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RINGKASAN 

 Ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan air 
tanaman sangat terbatas dan adanya penggunaan air di bidang 
lain yang semakin meningkat mengakibatkan ketersediaan air 
semakin berkurang. Kondisi ini mendorong upaya penghematan 
dan peningkatan efisiensi penggunaan air pada bidang 
pertanian. Salah satu cara dalam rangka peningkatan efisiensi 
penggunaan air tersebut adalah mengembangkan alternatif 
teknologi irigasi yang hemat air yaitu sistem irigasi tetes. Di Kota 
Batu tanaman apel pada tahun 2000 tercatat ada 3.107.195 
pohon  dengan produksi  147.000 ton. Turun pada tahun 2004  
jumlah tanaman apel menjadi 2.137.314 pohon dengan produksi 
46.000 ton (Dinas Pertanian Kota Batu, 2004). Komoditas ini 
bagi Kota Batu memiliki peran penting bagi dinamika 
kesejahteraan dan perekonomian bukan hanya bagi pelaku 
agribisnisnya tetapi juga masyarakat umum. Perkembangan 
apel juga menjadi pendorong perkembangan sektor pariwisata 
karena keindahan tanaman ini juga menjadi magnet yang 
menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Produksi 
buah apel di daerah Batu pada musim penghujan dan musim 
kemarau memiliki perbedaan tingkat produksi. Misalnya, pada 
musim penghujan hasil panen yang didapat lebih banyak jika 
dibandingkan produksi tanaman apel pada musim kemarau. Hal 
ini dikarenakan pada musim kemarau para petani kesulitan 
untuk mengairi tanaman apel sehingga hal tersebut dapat 
menurunkan produksi buah apel. Oleh karena itu, dibutuhkan 
rancang bangun yang efektif agar hasil panen pada musim 
kemarau bisa meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui rancang bangun irigasi tetes pada tanaman apel 
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manalagi di Kota Batu dan untuk mengetahui kinerja dari 
rancang bangun irigasi tetes. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancang bangun 
irigasi tetes dapat digunakan untuk membantu meningkatkan 
produktifitas tanaman apel pada musim kemarau. dari hasil 
perhitungan pada pengujian, debit yang dihasilkan lebih besar 
dari rancangan yang dibuat. Seperti pada pipa lateral debit 
rancangan sebesar 1,163 x 10-6 m3/det sedangkan pada 
pengujian dihasilkan debit pengujian 6,066 x 10-6 m3/det. Pada 
pipa sub utama debit perancagan yaitu 3,488 x 10-6 m3/det 
sedangkan pada pengujian debit pipa sub utama yaitu 9,100 x 
10-6 m3/det. Dan pada pipa utama yang dihasilkan pada 
perancngan yaitu debit sebesar 3,488 x 10-6 m3/det sedangkan 
pada pengujian dihasilkan debit 1,820 x 10-7 m3/det). Hasil 
pengukuran dan perhitungan didapat nilai rata – rata CU 
sebesar 98,3%, nilai rata – rata EU sebesar 80,64% dan nilai 
rata – rata nilai EA sebesar 72,57%. Dari hasil rata – rata di atas 
dapat dikatakan bahwa rancangan tersebut baik dan dapat 
diaplikasikan ke lapang. 

 
 
Kata Kunci : Irigasi Tetes, Kota Batu, Tanaman Apel 
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SUMMARY 

The availability of water for the fulfillment of crop water demands 
is very limited and the increasing of water use in other fields that 
leads to reduced water availability. This condition encourages 
efforts to save and improve the efficiency of water use in 
agriculture. The one way in order to improve the efficiency of 
water use is to develop alternative water-efficient irrigation 
technology that is drip irrigation system. In Batu City the apple 
plant in 2000 recorded there were 3,107,195 trees with 
production of 147,000 tons. Decreased in 2004 the number of 
apple plants became 2,137,314 trees with production of 46,000 
tons (Department of Agriculture Batu City, 2004). This 
commodity for the Batu City has an important role for the 
dynamics of prosperity and economy not only for the 
agribusiness but also the general public. The development of 
apples is also a driver of the development of the tourism sector 
because the beauty of this plant is also being a magnet that 
attracts tourists to visit Batu City. The production of apples in the 
Batu City area during the rainy and dry seasons has different 
production levels. For the example, in the rainy season the yield 
is more than the production of apple crops in the dry season. 
This is because in the dry season the farmers are difficult to 
irrigate apple crops so that it can lower the production of apples. 
Therefore, it is necessary to design an effective design for the 
harvest in the dry season can increase. The purpose of this 
research is to understand the design of drip irrigation in 
manalagi apple in Batu City and to understand the performance 
of the design of drip irrigation.  

The results showed that the design of drip irrigation can 
be used to help increase the productivity of apple crops in the 
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dry season. By the calculation results on the test, the discharge 
generated greater than the design that was made. As in the 
lateral pipe debit design of 1.163 x 10-6 m3/s while in the test 
generated test discharge 6.066 x 10-6 m3 / s. In sub pipe the 
main design debit is 3,488 x 10-6 m3 / s while in test of sub pipe 
main discharge is 9,100 x 10-6 m3 / s. On the main pipe that 
produced in the design of the discharge of 3.488 x 10-6 m3 / s 
while in the test produced 1.820 x 10-7 m3 / sec discharge. ). 
The result of measurement and calculation got average value of 
CU equal to 98,3%, average value of EU equal to 80,64% and 
average value of EA equal to 72,57%. From the above average 
results it can be said that the design is good and can be applied 
to the field. 
 
 
Keyword : Apple Crop, Batu City,  Drip Irrigation  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu faktor yang penting dalam pemenuhan 

kebutuhan air tanaman yaitu dengan memberikan air yang tepat 

dan optimum, Pengelolaan irigasi yang baik akan menciptakan 

pertumbuhan tanaman yang optimum sehingga hasil produksi 

pertanian yang maksimal dapat dicapai. Ketersediaan air untuk 

pemenuhan kebutuhan air tanaman sangat terbatas dan adanya 

penggunaan air di bidang lain yang semakin meningkat 

mengakibatkan ketersediaan air semakin berkurang. Kondisi ini 

mendorong upaya penghematan dan peningkatan efisiensi 

penggunaan air pada bidang pertanian. Salah satu cara dalam 

rangka peningkatan efisiensi penggunaan air tersebut adalah 

mengembangkan alternatif teknologi irigasi yang hemat air yaitu 

sistem irigasi tetes.  

Irigasi tetes merupakan salah satu sistem irigasi yang 

memberikan nilai efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam 

pemberian air bagi tanaman. Irigasi tetes merupakan salah satu 

sistem irigasi yang mempunyai nilai efisiensi yang relatif tinggi 

(95%) dalam pemberian air untuk tanaman, karena irigasi tetes 

hanya memberi air di daerah perakaran secara perlahan 

menggunakan penetes sehingga dapat mengurangi kehilangan 

air akibat perkolasi. Kinerja jaringan irigasi yang kurang baik  
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dapat menunjukkan bahwa efesiensi pemberian air pada 

tanaman tersebut rendah. Penggunaan sistem irigasi tetes 

memerlukan dukungan ketepatan pemilihan jenis tanaman, 

masa tanam, teknologi, manajemen, dan pengaturan 

penjadwalan pengoperasian irigasi agar penggunaannya tetap 

memberikan keuntungan dari komoditas yang diusahakan. 

Semua sistem irigasi pada dasarnya mempunyai tujuan yang 

sama tetapi karena beberapa faktor antara lain sifat dan 

kebutuhan tanaman, sifat lahan, sifat tanah dan tersedianya 

biaya yang berbeda-beda maka ditemukan berbagai cara untuk 

memenuhi kebutuhan tanaman tersebut (Gandakusuma, 1981). 

Kota Batu memiliki sistem agribisnis yang telah terbangun 

sejak lama dan mengalami dinamika pasang surut dalam 

perkembangannya yang menjadi permasalahan pada masa itu. 

Tahun 1997 saat krisis moneter agribisnis apel mengalami 

penurunan pada akhir akhir ini. Terdapat empat masalah 

penting dalam mengembangkan agribisnis apel, yaitu : 

penurunan mutu lahan, harga buah yang fluktuatif, sulitnya 

akses modal untuk petani kecil, dan belum optimalnya 

kelembagaan. Penurunan mutu lahan apel di wilayah Kota Batu 

terjadi relatif cepat karena karakteristik daerah yang termasuk 

pegunungan curam dan tanahnya juga peka terhadap erosi. 

Selain masalah konservasi lahan juga masalah 

ketergantungannya petani apel terhadap bahan kimia. Bagi para 

petani sebagai pelaku agribisnis apel perkembangan harga 
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buah sangat mempengaruhi produksi, misalnya apabila harga 

jual apel tinggi mereka akan merawat tanaman apel secara 

optimal bahkan cenderung berlebih namun apabila bersamaan 

dengan masa panen buah lain mengakibatkan harga buah apel 

menurun, sehingga kondisi ini dapat menurunkan intensitas 

pemeliharaan tanaman apel. Kelompok petani besar dan 

menengah apabila membutuhkan tambahan modal usaha tani 

biasanya lebih mudah untuk mengakses ke pedagang 

langganan dan kios saprodi sehingga pengelolaan kebunnya 

menjadi lebih baik.  Sebaliknya, petani kecil biasanya akses 

modal ke kios dan pedagang relatif lebih sulit.  Petani umumnya 

tidak mau/kurang memanfaatkan sumber modal dari bank 

karena masalah birokrasi dan anggunan yang dianggap kurang 

memihak petani kecil(Balitjestro,2014). 

Produksi buah apel di daerah Batu pada musim penghujan 

dan musim kemarau memiliki perbedaan tingkat produksi. 

