b. Kapasitas Sistem 
Sistem irigasi curah harus mempunyai kapasitas yang 
dapat memenuhi kebutuhan air oleh tanaman. 

c. Kedalaman pemberian Air 
Jumlah curahan air pada irgasi curah harus dapat mencapai 
kedalaman tanah yang sesuai dengan kedalaman akar 
tanaman. 

d. Keseragaman Pemberian Air 
Sistem irigasi curah harus mempunyai penyebaran air yang 
merata bagi seluruh areal pertanaman. Koefisien 
keseragaman penyebaran air pada irigasi curah dapat 
dihitung dengan persamaan berikut:  
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�� =
������	������	����������������	�������

������	������	���������
	�	100%  .... (1) 

dimana : 
CU = koefisien keseragaman pemberian air (%) 

e. Kerusakan Tanaman 
Curahan air pada sistem irigasi curah harus dijaga agar 
tidak merusak tanaman.  

 
 Rancangan sistematik dalam perencanaan irigasi curah 
dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut 
(Wirosoedarmo, 1985) : 
1. Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam perencanaan irigasi curah 
seperti data sifat fisik dan jenis tanah, data iklim, sumber 
dan persediaan air, luas areal yang akan diairi, data iklim 
dan topografi. 

2. Penentuan Jumlah Air yang Diberikan  
Kebutuhan air tanaman dapat dihitung dengan pendekatan 
jumlah air yang dibutuhkan pada saat kapasitas  lapang 
sampai keadaan titik layu permanen (kritis). Perhitungan 
jumlah dan pemberian air tergantung pada daya serap 
tanah terhadap air disajikan dalam tabel di bawah ini. 
 

Tabel 2.1 Daya serap tanah terhadap air pada berbagai 
  tekstur tanah  

Tekstur Tanah 
Daya Serap 

mm/jam in/jam 
Pasir kasar 20-25 0,75-1,00 
Pasir halus 12-20 0,50-0,75 
Lempung berpasir 12 0,50 
Lempung berdebu 10 0,40 
Lempung berliat 8 0,30 
Liat 5 0,20 

Sumber : Arsyad, 1989 
3. Penentuan Hari Irigasi  

Selang hari irigasi dapat ditentukan dengan persamaan 
sebagai berikut : 
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� =	
��

��
	�	���������  ............................................. (2) 

dimana :  
H  = selang hari irigasi (hari) 
Ad = jumlah air yang harus diberikan atau 

dipertahankan (mm atau in) 
ET = evapotranspirasi (mm atau inchi) 

4. Penentuan Kapasitas Sistem Irigasi Curah 
Penentuan kapasitas sistem irigasii dihitung dengan 
persamaan  rumus berikut : 

� =	
	�	�	�

����	�	�	�	�	�	�	
   ................................................... (3) 

dimana : 
Q = kapasitas sistem irigasi curah (m3/jam) 
A  = luas areal irigasi (m2) 
d = kedalaman air yang harus diberikan (mm) 
f = jumlah hari yang diperlukan setiap irigasi (hari) 
h = lama operasi irigasi setiap hari (jam) 
e = efisiensi air yang diberikan (%) 

5. Penentuan Jarak  
Laju pemberian air yang optimal perlu memperhitungkan 
jarak antara sprinkler, pipa lateral, pipa utama, ukuran 
sprinkler, tipe dan debit sprinkler serta tekanan. Debit dari 
suatu curahan dapat dihitung dengan persamaan berikut.  
 

� =	
��	�	��	�	�

����
    ....................................................... (4) 

dimana : 
Q  = debit curahan (m3/jam) 
Si = jarak antar sprinkler pada pipa lateral (m) 
Sm = jarak antar lateral pada pipa utama (m) 
I = laju pemberian air optimal (mm/jam) 

 
Perhitungan lama operasi peralatan tiap irigasi dapat 
dihitung dengan persamaan di bawah ini. 

 

� =	
�

�
     ................................................................. (5) 
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dimana: 
T = lama pemberian air (jam) 
d = kedalaman air total yang diberikan (mm) 
I = laju pemberian air (mm/jam) 

6. Pemilihan Ukuran Pipa 
Ukuran pipa utama maupun pipa lateral harus disesuaikan 
dengan jumlah dan tekanan pada perhitungan kehilangan 
energi karena gesekan yang terbesar. Jumlah pipa lateral 
dapat diperhitungkan dengan membagi luas areal dengan 
jarak optimal. 