Misalnya, pada musim penghujan hasil panen yang didapat 

lebih banyak jika dibandingkan produksi tanaman apel pada 

musim kemarau, hal ini dikarenakan pada musim kemarau para 

petani kesulitan untuk mengairi tanaman apel sehingga hal 

tersebut dapat menurunkan produksi buah apel, oleh karena itu 

dibutuhkan rancang bangun yang efektif agar hasil panen pada 

musim kemarau bisa meningkat. Diharapkan dengan adanya 

Rancang Bangun Sistem Irigasi Tetes terhadap Tanaman Apel  

Manalagi (Malus Sylvestris Mill) di Desa Tulung Rejo 
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Kecamatan Bumiaji Kota Batu dapat membantu meningkatkan 

hasil produksi buah apel pada musim kemarau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Bagaimana rancang bangun irigasi tetes pada tanaman 

apel manalagi di Desa Tulung Rejo Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu ? 

2. Bagaimana kinerja dari rancang bangun sistem irigasi 

tetes ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui rancang bangun irigasi tetes pada 

tanaman apel manalagi di Kota Batu 

2. Untuk mengetahui kinerja dari rancang bangun irigasi 

tetes  

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai bahan bagi penulis untuk menyusun skripsi 

yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan 

di Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknologi 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya  
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2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang rancang 

bangun dan kinerja dari irigasi tetes  

3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin 

menggunakan irigasi tetes untuk budidaya pertanian.  

4. Sebagai salah satu teknologi yang dapat digunakan 

dalam budidaya pertanian 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Dilaksanakan di kebun apel manalagi di Desa Tulung 

Rejo kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

2. Tidak membahas spesifikasi dari rancangan irigasi tetes 

3. Tidak membahas biaya yang dikeluarkan pada 

rancangan irigasi tetes  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Irigasi  

Irigasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan air pada 

tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan tanaman. Terdapat lima cara dalam  

pemberian air irigasi, yaitu : dengan cara penggenangan 

(Flooding); menggunakan alur (besar atau kecil);  menggunakan 

air tanah melalui sub irigasi, sehingga dapat menyebabkan air 

tanah naik; dengan penyiraman (sprinkling); atau degan sistem 

cucuran (trickle) (Hansen etc,1986). 

Menurut Prijono (2011) irigasi tetes merupakan suatu 

sistem irigasi untuk memasok air dan pupuk tersaring yang di 

masukkan ke dalam tanah melalui Emitter/dripper dengan debit 

kecil, konstan, dan tekanan rendah. Air yang keluar akan 

menyebar di tanah secara menyamping ataupun masuk 

kedalam tanah akibat gaya grafitasi daya kapiler. Irigasi tetes 

memiliki bentuk sebaran yang bergantung pada jenis tanah, 

kelembaban, permeabilitas tanah, dan jenis tanaman.  Terdapat 

beberapa faktor mempengaruhi besarnya air yang diperlukan 

dengan teknik irigasi antara lain: (1) curah hujan; (2) kotribusi air 

tanah; (3) evapotranspirasi; (4) rembesan; (5) perkolasi. Curah 

hujan dan air tanah merupakan input (supply) air pada daerah 

akar tanaman (root zone); apabila curah hujan dan air tanah 

adalah input maka, evapotranspirasi, rembesan, dan perkolasi 
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adalah output (looses) dari zona akar tersebut. Kelebihan air 

atau biasa disebut dengan istilah defisit air apabila terjadi dalam 

waktu yang lama pada zona akar akan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman sehingga dapat mengurangi produksi 

tanaman tersebut. Defisit air juga dapat terjadi karena jenis 

tanah yang kurang porous sehingga air tertahan lama di sekitar 

zona akar, dan apabila musim kemarau tanaman akan 

kekurangan air. Terdapat dua jenis teknik penyaluran air menuju 

tanaman yaitu :  

a) Teknik irigasi permukaan (surface irrigation), 

b) Teknik irigasi bertekanan (Pressurized irrigation) 

2.2 Macam – Macam Irigasi Tertutup 

2.2.1 Irigasi Bertekanan 

Sistem pemberian air ke lahan pertanian dengan 

menggunakan tekanan (pressure) disebut dengan sistem 

irigasi bertekanan. Irigasi bertekanan memiliki dua jenis yaitu 

irigasi curah  (sprinkle irrigation) dan irigasi tetes (trickle 

irrigation). Salah satu alternatif teknologi aplikasi irigasi yang 

secara teoritis mempunyai efisiensi irigasi lebih tinggi 

dibanding dengan irigasi permukaan yaitu irigasi bertekanan, 

oleh karena itu teknologi irigasi bertekanan lebih  tepat 

diterapkan pada daerah yang kekurangan air atau 

memerlukan teknologi irigasi hemat air. Hal ini juga perlu 

diterapkan oleh kelompok usaha tani pada tanaman – 

tanaman tertentu. Penerapan di lapang, efisiensi irigasi 
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bertekanan yang tinggi hanya dapat dicapai apabila jaringan 

irigasi dirancang dan dioperasikan dengan tepat 

(Irianto,2006). 

2.2.2.1 Irigasi Tetes  

Pemberian air pada tanaman secara langsung, baik 

pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui 

tetesan secara berkesinambungan dan perlahan pada tanah 

dekat tumbuhan merupakan definisi dari Irigasi tetes (trickle 

irrigation)atau bisa disebut sebagai drip irrigation. Setelah 

keluar dari penetes (Emitter), air menyebar ke dalam profil 

tanah secara horizontal maupun vertikal akibat gaya 

kapilaritas dan gravitasi. Luas daerah yang dibasahi Emitter 

tergantung dari besarnya debit keluaran, jenis tanah (struktur 

dan tekstur), kelembaban tanah dan permeabilitas tanah 

(Hansen dkk, 1979).  

Kelebihan sistem irigasi tetes antara lain (Keller dan Bliesner, 

1990):  

1. Efisiensi dalam pemakaian air relatif paling tinggi 

dibandingkan dengan sistem irigasi lain, karena 

pemberian air dengan kecepatan lambat dan hanya pada 

daerah perakaran, sehingga mengurangi penetrasi air 

yang berlebihan, evaporasi permukaan tanah dan aliran 

permukaan. 

2. Beberapa jenis tanaman tertentu, kondisi tanaman yang 

tidak terbasahi akan mencegah penyakit leaf burn (daun 



9 
 

terbakar), selain itu, kegiatan budidaya secara manual 

maupun mekanis dapat terus berjalan walaupun kegiatan 

irigasi sedang berlangsung.  

3. Dapat menekan aktivitas organisme pengganggu 

tanaman karena daerah yang terbasahi hanya di sekitar 

daerah perakaran saja.  

4. Dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemberian 

pupuk dan pestisida, karena pemberiannya dapat 

diberikan bersamaan dengan air irigasi dan hanya 

diberikan di daerah perakaran.  

5. Sistem irigasi tetes dapat menghemat kebutuhan waktu 

dan tenaga kerja untuk kegiatan pemberian irigasi 

maupun kegiatan pemupukan, karena sistem dapat 

dioperasikan secara otomatis.  

6. Pemberian air yang berkesinambungan dapat 

mengurangi resiko penumpukan garam dan unsur-unsur 

beracun lainnya di daerah perakaran tanaman.  

7. Mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi topografi 

dan sifat media tumbuh tanaman.  

8. Dengan dukungan tenaga kerja berkemampuan tinggi, 

sistem ini mempunyai akurasi yang tinggi dalam 

menentukan waktu dan jumlah air yang harus diberikan 

pada tanaman.  

Meskipun memiliki beberapa keuntungan dalam 

operasional, namun sistem irigasi tetes memiliki beberapa 
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kelemahan, terutama jika akan diterapkan secara luas di 

Indonesia, antara lain: 

1. Investasi yang dikeluarkan cukup tinggi dan dibutuhkan 

teknik yang relatif tinggi dalam desain, instalasi dan 

pengoperasian sistem.  

2. Penyumbatan Emitter yang disebabkan oleh faktor fisik , 

kimia dan biologi air yang dapat mengurangi efisiensi 

kinerja sistem.  

3. Adanya potensi penumpukan garam pada daerah yang 

tidak terbasahi.  

2.2.2.2 Irigasi Curah  

 Irigasi curah (sprinkle irrigation) disebut juga overhead 

irrigation adalah metode pemberian air yang dilakukan 

dengan menyemprotkan air ke udara kemudian jatuh ke 

permukaan tanah seperti air hujan (Keller and Bliesner, 

2000). Sistem irigasi curah dibagi menjadi dua yaitu set 

system (alat pencurah memiliki posisi yang tepat), serta 

continius system (alat pencurah dapat dipindah-pindahkan). 

Pada set system termasuk hand move, wheel line lateral, 

perforated pipe, sprinkle untuk tanaman buah-buahan dan 

gun sprinkle. Sprinkle jenis ini ada yang dipindahkan secara 

periodic dan ada yang disebut fixed system atau tetap (main 

line lateral dan nozel tetap tidak dipindah-pindahkan). Yang 

termasuk continius move system adalah center pivot, linear 
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moving lateral dan traveling sprinkle (Keller dan Bliesner, 

1990).  

Kinerja (performance) irigasi curah (sprinkler) (James, 

1988) dapat dinyatakan dengan lima parameter, yaitu debit 

spinkler (spinkler discharger), jarak pancaran (distance of 

throw), pola sebaran air (distribution pattern), nilai pemberian 

air (application rate) dan ukuran rintikan (droplet size).  

Kelebihan irigasi curah dibandingkan dengan irigasi 

konvensional atau irigasi gravitasi antara lain adalah (Keller 

dan Bliesner, 1990) :  

1. Sesuai untuk darah-daerah dengan keadaan topografi 

yang kurang teratur dan profil tanah yang relatif dangkal.  

2. Tidak memerlukan jaringan saluran sehingga secara 

tidak langsung akan menambah luas lahan produktif 

serta terhindar dari masalah gulma air (aquatic weed).  

3. Cocok untuk lahan pertanian dengan jenis tanah 

bertekstur pasir tanpa menimbulkan masalah erosi yang 

berlebihan melalui proses perkolasi.  

4. Sesuai untuk daerah-daerah dengan sumber air atau 

persediaan air yang terbatas, mengingat kebutuhan air 

pada irigasi curah relatif sedikit.  

5. Sesuai untuk lahan berlereng tanpa menimbulkan 

masalah erosi yang dapat mengurangi tingkat kesuburan 

tanah.  
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6. Dapat dipergunakan untuk keperluan lain disamping 

memenuhi kebutuhan air tanaman, antara lain untuk 

pemupukan dan pemberantasan hama penyakit 

tanaman.  

Kelemahan dari sistem irigasi curah adalah:  

1. Memerlukan biaya investasi dan biaya operasional yang 

cukup tinggi, antara lain untuk operasi pompa air dan 

tenaga pelaksana yang terampil.  

2. Memerlukan rancangan dan tata letak yang cukup teliti 

untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi. 

Secara teori, efisiensi irigasi curah lebih tinggi dibandingkan 

dengan irigasi permukaan, karena irigasi curah dapat 

mengurangi kehilangan air berupa perkolasi dan limpasan (run-

off). Menurut Keller dan Bliesnee (1990), efisiensi irigasi curah 

dapat diukur berdasarkan keseragaman penyebaran air dari 

sprinkle. Apabila penyebaran air tidak seragam (keseragaman 

rendah) maka dikatakan efisiensi irigasi curah rendah. 

Parameter yang umum digunakan untuk mengevaluasi 

keseragaman penyebaran air adalah coefficient of uniformity 

(CU). Efisiensi irigasi curah yang tergolong tinggi (keseragaman 

tergolong baik) adalah apabila nilai CU lebih besar dari 85%. 

2.2.2 Irigasi Bawah Permukaan 

Irigasi bawah permukaan merupakan irigasi yang 

menyuplai air langsung pada zona perakaran. Sistem irigasi 

bawah permukaan membutuhkan alat aplikasi yang dapat 
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memberikan air dengan debit yang rendah secara terus – 

menerus. Sistem irigasi tipe ini harus dapat 

mempertahankan tingkat kelembaban tanah. Syarat 

pengaplikasian sistem irigasi ini alatnya harus terbuat dari 

bahan yang poros agar dapat merembeskan air. Alat – alat 

yang dapat digunakan untuk sistem ini antara lain : pot, pipa 

poros, selang dll (Hansen, 1992).  

2.2.3 Irigasi Permukaan 

Irigasi permukaan adalah metode irigasi pemberian air 

pada tanaman yang dilakukan denga cara menggenangi 

permukaan tanah dengan ukuran ketebalan tertentu.  

Kemudian membiarkan genangan air tersebut beberapa 

waktu hingga proses infiltrasi. Terdapat tiga metode pada 

irigasi permukaan, yakni basin, border, dan Furrow. 

2.2.3.1 Irigasi Permukaan Sistem Basin 

Irigasi sistem basin mempunyai petak basin yang rata 

dan di batasi oleh tanggul kecil di sekililingnya. Air akan 

bergerak dari pintu permukaan air menuju ujung basin yang 

dipengaruhi energi potensial genangan air itu sendiri. 

Kedalaman dan lama waktu penggenangan air irigasi 

tergantung kehendak. Biasanya sistem irigasi tipe ini 

digunakan pada tanah yang laju infiltrasinya rendah (± 

50mm/jam). Kemiringan kecil (slope = 0-0,5) pada topografi 
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lahan. Apabila kemiringan lahan besar dapat dibuat teras 

atau diratakan (levelling.) 

2.2.3.2  Irigasi Permukaan Sistem Border 

Irigasi sistem border nampak sekilas sama bentuknya 

dengan sistem basin. Lahan pertanian dbagi menjadi petak 

kecil – kecil yang ditangguli dengan bedengan kecil – kecil . 

Kemudian air irigasi ditampung untuk memenuhi kebutuhan 

tanaman di dalam petak tersebut. Tipe border dan tipe basin 

memiliki dua perbedaan yaitu, border kemiringan lahan 

seragam dan saluran irigiasi mengarah pada petak border. 

Sedangkan, basin memiliki kemiringan rendah cenderung 

datar dan saluran irigasinya ke segala arah. Yang kedua, 

border umumnya memiliki karakteristik bentuk memanjang 

dan sempit tetapi basin memiliki bentuk sebaliknya. 

2.2.3.3  Irigasi Permukaan Sistem Furrow (Alur)  

Irigasi sistem furrow adalah jenis irigasi yang paling 

sering digunakan pada tanaman tersusun berbaris . Sistem 

furrow air irigasi tidak membasahi seluruh permukaan tanah 

melainkan hanya mengalir pada kanal kecil (furrow) antar 

baris tanaman. Secara teori air akan membasahi tanah 

memalui absorbsi air dari furrow melalui dasar dan sisi 

saluran air. Desain irigasi furrow meliputi panjang kanal, 

jarak antar kanal dan kedalaman kanal. Panjang kanal 

berkisar 100-200 m dengan memperhatikan perkolasi dan 



15 
 

erosi. Jarak antar alur 1-2 m, tergantung jenis tanaman dan 

sifat tanah. Kedalaman alur 20-30 cm untuk memudahkan 

pengendalian dan penetrasi air. 

2.3 Komponen Sistem Irigasi Tetes 

Menurut Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen 

Pertanian (2008) terdapat beberapa komponen penyusun 

sistem irigasi tetes yang meliputi : 

a) Sumber irigasi  

Sumber air irigasi dapat berasal dari mata air, sumber air 

yang permanen (sungai, danau, dan sebagainya), sumur, 

atau suatu sistem suplai regional. 

b) Pompa 

Pompa air berfungsi sebagai alat penyedot maupun 

pendorong air dari sumber air ke kebun atau tanaman 

melalui pipa utama dan pipa distribusi. Pompa air yang 

digunakan dapat berdaya listrik ataupun diesel dimana 

besarnya daya dan kapasitas tergantung pada luasan areal 

tanaman. Namun dalam prakteknya cara penyiraman 

tanaman dapat diatur atau dibagi berdasarkan blok atau 

zona yang kita bentuk sehingga dapat  digunakan pompa 

yang berkapasitas lebih kecil. 

c) Jaringan Perpipaan 

Jaringan perpipaan irigasi tetes terdiri dari : 

1) Emitter atau penetes, merupakan komponen yang 

menyalurkan air dan pupuk cair dari pipa lateral ke 
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tanah sekitar tanaman secara kontinu dengan debit 

rendah dan tekanan mendekati tekanan atmosfer 

2) Lateral, merupakan pipa dimana Emitter ditempatkan. 

Bahan yang digunakan sebagai lateral biasanya terbuat 

dari pipa PVC atau pipa PE dengan diameter 1/2 inci – 

11/2 inci. Batasan pipa lateral dimulai dari titik potong 

pada pipa sub utama hingga manometer. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

3) Pipa sub utama atau manifold, merupakan pipa yang 

mendistribusikan air ke  pipa – pipa lateral. Pipa sub 

utama biasanya terbuat dari pipa PVC dengan diameter 

2 inci – 3 inci. Batasan pada pipa sub utama di mulai 

dari ujung sambungan pipa utama. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

4) Pipa utama,  merupakan komponen yang menyalurkan 

air dari sumber air ke pipa – pipa distribusi dalam 

jaringan. Bahan pipa utama biasanya dipilih dari pipa 

PVC atau paduan antara semen dan asbes. Ukuran 

pipa utama biasanya berdiameter antara 7,5 – 25 cm. 

Pipa utama dapat dipasang di atas atau di bawah 

permukaan tanah. Batasan pipa utama di mulai dari 

output pompa hingga sambungan pada pipa sub 

utama. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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5) Komponen pendukung, terdiri dari katup-katup, saringan, 

pengatur tekanan, pengatur debit, tangki bahan kimia, 

sistem pengontrol dan lain-lain. 

2.3.1 Jenis – Jenis Emitter  

Emitter dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua 

jenis, yaitu Emitter jenis Point Source dan jenis Line Source. 

Jenis Point Source adalah sistem Emitter yang dapat 

mengelurkan air dari satu atau lebih keluaran, diletakkan 

terpisah paling tidak memiliki jarak 1 meter, berbeda dengan 

jenis Line Source yaitu sistem yang meliliki lubang – lubang 

kecil sepanjang pipa lateral (Hillel,1982). 

Emitter juga dapat diklasifikasikan menurut bentuk dan cara 

kerjanya menjadi tiga jenis, yakni : 

1) Emitter jenis Long Path, merupakan Emitter yang 

memiliki struktur yang paling sederhana, namun sangat 

sulit digunakan. Emitter jenis ini, memiliki dua macam, 

yaitu : 

a. Long Straight Path, merupakan Emitter yang 

menggunakan microtube yang terbuat dari bahan 

PE. Biasanya microtube dipasang dengan membuat 

lubang-lubang pada pipa lateral terlebih dahulu, lalu 

microtube dimasukkan ke dalam pipa lateral tersebut. 

b. Long Spiral Path, pada dasarnya Emitter ini sama 

dengan Emitter jenis Long Straight Path, tetapi 
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microtube nya tidak dalam keadaan lurus, namun 

dibuat melingkar berbentuk spiral. 

2) Emitter jenis Turbulent dibedakan dua jenis, yaitu : 

a. Emitter yang merupakan modifikasi dari Emitter long 

path dengan memendekkan microtube. Emitter jenis 

ini disebut juga Emitter jenis Labyrinth Long Path. 

b. Merupakan Emitter yang memiliki dinding 

elastrometrik yang berfungsi mengurangi diameter 

aliran bila tahanan meningkat. 

3) Emitter jenis Orifice, merupakan jenis Emitter yang 

memiliki bentuk yang kecil dan mudah dipasangkan ke 

pipa jenis PE. Dengan ditekankan pada lubang yang 

sudah tersedia. Lubang pengeluaran yang kecil dengan 

ukuran 0.4 – 0.6 mm menyebabkan Emitter jenis ini 

mampu menghasilkan debit yang rendah dan 

membutuhkan tekanan operasi yang kecil. Kelemahan 

Emitter ini mudah sekali tersumbat. 