7. Perhitungan Kehilangan Tekanan dan Kebutuhan Tenaga 
Penggerak Pompa 
Kehilangan air di dalam pipa dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya panjang pipa, garis tengah pipa dan 
kecepatan aliran. Data debit dan tinggi penyaluran air dapat 
digunakan menentukan besarnya tenaga penggerak pompa 
yang dihitung dengan persamaan berikut. 
 

Tenaga penggerak pompa = 
�	�	�

��	�	���
   ....................... (6) 

dimana : 
Q = debit air (liter/detik) 
H = tinggi penyaluran air (m) 
Eff = effisiensi mesin pompa (%) 

8. Penentuan Analisis Ekonomi 
Analisis biaya tahunan, biaya operasional dan biaya 
pemeliharaan setiap tahun digunakan sebagai acuan untuk 
penentuan analisis ekonomi sistem irigasi curah. 

9. Penentuan Keadaan Sosial 
Analisis sosial didasarkan pada pengaruh penerapan 
teknologi irigasi curah terhadap peningkatan kualitas hidup 
masyarakat secara luas terutama petani. 
 

2.3  Kebutuhan Air Tanaman 
 

 Tanaman jeruk dapat hidup pada daerah yang mempunyai 
suhu antara 13-35oC dengan suhu optimum 22-23oC, curah 
hujan antara 1000-3000 mm/tahun dengan bulan kering antara 
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2-6 bulan berturut-turut (optimum 3-4 bulan). Bulan kering 
adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. 
Kebutuhan air tanaman maksimal pada tanaman jeruk untuk 
mendapatkan produksi maksimal dibutuhkan air sebanyak 18-21 
mm/minggu. Periode kritis terhadap kekurangan air terjadi pada 
fase generatif yaitu fase pembungaan sampai pembentukan 
bakal buah. Apabila pada fase generatif ini terjadi kekurangan 
air, maka akan berdampak pada penurunan jumlah bunga, 
bakal buah serta ukuran buahnya. Kondisi  kekurangan air 
harus dihindari agar produksi jeruk tetap tinggi (Sutopo, 1997). 
 Kebutuhan air tanaman (evapotranspirasi) adalah 
sejumlah air yang dibutuhkan untuk mengganti air yang hilang 
akibat penguapan. Air yang hilang tersebut dapat melalui 
permulaan air bebas (evaporasi) maupun melalui daun-daun 
tanaman (transpirasi). Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air 
yang hilang akibat proses evaporasi dan transpirasi atau disebut 
evapotranspirasi. 
 Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh besarnya 
evapotranspirasi potensial dikalikan faktor koefisien tanaman. 
Nilai koefisien tanaman dipengaruhi oleh jenis tanaman dan 
fase pertumbuhan tanaman. Berikut adalah persamaan untuk 
menghitung kebutuhan air tanaman (evapotranspirasi aktual). 
 

������ = ��	�	���   ..................................................... (7) 

dimana : 
ETcrop  = kebutuhan air tanaman (mm/hari) 
Kc = koefisien tanaman 
ETo = evapotranspirasi potensial (mm/hari) 

 
 Beberapa metode empiris yang dikembangkan untuk 
menghitung evapotranspirasi potensial adalah metode 
Thornthwaite, Blaney & Criddle, radiasi dan metode Penmann 
modifikasi. Metode tersebut dipilih berdasarkan kelengkapan 
dan keakuratan data yang tersedia di tempat penelitan. 
Beberapa metode perhitungan evapotranspirasi potensial (ETo) 
adalah sebagai berikut: 
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a. Metode Thornthwaite 
 