2.4 Tanaman Apel Manalagi (Malus Sylvestris Mill) 

Asia Tengah tepatnya di Kazakhstan,Kirgiztan, Tajikistan, 

dan Xinjiang, Cina merupakan tempat pertama yang ditanami 

apel yang kemudian berkembang luas di wilayah dingin.  Apel 

yang memiliki nama ilmiah Malus domestica, menurut 

sejarahnya merupakan keturunan dari Malus sieversii dengan 

genom dari Malus sylvestris (apel liar/ apel hutan) 

(Balitjestro,2014).  
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Di Kota Batu tanaman apel pada tahun 2000 tercatat ada 

3.107.195 pohon  dengan produksi  147.000 ton. Turun pada 

tahun 2004  jumlah tanaman apel menjadi 2.137.314 pohon 

dengan produksi 46.000 ton (Dinas Pertanian Kota Batu, 2004). 

Komoditas ini bagi Kota Batu memiliki peran penting bagi 

dinamika kesejahteraan dan perekonomian bukan hanya bagi 

pelaku agribisnisnya tetapi juga masyarakat umum. 

Perkembangan apel juga menjadi pendorong perkembangan 

sektor pariwisata karena keindahan tanaman ini juga menjadi 

magnet yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu 

(Balitjestro,2014). 

Sejak sekitar tahun 1980 hingga menjelang tahun 1990, 

produksi apel Kota Batu mengalami masa kejayaan.  

Selanjutnya, sejak krisis moneter pada tahun 1997 produksi 

apel cenderung menurun bahkan produksi yang dicapai pada 

tahun 2005 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1970-an. 

Kegiatan pemahaman masyarakat pedesaan secara partisipasif 

atau Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dilakukan pada 

tahun 2006 merumuskan bahwa fenomena ini disebabkan 

antara lain oleh penurunan kesuburan lahan akibat pemakaian 

pestisida berlebihan, pemeliharaan yang kurang optimal akibat 

naiknya harga sarana produksi, dan sebagian tanaman apel 

produktivitasnya menurun karena umurnya tua(Balitjestro,2014). 

Tahun 2006 didatangkan varietas baru batang atas dan 

batang bawah apel dari Belanda melalui Program  Local 



20 
 

Economic Resources Development (LERD) atau 

Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal (PSEL) berbasis 

apel  yang merupakan kerjasama Pemerintah Kota Batu dengan 

Bappenas dan Pemerintah Belanda. Selanjutnya pada tahun 

2007 dan 2008 dilakukan peremajaan tanaman tua di beberapa 

lokasi, namun demikian hasil dari kegiatan tersebut pada saat 

ini masih belum dirasakan pengaruhnya secara nyata terhadap 

pemecahan masalah agribisnis apel di Kota Batu, karena 

varietas yang baru diintroduksi belum diketahui keunggulannya 

dibandingkan dengan varietas yang sudah adaptif (Rome 

Beauty, Manalagi, dan Anna).  Disamping itu, sebagian bibit 

untuk peremajaan mutunya kurang baik dan kegiatan 

peremajaan tanaman tidak diikuti dengan pengawalan teknologi  

sehingga perkembangan tanaman di lapangan pada saat ini 

kurang memuaskan (Balitjestro,2014). 

 Mempercepat terwujudnya kembali kejayaan apel dan  

agribisnis apel Kota Batu yang berdaya saing tinggi dan lestari 

maka perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh, 

terintegrasi dan konsisten bertahap terhadap unit-unit yang 

berperan dalam agribisnis sesuai dengan permasalahannya. 

Sebagai acuan dalam menyusunan program dan pegangan 

dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maka perlu disusun 

Pendekatan Strategis Dalam  Pengembangan Agribisnis Apel 

berdasarkan pada basis data biofisik lahan dan kondisi unit-unit 
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agribisnis yang aktual dan antisipasinya terhadap perubahan-

perubahan yang mungkin akan terjadi (Balitjestro,2014). 

2.4.1 Sistematika Tanaman Apel Manalagi (Malus Sylvestris 
Mill) 
Menurut sistematika, tanaman apel termasuk dalam : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta 

Subdivisio   : Angiospermae 

Klas    : Dicotyledonae 

Ordo   : Rosales 

Famili     : Rosaceae 

Genus    : Malus 

Spesies   : Malus Sylvestris Mill 

(http://www.balitjestro.litbang.pertanian.go.id/sejarah-perkembangan-

apel-di-indonesia). 

2.4.2 Morfologi Tanaman Apel Manalagi (Malus Sylvestris 
Mill) 
Morfologi tanaman Apel Manalagi terdiri dari  : 

a. Batang 

     Pohon apel berkayu cukup keras dan kuat, cabang-cabang 

yang dibiarkan atau tidak dipangkas pertumbuhannya lurus dan 

tidak beranting. Kulit kayunya cukup tebal, warna kulit batang 

muda , cokelat muda sampai cokelat kekuning-kuningan dan 

setelah tua berwarna hijau kekuning kuningan sampai kuning 

keabu-abuan. Karena dilakukan pemangkasan pemeliharaan, 

maka tajuk pohon berbentuk perdu seperti payung atau meja 
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(Soelarso, 1997). Contoh batang pohon apel dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Batang Apel 

b. Daun 

      Bentuk daun apel dipilah dalam enam kategori , yaitu oval, 

broadly oval, narrow oval, acute, broadly acute, dan narrow 

acute. Permukaan daun bisa datar atau  bergelombang. Sisi 

daun ada yang melipat ke bawah, ada juga yang melipat ke 

atas. Bagian bawah daun umumnya diselimuti bulu-bulu halus 

(Soelarso, 1997). Jenis – jenis daun apel dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Berbagai Bentuk Daun Apel 
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c. Akar 

      Pohon apel yang berasal dari biji dan anakan membentuk 

akar tunggang, yaitu akar yang arah tumbuhnya lurus atau 

vertikal ke dalam tanah. Akar ini berfungsi sebagai penegak 

tanaman, penghisap air, dan unsur hara dalam tanah, serta 

menembus lapisan tanah yang keras. Sedangkan batang bawah 

yang berasal dari stek dan rundukan tunas akar, yang 

berkembang baik adalah akar serabut dan tidak mempunyai 

akar tunggang, sehingga batangnya kurang kuat dan rentan 

terhadap kekurangan air (Soelarso, 1997). Bentuk akar serahut 

dan akar tunggang apel dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Bentuk Perakaran Apel 

d. Bunga 

     Bunga apel bertangkai pendek, menghadap ke atas, 

bertandan, dan pada tiap tandan terdapat 7-9 bunga. Bunga 

tumbuh pada ketiak daun, mahkota bunga berwarna putih 

sampai merah jambu berjumlah 5 helai, menyelubungi 

benangsari pada badan buah, dan di tengah-tengah bunga 
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terdapat putik atau bakal buah (Soelarso, 1997). Bagian – 

bagian bunga apel dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Bagian-bagian bunga apel 

e. Buah 

      Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong , bagian 

pucuk buah berlekuk dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-

pori buah kasar dan renggang, tetapi setelah tua menjadi halus 

dan mengkilat. Warna buah hijau kekuning-kuningan, hijau 

berbintik-bintik, merah tua, dan sebagainya sesuai dengan 

varietasnya (Soelarso, 1997). Bagian – bagian buah apel dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Bagian-bagian dari buah apel 
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f. Biji 

     Biji buah apel ada yang berbentuk panjang dengan ujung 

meruncing, ada yang berbentuk bulat berujung tumpul , ada 

pula yang bentuknya antara bentuk pertama dan kedua 

(Soelarso, 1997). Gambar 2.6 merupakan salah satu bentuk 

dari biji apel. 

 

Gambar 2.6. Biji Buah Apel 

 

2.4.3 Varietas Apel (Malus Sylvestris Mill) 

Jenis buah apel dari kabupaten Malang yaitu: 

a. Apel Manalagi 

Apel ini adalah jenis dari apel  Malang.Walaupun masih 

muda, kemanisan buah apel manalagi disukai. Daging buah liat, 

kurang berair, berwarna keputihan. Penampilan buahnya 

tergolong mungil dibandingkan dengan jenis apel lainnya. 

Bentuk buahnya bulat yang merupakan ciri utamanya. Kulitnya 

hijau kekuningan. Diameter buah sekitar 4-7 cm dengan berat 

75-160 g per buah. Apel ini beraroma wangi. Setiap pohon 
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dapat menghasilkan 7,5 kg buah setiap musim berbuah. Apel ini 

dianggap sudah merupakan jenis lokal Indonesia dan merajai 

pasaran apel lokal  (Nazzarudin dan Fauziah Muchlisah,1996). 

Gambar 2.7 merupakan bentuk dari apel manalagi. 

 

 

Gambar 2.7. Apel Manalagi 

 

b. Apel Rome Beauty 

     Jenis ini sudah begitu memasyarakat di Indonesia, termasuk 

jenis dari apel Malang. Buahnya berwarna hijau merah. Warna 

merah ini hanya terdapat pada bagian yang terkena sinar 

matahari, sedangkan warna hijau terdapat pada bagian yang 

tidak terkena sinar matahari. Kulitnya berpori kasar dan agak 

tebal. Ukuran buahnya dapat mencapai 300 g. Daging buah 

berwarna kekuningan dan bertekstur agak keras. Rasanya 

segar, manis-asam. Bentuk buah bulat hingga jorong. Sebuah 

pohon dalam setiap musimnya mampu berbuah sebanyak 15 
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kg. Pohonnya sendiri tidak terlalu besar, hanya 2-4 m 

(Nazzarudin dan Fauziah Muchlisah,1996). Gambar 2.8 

merupakan contoh buah apel Rome Beauty. 

 

 
 

Gambar 2.8. Apel Rome Beauty 

 

2.4.4 Syarat Tumbuh Tanaman Apel (Malus Sylvestris Mill) 

Menurut Balitjestro (2015), Indonesia memiliki tropika, 

beberapa varietas apel memiliki adaptasi yang baik di dataran 

tinggi/pegunungan yang memiliki suhu dingin.  Awalnya sentra 

apel di Malang Raya terletak di elevasi 700 – 1.200 m dpl 

dengan suhu udara sekitar 16 – 27oC. Saat ini, suhu udara di 

Malang Raya telah meningkat secara nyata sehingga 

menggeser kesuaian lahan apel ke elevasi sekitar 1.000 – 1.500 

m dpl. 

Selain bersuhu dingin, tempat penanaman apel 

sebaiknya beriklim kering atau memiliki hujan tahunan 1.000 – 
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2.500 mm dengan penyinaran matahari sebanyak 50 – 60 % per 

hari, dan  kelembaban udara 75–85 %. Jika hujan tinggi dan 

turun bersamaan dengan musim pembungaan akan 

menggagalkan bunga menjadi buah. 

Meskipun apel dapat tumbuh di beberapa jenis tanah 

yaitu Regosol (Entisol), Andosol (Andisol) dan Latosol 

(Inceptisol), karakter tanah yang ideal adalah teksturnya 

sedang, konsistensi gembur, kedalaman efektif > 50 cm, 

drainase baik, dan pH tanah 5,5 – 7. 

2.4.5 Pemilihan Benih  

Rome Beauty, Manalagi dan Ana merupakan varietas 

apel yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia.  Ciri apel 

Rome Beauty antara lain kulit buah berwarna merah kehijauan, 

agak bulat, daging buah agak keras,  beraroma kuat, dan 

rasanya segar sedikit asam. Kulit buah apel manalagi berwarna 

kuning kehijauan, agak bulat, rasanya manis, aromanya harum 

(wangi), dan kandungan airnya agak kurang, sedangkan bentuk 

buah apel Ana adalah lonjong, kulitnya berwarna merah dan 

tipis, daging buah lunak dan rasanya asam. 

Dibandingkan dengan varietas Rome Beauty dan 

Manalagi, varietas Ana akan lebih baik ditanam di tempat yang 

memiliki elevasi lebih tinggi.  Ciri-ciri benih apel yang baik antara 

lain diperbanyak dengan cara okulasi, batang bawah maupun 

batang atas lurus dan sehat, akar serabutnya lebat, daunnya 
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subur dan sehat, berumur 6 bulan atau lebih dari saat okulasi, 

serta bersertifikat (Balitjestro,2015). 

2.4.6 Media Tanam 

Agar awal musim hujan bisa dilakukan penanaman, pada 

musim kemarau perlu dilakukan pembersihan lahan, pembuatan 

teras (lahan berlereng) dan lubang tanam.  Ukuran lubang yang 

dianjurkan adalah panjang, lebar dan dalam masing-masing 60 

cm. Jarak tanam untuk varietas Manalagi adalah 3 – 3,5 m X 3,5 

m, sedangkan untuk Ana dan Rome Beauty adalah 2 – 3  m X 

2,5-3 m. 

Memperbaiki kesuburan daerah perakaran, media yang 

dimasukkan kedalam lubang tanam adalah tanah lapisan atas 

yang berwarna lebih gelap dan gembur dicampur 20 kg bahan 

organik (pupuk kandang) dan 0,5 kg dolomit atau fosfat alam 

jika reaksi tanah masam (pH < 5,5). Sebelum hujan, campuran 

tanah dimasukkan ke dalam lubang dan dibiarkan mengalami 

inkubasi minimal 2 minggu. 

Awal musim hujan murapakan waktu tanam yang ideal 

karena ketersediaan air dan suhu udara mendukung untuk 

adaptasi benih di lapangan.  Penanaman dilakukan dengan 

memasukkan benih ke dalam lubang dan akarnya perlu diatur 

agar menyebar kesegala arah, selanjutnya akar ditimbun tanah 

sampai setinggi leher akar sambil dipadatkan agar tanaman 

berdiri tegak dan tidak mudah roboh.  Menahan  gangguan 
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angin kencang, setiap tanaman perlu dipasang ajir dan diikat 

secara longgar (Balitjestro,2015). 

2.5 Kebutuhan Air Tanaman 

Kebutuhan air  tanaman memiliki variasi yang tergantung 

pada jenis tanaman, umur, dan lama pertumbuhannya. 

Kebutuhan air merupakan sejumlah air yang dibutuhkan untuk 

mengganti air yang hilang akibat penguapan. Air yang hilang 

tersebut dapat melalui evaporasi atau transpirasi. Evaporasi 

adalah penguapan air dari permukaan tanah dan permukaan air 

bebas, sedangkan transpirasi adalah penguapan air melalui 

daun-daun tanaman. Kedua proses ini saling berkaitan dan 

disebut evapotranspirasi. Ketersediaan air dalam tanah maka 

evapotranspirasi disebut evapotranspirasi potensial, sedangkan 

air yang habis terpakai tanaman dalam keadaan sebenarnya 

disebut evapotranspirasi aktual (Wirosoedarmo, 1985). 

Air merupakan penujang kehidupan tanaman yang sangat 

mutlak. dibandingkan dengan penyerapan unsur hara tanaman 

lebih banyak menyerap air. Memenuhi kebutuhan air tanaman 

diperlukan penyiraman air, agar dapat tumbuh secara optimum 

(Priyanto,1994). Tanaman akan tumbuh dan berproduksi secara 

optimal apabila kebutuhan airnya tercukupi. Terganggunya 

produktivitas tanaman dipengaruhi oleh kekurangan atau 

kelebihan air yang ada di zona perakaran (Notodimedjo,1995).  
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2.6 Kadar Air Tanah 

Tanaman memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhannya yakni untuk memenuhi transpirasi, proses 

asimilasi pada pembentukan karbohidrat dan untuk 

pengangkutan hasil fotosintesis menuju jaringan tanaman. Air 

tanah berfungsi untuk melarutkan unsur hara di dalam tanah 

sehingga membentuk larutan tanah. Selalin melarutkan unsur 

hara, air tanah juga berfungsi untuk mempermudah pengolahan 

tanah dan dapat mengendalikan perubahan suhu (Craig,1994). 

Kadar air tanah merupakan perbandingan berat air yang 

terkandung dalam tanah dengan berat kering tanah tersebut. 

Kadar air tanah dapat digunakan untuk menghitung parameter 

sifat tanah. Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini 

antara lain oven, cawan kedap udara, timbangan dan destikator. 

Prosedur pengujian meliputi tahapan-tahapan, pertama 

tempatkan benda uji dalam cawan, lalu timbang dan catat 

beratnya, kedua keringkan dengan menggunakan oven ataupun 

dengan menggunakan kompor, ketiga pelaksanaan pengeringan 

dapat dilakukan dengan oven maupun pengeringan di atas 

kompor untuk benda uji yang tidak mengandung bahan organik. 

Proses pengeringan dengan oven adalah membuka tutup 

cawan dan taruh di dalam oven selama 24 jam, dengan 

suhu180oC. sedangkan pengeringan untuk benda uji yang tidak 

mengandung bahan organik dilakukan di atas kompor atau 

dibakar langsung setelah disiram spirtus, lakukan penimbangan 
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dan pengeringan secara berulang-ulang sehingga mencapai 

berat konstan, lalu cawan yang berisikan benda uji yang telah 

dikeringkan didinginkan dalam destikator, setelah dingin lalu 

timbang dan catat beratnya. 

Besarnya kadar air dihitung dengan rumus: 

Kadar air =  

%100
32

21






WW

WW
..............................................................................( 1 )

 
 

dimana: 

W1 = berat cawan + tanah basah (gram) 

W2 = berat cawan + tanah kering (gram)   

W3 = berat cawan kosong (gram) 

W1-W2 = berat air (gram) 

W2-W3 = berat bahan kering (gram) 

Besarnya air dinyatakan dalam persen dengan ketelitian satu 

angka di belakang koma (SNI, 1990). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tulung Rejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu , Jawa Timur dan dilaksanakan pada bulan 

Juli 2017. Lokasi penelitian tepatnya berada pada 7O48'44,6" LS 

dan 112O31'29,5" BT.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Pompa digunakan untuk menyedot air 

2. Meteran digunakan untuk mengukur panjang 

3. Pipa PVC digunakan untuk pipa utama dan sub utama 

4. Pipa PE digunakan untuk pipa lateral 

5. Emitter jenis PCJ drippers terpasang dengan debit 4 

liter/jam 

6. Microtube berdiameter 3.8 mm  

7. Regulating stick sebagai tempat keluaran air dari 

microtube ke tanah. 

8. Filter untuk menyaring kotoran air dari tandon sebelum 

masuk ke saluran 

9. Manometer untuk mengukur tekanan  

10. Gelas ukur untuk mengukur tinggi tampungan 

11. Gelas tampungan untuk menampung air 

12. Microsoft Excel untuk mengolah data 
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13. Alat tulis untuk menulis hasil data di lapang 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Tanaman apel sebagai tanaman percobaan 

2. Tanah/Lahan sebagai media tanam 

3. Air sebagai sumber penyiraman 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan/experimental dengan melakukan percobaan 

secara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan yakni : 

1. Penyiapan lahan.  

Tanaman apel yang terdapat di lahan pak Didik 

merupakan jenis manalagi. Tanaman apel ini 

menggunakan media lahan pertanian di Desa Tulung 

Rejo. 

2. Penentuan kebutuhan air tanaman apel pada penelitian 

ini menggunakan metode cropwat 8.0 pada penelitian 

sebelumnya  

3. Menganalisa sampel tanah untuk tekstur tanah serta 

kadar air pada saat pF 0, 1, 2.5 dan 4.2. Apabila status 

potensial air pF 0 tekanan 0 atm (bar), maka status air 

tanahnya jenuh. Pada pF 1-2,5 tekanan 0,01 – 0,3 atm 

(bar) status air tanah adalah kapasitas lapang. Dan pada 
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pF 4,2  tekanannya 15 atm (bar)  status air tanah berada 

di titik layu permanen.    