 ��� = 1,6	 �
��	�

�
�
�
   ......................................................... (8) 

  
dimana: 
ET0  = Evapotranspirasi potensial (mm/hari) 
T  = temperatur udara bulanan rata-rata (oC) 
I  = indeks penyinaran matahari tahunan 
a     =0,000000675	�� − 	0,000077112�� + 	0,01792	� + 0,49239  

i      = �
�

�
�
�,���

 = indeks penyinaran matahari bulanan 

         
b. Metode Blaney & Criddle 

 
		��� = �	[�	(0,46	� + 8)]   ............................................... (9) 
 

dimana: 
c = koefisien tanaman bulanan 
P = presentase bulanan jam-jam hari terang dalam tahun 
T = temperatur udara rata-rata (oC) 
 
c. Metode Radiasi 

 
��� = �	(�. ��   .......................................................... (10) 

 
dimana: 
W = faktor pemberat dipengaruhi suhi dan elevasi 
Rs = radiasi matahari dalam ekivalen mm/hari (1 cal/cm2/hr) = 
 (0,25 + 0,50 n/N)Ra 
(n/N) = faktor lamanya penyinaran matahari 
N = maksimum lamanya penyinaran matahari rata-rata 
 harian 
Ra = radiasi matahari ekstra terestrial terganting dari lintan 
 tempat 
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d. Metode Penmann (modifikasi) 
Finkel (1982), menyatakan bahwa besarnya evapotranspirasi 
potensial tanaman dapat dihitung dengan persamaan Penmann 
(modifikasi) sebagai berikut.  
 

��� = �[�. �� + (1 + �). �(�)(�� − ��)]   .................. (11) 

dimana : 

ETo  =evapotranspirasi potensial (mm/hari) 
c  =faktor penentu untuk kelembaban maksimum, radiasi 
 dan  angin 
f(U)  = fungsi angin  
  = 0,27 (1 + U/100) 
Rn = radiasi total 

 = 0,75 Rs-Rnl 
W   =faktor nilai yang tergantung pada temperatur dan 

 ketinggian 
(ea-ed)  = selisih antara tekanan uap jenuh dengan tekanan 
 aktual 

 
2.4  Ketersediaan Air Bagi Tanaman 

 
 Menurut Islami (1995), kadar air tanah dinyatakan dalam 
persen volume yaitu persentasie volume air terhadap volume 
tanah. Cara yang paling sederhana untuk menentukan 
kandungan air tanah adalah dengan menimbang sejumlah 
contoh tanah biasanya sekitar 10-20 gram dalam keadaan 
lembab atau basah (Tb), kemudian tanah tersebut dikeringkan 
dalam oven pada suhu 105oC selama 3x24 jam. Tanah kering 
selanjutnya ditimbang (Tk). Air yang hilang merupakan sejumlah 
air yang terkandung dalam tanah tersebut (W). Perhitungan 
kadar air dapat diperoleh dengan persamaan berikut.  

 

� =
�����

��
	�	100%   .................................................... (12) 

dimana : 
W  = kandungan air massa (%) 
Tb  = berat basah (gram) 
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Tk = berat setelah dioven (gram)  
 

Menurut Hardjowigeno (1992), bahwa air terdapat dalam 
tanah karena ditahan oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan 
kedap air, atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Air 
dapat diserap atau ditahan oleh tanah karena adanya gaya-
gaya adhesi, kohesi dan gravitasi. Klasifikasi air di dalam tanah 
ditunjukkan dalam Gambar 2.1 berikut. 

 

 
 

Gambar  2.1    Klasifikasi air dalam tanah 

Penjelasan mengenai klasifikasi air dalam tanah adalah 
sebagai berikut. 
1. Air higroskopik adalah air yang diserap tanah sangat kuat 

sehingga tidak dapat digunakan tanaman. keadaan ini 
terjadi karena adanya gaya-gaya adhesi antar tanah 
dengan air. 

2. Air kapiler  adalah air dalam tanah dimana gaya kohesi dan 
gaya adhesi lebih kuat daripada gaya gravitasi. Air dalam 
kondisi ini dapat bergerak secara horisontal maupun 
vertikal. Sebagian besar air kapiler adalah air yang tersedia 
bagi tanaman.  
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 Menurut Hanafiah (2007), bahwa koefisien air tanah 
merupakan koefisien yang menunjukkan potensi ketersediaan 
air tanah untuk menyuplai kebutuhan tanaman, terdiri dari : 
1. Jenuh atau retensi maksimum adalah kondisi dimana 

seluruh ruang pori tanah terisi oleh air. 
2. Kapasitas lapang (field capacity) adalah kondisi dimana 

tebal lapisan air dalam pori-pori tanah mulai menipis, 
sehingga tegangan antara air dan udara meningkat hingga 
lebih besar dari gaya gravitasi. 