4. Perancangan serta pemasangan instalasi irigasi tetes 

pada lahan sesuai dengan kebutuhan air tanaman. 

Pelaksanaan pemasangan pada lahan dilakukan setelah 

sistem irigasi tetes ini dikalibrasikan di Laboratorium 

TSAL Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

3.4 Perancangan Jaringan Irigasi Tetes 

1. Emitter  

Kehilangan tekanan pada emitter dapat dirumuskan 

sebagai berikut menurut Finkel (1982): 

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

dimana: 

 Hfe = Head Loss pada emitter (m) 

 Kd = Data empiris pada pipa 

 QE = Debit pada emitter (m3/det) 

 D = Diameter emitter (m) 

2. Pipa Lateral  

Debit pada rancangan lateral secara matematis dapat 

diketahui dengan persamaan berikut menurut Finkel (1982): 

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

Menurut Schwab (1981), kehilangan tinggi pada pipa 

lateral adalah sebagai berikut: 
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 ............................................( 4 ) 

 ..................( 5 ) 

dimana: 

 QL =Debit aliran pada lateral (m3/det) 

 n =Jumlah emitter pada lateral 

 HfL =Head loss (m) 

 K =Koefisien belokan, sambungan, alat pengatur 

pipa 

 L =Panjang pipa (m) 

 C =Efisiensi kekasaran Hanzen Williams 

 F (no) =Faktor koreksi untuk debit pipa 

3. Pipa Sub Utama  

Menghitung debit pada rancangan atau desain pipa sub 

utama secara matematis dapat dihitung dengan persamaan 

berikut menurut Finkel (1982): 

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

dimana : 

 QSML = Debit aliran pada pipa sub utama (m3/det) 

 QL = Debit aliran pada pipa lateral (m3/det) 

 n = Jumlah pipa lateral pada pipa sub utama  

Sedangkan perhitungan Hf untuk pipa sub utama 

menggunakan persamaan pada pipa lateral. 
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4. Pipa Utama 

Menghitung debit pada rancangan atau desain pipa 

utama secara matematis dapat dihitung dengan persamaan 

berikut menurut Finkel (1982): 

 .........................................................( 7 ) 

dimana : 

 QML = Debit aliran pada pipa utama (m3/det) 

 QSML = Debit aliran pada pipa sub utama (m3/det) 

 n = Jumlah pipa sub utama pada pipa utama  

Sedangkan perhitungan Hf untuk pipa utama 

menggunakan persamaan pada pipa lateral. 

5. Kerugian pada belokan dan sambungan pipa 

Menurut Sularso (1994), kerugian pada belokan dan 

sambungan pipa secara matematis dapat dihitung dengan 

persamaan : 

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

  .....................................................................( 9 ) 

dimana : 

 Hfbs = Head loss (m) 

 k = Koefisien kehilangan tekanan 

 V = kecepatan rata-rata aliran dalam pipa (m/s) 

 g = Percepatan gravitasi (9,8 m/s2) 

 Q = Debit aliran pada pipa (m3/det) 

  D = Diameter dalam pipa (m)  
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Nilai koefisien kehilangan tekanan (k) dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1. Nilai Koefisien Kehilangan Tekanan k untuk 

Pemasangan Komponen 

Fitting k value Fitting k value 

Check valve   Standart T   

Ball type 20 Side outlet 1.8 

Disc type 10 Straigth-trough 

flow 

0.4 

Swing type 2 Elbow (90)   

Other valves   Regular 1.0 

Foot valve 10 long Radius 0.4 

Globe valve 8 Elbow(45)   

Angle valve 3 Regular 0.3 

Diaphragm 

valve 

2 long Radius 0.2 

Gate valve 1.5 Return bend 2.2 

Butterfly valve 0.2     

Full bore ball 

valve 

Negiglibe 

(<0.1) 

    

Sumber: Liu, 2003 

6. Head Pompa 

Menurut Sularso (2000), head total pompa secara 

matematis dapat dihitung dengan persamaan : 

 ............................................( 10 ) 
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  ...................................................................( 11 ) 

dimana : 

H     = Head total pompa (m) 

Ha    = Head statis total (m) 

Δhp = Perbedaan head tekanan yang bekerja pada 

kedua permukaan air  (m) 

 hi   = Berbagai kerugian head di pipa, katub, belokan, 

sambungan dll (m) 

vd    = Kecepatan aliran pada pipa (m/s) 

g      = Percepatan gravitasi (9,8 m/s2) 

Q    = Debit aliran pada pipa (m3/det) 

3.5 Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Tetes 

Beberapa tahapan dalam mengevaluasi kinerja jaringan 

irigasi tetes, antara lain:  

1. Evaluasi Debit Keluaran Jaringan Perpipaan 

Perhitungan debit pada pipa utama, pipa sub utama dan 

pipa lateral berfungsi untuk mengetahui kesesuaian antara 

perancangan gambar dan teknis di lapang khususnya untuk 

mengetahui kehilangan head pada jaringan perpipaan. Debit 

ditentukan dengan persamaan berikut : 

 ......................................................................( 12 ) 

dimana : 

 Q = Debit aliran (m3/det) 

 V = Volume tampungan (m3) 
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 t = Waktu operasi (det)  

 Perhitungan kehilangan head pada pengujian jaringan 

perpipaan secara matematis menggunakan persamaan ( 4 ) dan 

persamaan ( 5 ). 

2. Evaluasi Debit Keluaran Emitter  

Evaluasi debit keluaran emitter berfungsi untuk 

mengetahui nilai Coefficient Of Uniformity (CU), Emmision 

Uniformity (EU). Debit ditentukan dengan persamaan ( 12 ) 

dimana volume tampungan diukur dengan gelas ukur dari 

tampungan pada tiap-tiap emitter. 

a.  Emission Uniformity (EU) 

Keseragaman pemberian air dari setiap emitter pada 

keseluruhan sistem irigasi tetes dinyatakan dengan 

Keseragaman Emisi (Emission Uniformity) yang 

dihitung menggunakan persamaan (Schwab, 1992): 

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

dimana : 

 EU = Keseragaman Emisi (%) 

 qn = Debit Tampungan Minimum (L/dtk) 

 qa = Debit Rata – rata tampungan (L/dtk) 

b. Coefficient Of Uniformity (CU) 

Coefficient Of Uniformity (koefisien keseragaman) 

adalah rata-rata tebal air yang ditampung dikurangi 

rata-rata deviasi dari air yang ditampung dibagi dengan 
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rata-rata tebal air yang ditampung, untuk mendapatkan 

nilai distribusi keseragaman, secara matematis : 

 ..................................( 14 ) 

 dimana : 

 CU = Koefisien keseragaman (%) 
 s = Rerata deviasi 
 qa = Debit Rata – rata tampungan (L/dtk) 
 n = Jumlah emitter 
 

c. Distribution Uniformity (DU) 

Efisiensi pemberian air merupakan 

perbandingan antara volume yang dibutuhkan tanaman 

(Vc) dengan volume air yang diberikan pada lahan (Vt), 

persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut : 

 ; Vt ≥ Vc ................... ( 15 ) 

Cara lain perhitungan efisiensi irigasi tetes 

menggunakan konsep dari efisiensi pemberian di 

lapang atau efisiensi penyimpanan (Ea). 

 ................................................( 16 ) 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Luas wilayah Desa Tulungrejo yaitu seluas 38,13 Km2 atau 

sekitar 807,019 Ha. Desa Tulungrejo yang terletak di kecamatan 

Bumiaji terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Gondang, Dusun 

Kekep, Dusun Gerdu, Dusun Junggo dan Dusun Wonorejo. 

Peta batas administrasi Desa Tulungrejo dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 dan batas wilayah Desa Tulungrejo adalah sebagai 

berikut (Erwinadi,2010) : 

Sebelah Utara : Desa Sumberbrantas 

Sebelah Selatan : Desa Punten 

Sebelah Barat : Hutan Perum Perhutani BKPH  

Pujon KPH Malang 

Sebelah Timur : Desa Sumbergondo 

 
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Batu 
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Jumlah penduduk sekitar 9500 jiwa, dari jumlah penduduk 

tersebut, 40% merupakan penduduk asli Malang dan sisanya 

merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah 

seperti Blitar, Pasuruan, Madura, dll. Menilik pada mata 

pencaharian penduduk Desa Tulungrejo dapat diketahui bahwa 

Desa Tulungrejo yang dikelilingi gunung-gunung dan mayoritas 

penduduknya yaitu sebagai petani. Dengan presentase 90% 

petani dan 10% lain-lain, dari 90% tersebut terbagi menjadi 60% 

petani apel dan 30% petani sayur. Kondisi geografis desa 

Tulungrejo berada pada 1300 – 1700 dpl, dengan Curah hujan 

rerata sekitar 8,9 mm dan memiliki suhu 18 – 240C. Desa 

Tulungrejo memiliki kebun apel yang tersebar dengan total luas 

900 Ha. Sebagai desa dengan presentase petani apel terbesar 

di Batu memberikan peluang besar bagi para pemilk lahan untuk 

menjadikan tanahnya sebagai tempat wisata. Dengan 

mengunjungi Desa Wisata Tulungrejo wisatawan tidak hanya 

dapat menikmati wisata petik apel saja, tidak jauh dari lokasi 

petik apel, selecta menawarkan bagi wisatawan yang menyukai 

pemandangan dipenuhi kebun bunga dan pemandian. Selain 

wisata petik apel dan selecta, masih ada beberapa wisata yang 

harus di kunjungi oleh wisatawan, seperti Coban Talun yaitu 

wisata air terjun dan perkemahan, masih di kawasan yang sama 

pengunjung juga dapat berwisata sekaligus menambah 

wawasan dengan mengunjungi Wisata Edukasi di Padepokan 

Lutung Jawa. Bagi  wisatawan beragama Hindu yang ingin 

wisata religi dapat mengunjungi  Pura.  

4.2 Rancang Bangun Sistem Irigasi Tetes pada Tanaman 

Apel  

Rancang bangun sistem irigasi tetes pada tanaman apel ini 

terdiri dari desain rancang bangun sistem irigasi tetes, estimasi 

kebutuhan komponen jaringan sistem irirgasi tetes, 
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perancangan jaringan perpipaan dan emitter. Penjelasan dari 

poin –poin tersebut dapat dibaca pada uraian berikut. 

 

4.2.1 Desain Rancang Bangun Sistem Irigasi Tetes  

Rancang bangun sistem irigasi tetes di lahan pak Didik 

tergantung pada luas lahan, panjang baris tanaman, jarak 

emitter dan jarak antar tanaman. Sedangkan, sebaran irigasi 

tetes tergantung pada jenis tanah, kelembaban, permeabilitas 

tanah dan jenis tanaman. Perancangan desain penempatan 

disesuaikan dengan tanaman di lahan secara sederhana, baik 

dan ekonomis, agar didapat keseragaman debit aliran dan head 

loss pada sistem yang rendah. Setelah semua jenis tanah, 

kelembaban permeabilitas tanah diketahui, kemudian mulai 

merancang rancang bagun sesuai dengan luas lahan , panjang 

baris tanaman, jarak tamanan dan jarak emitter antar tanaman 

apel. 

Sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi di lahan 

apel berasal dari tandon air. Kemudian di sedot menggunakan 

pompa melalui pipa penghisap menuju pipa utama menuju pipa 

sub utama kemudian mengalir menuju pipa lateral, emitter dan 

dialirkan ke sekitar daerah perakaran oleh pipa regulating stick. 

Pada desain irigasi di atas terdapat empat pipa regulating stick 

yang mengelilingi daerah perakaran pohon apel. Perancangan 

pipa pada irigasi tetes memiliki elemen dasar yaitu perhitungan 

pada komponen – komponen irigasi tetes. Perhitungan tersebut 

digunakan untuk menghitung head loss di sepanjang rangkaian 

pipa. Gambar 4.2 merupakan gambar rancang bangun irigasi 

tetes yang telah di terapkan di lapang. 
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4.2.2 Estimasi Kebutuhan Komponen Jaringan Sistem 

Irigasi Tetes 

Estimasi kebutuhan komponen – komponen jaringan sistem 

irigasi tetes meliputi pompa, jaringan perpipaan dan emitter. 

Komponen – komponen tersebut sebelumnya telah dirancang 

pada skala laboratorium untuk uji coba alat. Setelah tidak 

ditemukan kendala dalam pemasangan alat pada uji coba skala 

laboratorium kemudian pengaplikasian rancang bangun 

dilakukan di lapang. Sistem rancang bangun irigasi tetes yang 

diaplikasikan di lapang yaitu tipe sistem permanen, yang tata 

letaknya tidak dapat dipindah – pindahkan. Komponen yang ada 

pada sistem irigasi tetes terdiri atas emitter dan jaringan 

perpipaan yang teridiri dari pipa utama, pipa sub utama, pipa 

lateral, pipa regulating stick dan pompa. 

 

4.2.3 Perancangan Jaringan Perpipaan  

Komponen penting dari rangkaian irigasi tetes ialah pipa 

yang terdiri dari pipa pipa regulating stick , pipa lateral, pipa sub 

utama dan pipa utama. Pipa yang digunakan utuk jaringan 

irigasi tetes adalah pipa PVC (polyvinylchloride) dan pipa LDPE 

(Low Density Poly Ethyilene). Pipa tersebut memiliki perbedaan 

diameter sesuai dengan kegunaan dan kemudian dirangcang 

menjadi rangkaian irigasi tetes. 

Pipa regulating stick berfungsi untuk mengalirkan air dari 

pipa literal dan emitter menuju daerah perakaran. Pipa jenis ini 

terletak pada ujung – ujung dari emitter. Regulating stick terbuat 

dari pipa LDPE (Low Density Poly Ethyilene) dengan diameter 

3,8 mm. Regulating stick dipasang di sekitar daerah perakaran 

dengan tiga variasi ukuran yang berbeda yaitu 20 cm, 40cm, 

dan 60cm dari daerah perakaran tanaman. Terdapat 368 

tanaman apel, setiap tanaman terdapat empat regulating stick 
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yang mengelilingi daerah perakaran. Variasi dari satu Tanaman 

dengan tanaman lain pada satu baris  memiliki perbedaan 

ukuran panjang regulating stick.  

Pipa lateral digunakan untuk mengalirkan air dari pipa sub 

utama ke emitter . pipa lateral terletak pada percabangan di pipa 

sub utama.terbuat dari pipa LDPE (Low Density Poly Ethylene) 

juga dengan ukuran diameter ½ inchi. Pipa lateral dilubangi 

dengan jarak 15 m kemudian di beri emitter, microtube dan 

regulating stick . Regulating stick yang terpasang, sebelumnya 

telah diukur menggunakan tiga variasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Terdapat tiga lajur pipa lateral dengan panjang 

sekitar 100 m, total panjang lateral sekitar 300 m. Jarak lajur 

tiap lateral adalah 25 m. Masing – masing lateral terdiri dari 368 

penetes yang memiliki empat (4) sisi regulating stick . total tiap 

lateral terdapat 368 buah penetes, sehingga debit keseluruhan 

pada pipa lateral yaitu 1,163 x 10-6 m3/det. Pipa lateral memiliki 

headloss total sebesar 4,299 x 10-5 m. Hasil tersebut diperoleh 

dari persamaan 2 pada Lampiran 1 Sistem Perpipaan. 

Pipa sub utama merupakan pipa pembagi dari pipa utama. 

Terletak di percabangan dari pipa utama. Berfungsi sebagai 

pengangkut air dari pipa utama menuju pipa lateral. Pipa sub 

utama terbuat dari pipa PVC (polyvinylchloride) dengan 

diameter ¾ inchi. Debit pipa sub utama yaitu 3,488 x 10-6 m3/det 

dan headloss pipa sub utama sebesar 8,112 x 10-4 m yang 

diperoleh dari nilai rancangan headloss pada Persamaan 6 di 

Lampiran 1. 

Pipa utama terletak pada saluran awal jaringan perpipaan. 

Berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air menuju pipa 

sub utama. Rangkaian pipa utama terdiri dari tandon air, pompa, 

shock, tusen klep, filter, pengukur tekanan, 3 dop + sambungan 

kuningan. Pompa yang digunakan adalah jenis pompa 

sentrifugal dengan spesifikasi terlampir pada Lampiran 2. 

Rancangan ini menggunakan tandon air berkapasitas 900L. 
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Fungsi shock pada rancang bangun digunakan untuk 

menyambungkan dua bagian pipa yang lurus. Terdapat 

beberapa jenis shock yang digunakan meliputi shock pipa PVC 

polos, dan shock pipa PVC drat luar dalam. Fungsi tusen klep 

yaitu untuk mengalirkan dan menahan air dari bawah agar tidak 

kembali mengalir ke bawah. Filter terletak di bagian bawah pipa 

penyedot air yang menyaring kotoran di dalam tandon. 

Pengukur tekanan terletak pada ujung pipa lateral. Pengukur 

tekanan atau manometer ini menggunakan jenis manometer 

yang pembacaannya maksimal 2,5 kg/cm2 – 35 psi. Untuk 3 dop 

dan sambungan berfungsi untuk menutup saluran pada ujung 

pipa PVC. 

Pipa utama yang berbahan PVC ini memiliki diameter ¾ 

inchi sekitar 1,91 cm. Memiliki panjang 25 m dari ujung pompa 

sentrifugal ke pipa sub utama. Pipa utama memiliki debit yang 

sama dengan pipa sub utama yaitu sebesar 3,488 x10-6 

m3/detyang dihiitung menggunakan Persamaan 8 pada 

Lampiran 1 dengan nilai headloss sebesar 4,266 x 10-5 m. 

 

4.2.4 Emitter  

Emitter merupakan alat pengeluaran air atau yang biasa 

disebut penetes ini menyalurkan air yang berasal dari pipa 

lateral menuju daerah perakaran tanaman. Emitter jenis PCJ 

drippers ini mengeluarkan air sekitar 4 liter/jam. Emitter,  

microtube dan regulating stick dirangkai menjadi satu rangkaian, 

untuk penelitian ini jumlah emitter yang dibutuhkan yaitu 160 

buah emitter. Pada setiap tanaman apel terdapat satu dripper , 

satu microtube dan empat regulating stick.  

Emitter PCJ Drippers terbuat dari plastik yang tahan akan 

sinar UV. PCJ drippers di tancapkan pada pipa lateral yang 

kemudian disambungkan dengan regulating stick menggunakan 

microtube yang memiliki 4 output keluaran air. Pemasangan 

regulating stick terdapat 3 perbedaan panjang regulating stick 
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yaitu 20cm, 40cm dan 60cm dari daerah perakaran yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap 

pertumbuhan tanaman apel. Karena jenis tanah di lahan 

merupakan tanah andosol, pemasangan regulating stick di 

sekitar daerah perakaran tidak di tancapkan, tetapi di kaitkan 

pada kayu yang tertancap di sekitar daerah perakaran.  

Kebutuhan air rata – rata tiap tanaman apel yaitu 2,730 x 

102 ml/hari. Dihasilkan debit emitter sebesar 3,160 x 10-9 m3/det 

dari Persamaan 1 pada Lampiran 1, dan rancangan ini 

memiliki headloss sebesar 2,291 x 10-7 m. Data ini merupakan 

data awal untuk menghitung debit pada rancangan irigasi tetes. 