3. titik layu permanen (wilting point) adalah dimana kondisi air 
tanah yang ketersediaanya sudah lebih rendah ketimbang 
kebutuhan tanaman untuk aktvitas dan mempertahankan 
turgornya. 

4. Koefisien higroskopis adalah dimana air tanah terikat 
sangat kuat oleh gaya matriks tanah. 

  
 Air tersedia (available water) biasanya dinyatakan sebagai 
air yang berada antara kapasitas lapang dan titik layu 
permanen. Kapasitas menahan air ditunjukkan pada Tabel 2.3. 
Jumlah total ketersediaan air dapat dihitung menggunakan 
rumus (Hanafiah, 2007) : 
 

�� =	
�����

���
	�	�   ...................................................... (13) 

dimana:  
WH = jumlah ketersediaan air tanah (cm) 
FC = kadar air tanah pada kapasitas lapang (%) 
WP = kadar air tanah pada titik layu permanen (%) 
D = kedalaman perakaran (cm) 
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Tabel 2.3 Kapasitas menahan air  

Status Air Tanah 

Status potensial 
Air 

Keterangan 
pF atm 

(bar) 
Jenuh (saturation) 0 0 Tanah selalu 

tergenang  
Kapasitas lapangan 
(field capacity) 

1-1,25 0,1-0,3 Kondisi air dalam 
tanah setelah 
hujan berhenti. 
Aliran air ke bawah 
sangat lambat atau 
sudah berhenti. 

Titik layu permanen 
(permanent wilting 
point) 

4,2 5 Kondisi air dalam 
tanah setelah 
berhari-hari tidak 
hujan atau disiram, 
ditandai dengan 
layu sampai mati. 

Sumber : Widianto, 2012 

 
2.5  Penjadwalan Irigasi 

 
 Menurut Israelsen dan Hansen (1979), menyatakan 
bahwa terdapat tiga cara pemberian air irigasi, yaitu :  
1) Continous 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. 
 

 Efisiensi Irigasi dapat ditingkatkan dengan penjadwalan 
irigasi. Penjadwalan irigasi berarti perencanaan waktu dan 
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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. 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 yaitu, irigasi diaplikasikan pada selang waktu 

tetap tidak tergantung keadaan air di daerah perakaran. 
2. Allowable Depletion Amount yaitu, irigasi dilakukan apabila 

jumlah kadar air di bawah kapasitas lapang yang telah 
ditentukan. 

3. Allowable Daily Stress yaitu, irigasi dilakukan apabila 
evapotranspirasi aktual menurun di bawah evapotranspirasi 
potensial. 

4. Allowable Daily Yield Reduction yaitu, irigasi dilakukan 
apabila respon hasil aktual menurun di bawah persentase 
yang telah ditentukan hasil maksimum.  

5. Allowable Fraction of Readily Available Water (RAW) yaitu, 
irigasi dilakukan apabila pemakaian air di daerah perakaran 
melampaui batas RAW.  
 

Sedangkan kriteria jumlah pemberian air irigasi terbagi 
atas : 
a. Fixed Dept adalah jumlah air irigasi yang diberikan (setiap 

waktu) tetap. 
b. Back to Field Capacity adalah air irigasi diberikan dalam 

usaha untuk menaikkan kadar air tanah pada kondisi 
kapasitas lapang.  
 

2.6  Software Cropwat 8.0 
 

Salah satu perangkat lunak dalam bidang irigasi adalah 
Cropwat yang disusun oleh FAO (Food and Agriculture 
Organization) tahun 1990. Model Cropwat awalnya 
dikembangkan dengan tujuan mempermudah perencanaan dan 
manajemen proyek irigasi (Priyono, 2009). 
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Data input yang dibutuhkan untuk aplikasi Cropwat 8.0 
adalah: 
1. Data meteorologi berupa suhu udara maksimum dan 

minimum, kelembaban relatif, lama penyinaran dan 
kecepatan angin untuk menentukan nilai evapotranspirasi 
tanaman potensial (ETo) melalui persamaan Penmann-
Monteith. Berikut adalah persamaan untuk menghitung ETo 
menggunakan Penmann-Monteith: 
 

��� =	
��,���	�	(����)��	�	�

���

�����
�∗��(�����))

(��	�	(���,��	��))
   .............. (14) 

dimana : 
ETo = evapotranspirasi tanaman referensi (mm/hari) 
Rn  = radiasi netto pada permukaan tanaman  
  (MJ/m2/hari) 
G  = aliran panas tanah (MJ/m2/hari) 
T  = temperatur rata-rata (oC) 
U2  = kecepatan angin pada 2 m (m/det) 
(Ea-Ed) = perbedaan tekanan uap (kPa) 
S  = kemiringan kurva tekanan uap (kPa/OC) 
�   = konstanta psychometrik (kPa/oC) 
 

2. Data curah hujan harian bulanan untuk menentukan curah 
hujan efektif. Curah hujan efektif adalah hujan yang jatuh 
dan meresap ke dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan 
air tanaman. Hujan efektif dihitung dengan persamaan 
konservasi Tanah USDA.   
 

�� = ����	�	
�����,�	����

���
, �����	����	 < 250   .......... (15) 

�� = 125 + 0,1	�	����	, �����	����	 > 250   ............ (16) 

 
dimana : 
PE = hujan efektif (mm) 
Ptot = hujan total (mm) 
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3. Data tanaman berupa tanggal penanaman, koefisien 
tanaman (Kc), fase pertumbuhan, kedalaman 
perakaran,luas areal tanam. Penentuan jadwal irigasi 
(schedulling) dibutuhkan data : 
a. Tipe tanah yang meliputi total air tersedia, kedalaman 

perakaran maksimum, deplesi lengas tanah awal (% 
dari kadar lengas total tersedia). 

b. Ketebalan pemberian air yang dikehendaki.  
 

 Data yang telah dimasukkan akan diproses oleh program 
Cropwat 8.0 untuk menghasilkan data lain berupa: koefisien 
tanaman, indeks daun tanaman, evapotranspirasi tanaman, 
hujan efektif dan kebutuhan air tanaman. Cropwat 8.0 juga 
dapat mengestimasi jadwal irigasi dengan 5 pilihan perintah, 
yaitu: setiap irigasi didefinisikan oleh pelaksana, irigasi di bawah 
atau di atas titik deplesi tanah (%RAM), irigasi pada interval 
tetap, defisit irigasi atau tanpa irigasi (Priyono, 2009). 

 
2.7  Uji Konsistensi Data Hujan 

 
 Uji konsistensi data dimaksudkan untuk mengetahui 
kebenaran data lapangan yang dipengaruhi oleh beberapa 
faktor (Suprapto, 2008) : 
1. Spesifikasi alat penakar  berubah 
2. Alat penakar pernah rusak 
3. Tempat alat ukur dipindah 
4. Perubahan lingkungan di sekitar alat penakar 

 Salah satu uji konsistensi dilakukan adalah dengan 
metode Double Mass Curve (DMC). Uji kurva massa ganda 
dimaksudkan untuk mengetahui letak ketidakkonsistenan suatu 
data yang ditunjukkan oleh penyimpangan garisnya dari garis 
lurus. Jika terjadi penyimpangan, maka data hujan dari stasiun 
yang diuji perlu diperbaiki atau dikoreksi sesuai perbedaan 
kemiringan garisnya. Analisi kurva massa ganda menguji 
konsistensi hasil-hasil pengukuran pada suatu stasiun hujan dan 
membandingkan akumulasi hujan tahunan atau musiman 
dengan nilai akumulasi hujan tahunan rata-rata bersamaan 
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untuk suatu kumpulan stasiun hujan sekitarnya (Suprapto, 
2008). 
 Hasil uji data hujan dinyatakan konsisten yang 
mengartikan bahwa pada daerah stasiun hujan yang 
bersangkutan tidak terjadi perubahan lingkungan ataupun cara 
perubahan menakar tinggi hujan selama pencatatan data 
tersebut. Uji konsistensi dapat dilakukan dengan menggunakan 
persamaan-persamaan berikut (Suprapto, 2008) : 

 
�� = �� ∗ ��  ............................................................... (17) 

�� =	
���	�

���	��
      .............................................................. (18) 

dimana : 
Hz = data hujan yang perlu diperbaiki 
Ho = data hujan hasil pengamatan 
��  = faktor koreksi 
���	�  = kemiringan garis sebelum ada perubahan 
���	�0	  = kemiringan garis sesudah ada perubahan 

 

2.8  Curah Hujan Rerata Wilayah 
 

 Analisis data hujan dimaksudkan untuk mendapatkan 
besaran curah hujan. Perlunya menghitung curah hujan wilayah 
adalah untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air 
dan rancangan pengendalian banjir (Sosrodarsono, 1997). 
Ada tiga metode yang digunakan dlaam perhitungan curah 
hujan rata-rata wilayah daerah aliran sungai (DAS) dari curah 
hujan di beberapa pos penakar hujan, antara lain: 
1. Metode rata-rata aritmetik (aljabar) 

Metode ini paling sederhana yaitu pengukuran yang 
dilakukan di beberapa stasiun hujan dalam waktu 
bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi jumah stasiun 
hujan. Stasiun hujan yang digunakan dalam hitungan 
adalah yang berada dalam wilayah DAS, tetapi stasiun di 
luar tangkapan DAS yang asih berdekatan juga bisa 
diperhitungkan. Metode ini cocok untuk kawasan dengan 
topografi rata atau datar dengan alat penakar tersebar 
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hampir merata di kawasan tersebut. Rata-rata hujan 
wilayah dari penakar hujan dalam areal tersebut dapat 
dihitung dengan rumus berikut. 
 

� =
�

�
	(�1 + �2 +⋯��   ............................................... (19) 

 
dimana: 
R = curah hujan rerata daerah (mm) 
n = jumlah titik pengamat hujan (stasiun hujan) 
R1, R2,...Rn = curah hujan pada tiap titik pengamatan (mm) 

 

2. Metode Thiessen 

Metode ini memperhitungkan bobot dari masing-masing 
stasiun hujan yang mewakili luasan di sekitarnya. Suatu 
luasan DAS dianggap bahwa hujan adalah sama dengan 
yang terjadi pada stasiun hujan yang terdekat, sehingga 
hujan yang tercatat pada suatu stasiun mewakili luasan 
tersebut. Metode ini digunakan apabila penyebaran stasiun 
hujan di daerah tersebut ditinjau tidak merata. Stasiun hujan 
minimal yang digunkan untuk perhitungan adalah tiga 
stasiun hujan. Hitungan curah hujan rerata dilakukan 
dengan memperhitungkan daerah pengaruh dari tiap 
stasiun hujan. Poligon Thiessen banyak digunakan untuk 
menghitung hujan rata-rata kawasan. Metode ini cocok 
untuk daerah daerah datar dengan luas 500-5000 km2. 
Adapun cara perhitungan hujan rerata daerah dengan 
poligon Thiessen adalah sebagai berikut. 
  

� =	
��.�����.���⋯��.��

������⋯��
    ................................................ (20) 

dimana:  

R =rerata hujan wilayah (mm) 

R1, R2, R..., Rn = curah hujan masing-masing stasiun (mm) 

A1, A2, A..., An = luas pengaruh tiap stasiun (km2) 
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3. Metode Isohyet 
Isohyet adalah garis yang menghubungkan titik-titik 
dengan kedalaman hujan yang sama. Metode isohyet 
dianggap bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua 
garis isohyet adalah merata dan sama dengan nilai rata-
rata dari kedua garis isohyet tersebut.metode isohyet 
merupakan cara yang paling teliti untuk menghitung 
kedalaman hujan rata-rata di suati daerah. Stasiun hujan 
pada metode ini haris banyak dan tersebar merata. 
Rumus menghitung rerata curah hujan daerah metode 
isohyet adalah sebagai berikut. 
 

� =	
��

�����

�
�	��	

�����

��
�	��	

�������

��

������⋯���
   ............................... (21) 

 

dimana : 
R   = rerata curah hujan wilayah (mm) 
R1,2,3,...n  = curah hujan masing-masing isohyet 
A1,2,..n      = luas wilayah antara 2 isohyet (km2) 
 
Metode isohyet juga memiliki kelemahan yaitu jika 
stasiun hujan di dalam kabupaten bersangkutan 
jumlahnya terlalu sedikit. Hal ini dikarenakan sulitanya 
menginterpolasi data.  
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