 

4.3 Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi Tetes pada tanaman 

Apel 

Efisiensi irigasi merupakan suatu konsep yang digunakan 

secara ekstensif untuk merancang dan mengelola sebuah 

sistem irigasi. Efisiensi irigasi dalam sistem irigasi tetes di bagi 

menjadi 2(dua) komponen, yakni keseragaman pemakaian air 

dan kehilangan air dari perkolasi dan evaporasi yang terjadi di 

lahan. Apabila keseragaman pemakaian air buruk sehingga 

kehilangan air menjadi besar, maka efisiensi irigasi menjadi 

rendah. Rancang bangun faktor yang mempengaruhi kinerja 

sistem irigasi tetes adalah sebagai berikut, jenis emitter yang 

digunakan, dimensi pipa yang digunakan, topografi lahan 

penelitian dan head operasi (Keller,2002). 

Perancangan merupakan dasar dari pembuatan sistem 

irigasi, sehingga sistem irigasi tersebut harus terlebih dahulu 

dievaluasi kinerjanya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

kesesuaian perancangan sistem irigasi dengan pengaplikasian 

rancangan tersebut di lahan. Jika sistem tersebut kinerja 

rancangan memenuhi kriteria untuk pengaplikasian di lapang 

dan sesuai dengan fungsi, sistem irigasi tersebut dapat 

dipasang di lahan. Namun, apabila tidak memenuhi standar 
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dapat dievaluasi lagi untuk mencari kegagalan dalam rancangan 

sampai sesuai kriteria pemasangan alat di lahan. 

 

4.3.1 Evaluasi Debit Jaringan Perpipaan 

Jaringan perpipaan yang akan dievaluasi kinerja debitnya 

terdiri dari tiga komponen yakni, pipa lateral, pipa sub utama 

dan pipa utama. Komponen tersebut masing – masing dilakukan 

pengujian debit agar dapat diketahui headloss pada jaringan 

perpipaan pada sistem irigasi tetes tersebut. Perbandingan 

dapat dilihat dari Tabel 4.1 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Perbandingan Rancangan dengan Pengujian 

Kinerja pada Jaringan Irigasi Tetes 

N
o 

Komponen 
Irigasi 
Tetes 

Perancangan Pengujian 

  Debit 
(m3/det) 

Headloss 
(m) 

Debit 
(m3/det) 

Headlos
s (m) 

1 Pipa Utama 3,488 x 
10-6 

4,266 x 
10-5 

1,820 x 
10+1 

9,576 x 
10-8 

2 Pipa Sub 
Utama 

3,488 x 
10-6 

8,112 x 
10-4 

9,100  4,794 x 
10-3 

3 Pipa Lateral 1,163 x 
10-6 

4,299 x 
10-5 

6,066 x 
10-6 

9,163 x 
10-4 

4 Emitter 3,160 x 
10-9 

2,291 x 
10-7 

6,066 x 
10-6 

- 

Sumber : Hasil Penelitian 

 

Hasil dari Tabel 4.1 menunjukkan nilai debit dan headloss 

pada perancangan dan juga pengujian memiliki hasil yang 

berbeda. Pada hasil pengujian debit pipa utamaa diperoleh 

sebesar 1,820 x 10+1 m3/det dan headloss pipa utama sebesar 

9,576 x 10-8 m. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan 

Persamaan 1 pada Lampiran 3. Hasil pengujian pada pipa sub 
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utama dihasilkan debit sebesar 9,100  m3/det dan memiliki 

headloss sebesar 4,794 x 10-3 m, dan untuk pipa lateral memiliki 

debit sebesar 6,066  x 10-6 m3/det dengan headloss sebesar 

9,163 x 10-4 m.  Tabel 4.1 terlihat bahwa terjadi kenaikan debit 

pada pipa lateral, pipa sub utama, pipa utama dan emitter pada 

hasil pengujian. Karena hasil dari debit pada pengujian jauh 

lebih besar daripada perandangan, hasil headlossnya juga lebih 

besar walaupun untuk headloss pipa lateral hasinya sama 

dengan perancangan. Debit emitter sendiri hasil yang diperoleh 

pada persamaan pengujian jauh lebih besar dibanding dengan 

hasil perancangan, karena untuk debit perancangan diambil dari 

persamaan kebutuhan air rata – rata tanaman apel yang 

menggunakan hasil dari penelitian sebelumnya dengan 

menggunakan aplikasi cropwat 8.0 kemudian dihitung 

menggunakan persamaan teoritis. sedangkan untuk hasil 

pengujian dihitung secara langsung dengan terjun ke lapang 

untuk pengambilan data. Perincian perhitungan pengujian debit 

dan headloss dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.3.2 Evaluasi Sebaran Debit Emitter 

Rancang bangun irigasi tetes memiliki masalah utama yaitu 

masalah pendistribusian air yang keluar dari emitter tidak 

seragam di sepanjang pipa lateral. Idealnya sistem irigasi tetes 

dapat mendistribusikan air keluaran pada waktu yang sama di 

setiap tanaman. Keseragaman distribusi air dapat dikatakan 

baik apabila memiliki nilai keseragaman distribusi airnya >90% 

(Merriam, Shearer, Burt, 1981), sehingga perlu dilakukan 

evaluasi sebaran emitter. Evaluasi tersebut meliputi perhitungan 

CU,EU dan EA sebagai acuan keberhasilan rancang bangun 

irigasi tetes. 

Evaluasi sebaran pada dilakukan dengan cara menampung 

voume air dengan gelas penampung pada selang waktu 1 menit 

dalam 5 kali ulangan. Kemudian, setelah di tampung barulah 
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diukur dengan gelas ukur. Volume yang didapat dari 

pengukuran digunakan untuk menghitung CU,EU dan EA yang 

rincian perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 4. Berikut 

Tabel 4.2 rincian hasil perhitungan CU,EU dan EA. 

Tabel 4.2 Evaluasi Kinerja Emitter 

No Data Nilai Rata – Rata 
(%) 

1 CU 98,3 
2 EU 80,64 
3 EA 72,57 

Sumber : Hasil Penelitian 

Nilai rata – rata CU,EU dan EA pada Tabel 4.2 merupakan 

rata – rata dari 5 ulangan yang perhitungannya terlampir pada 

Lampiran 4. Nilai CU (koefisien keseragaman) terbesar 

terdapat pada ulangan ketiga yakni sebesar 98,70%. Nilai EU 

(keseragaman pengeluaran) terbesar pada ulangan ketiga dan 

keempat yakni 88,24%. Dan, untuk nilai EA (efesiensi 

penyimpanan air) tergantung pada nilai EU (keseragaman 

pengeluaran). Jika nilai EU (keseragaman pengeluaran) besar, 

maka EA (efisiensi penyimpanan air) juga semakin besar. 

Hasil nilai CU (koefisien keseragaman) dikatakan sangat 

baik apabila > 98%. Jika nilainya 95% - 98% masih dapat 

diterima sebagai hasil koefisien keseragaman. Namun apabila 

nilai <95% maka rancang bangun harus diubah. Dapat 

membesarkan diameter pipa atau memendekkan ukuran 

panjang pipa (Nakayama dan Bucks,1986).  Tabel 4.2 hasil nilai 

rata – rata CU adalah 98,3%. Karena hasil nilai CU 98,3% dapat 

dibilang bahwa rancangan jaringan tersebut dapat diterima 

sebagai rancang bangun irigasi tetes.  

Nilai EU (keseragaman pengeluaran) yang disarankan oleh 

ASAE (American Society of Agricultural Engineers) adalah nilai 
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EU 90-80 % merupakan standar sempurna, nilai 80-70% baik, 

70-60% nilai dapat ditoleransi, nilai 60-50% adalah nilai  sangat 

buruk, dan nilai >50% tidak dapat diterima. Nilai pada penelitian 

ini mendapat rata – rata 80,64 % dari 5 ulangan. Sehingga EU 

pada rancangan ini masuk dalam kategori baik. 
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Gambar 4.3 Rancang Bangun Sistem Irigasi Tetes  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini antara lain : 

1. Rancang bangun sistem irigasi tetes perancangannya 
desain penempatan disesuaikan dengan tanaman di 
lahan secara sederhana, baik dan ekonomis, agar 
didapat keseragaman debit aliran dan head loss pada 
sistem yang rendah. Komponen penting dari rangkaian 
irigasi tetes ialah pipa yang terdiri dari pipa regulating 
stick , pipa lateral, pipa sub utama dan pipa utama. 
Rancang bangun sistem irigasi tetes didapatkan hasil 
debit rancangan Emitter sebesar 3,160 x 10-9 m3/det 
dengan head loss sebesar 2,291 x 10-7 m. Debit pipa 
lateral sebesar 1,163 x 10-6 m3/det dengan head loss 
sebesar 4,299 x 10-5 m. Debit pada pipa sub utama 
sebesar 3,488 x 10-6 m3/det dan head loss sebesar 8,112 
x 10-4 m. Dan untuk debit pipa utama sebesar 3,488 x 10-

6 m3/det dengan head loss 4,266 x 10-5 , sehingga 
diperoleh total head pompa sebesar 1,000169337 m. 

2. Kinerja sistem irigasi tetes bisa dinyatakan dalam CU 
(Koefisien Keseragaman), EU (Keseragaman 
Pengeluaran), dan EA (Efisiensi Penyiraman air). Hasil 
pengukuran dan perhitungan didapat nilai rata – rata CU 
sebesar 98,3%, nilai rata – rata EU sebesar 80,64% dan 
nilai rata – rata nilai EA sebesar 72,57%. Hasil rata – 
rata di atas dapat dikatakan bahwa rancangan tersebut 
baik dan dapat diaplikasikan ke lapang. 
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5.2 Saran 

 Perlu diperbaiki rancang bangun pada penelitian 

selanjutnya. Agar dapat mengurangi besar headloss. 

Selain untuk memperkecil headloss juga untuk 

meningkatkan produktifitas buah apel. 
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Lampiran 1. Perhitungan Sistem Perpipaan 

1. Emitter  

 Diketahui : kebutuhan air rata – rata tiap tanaman 

apel = 2,730 x 102 ml/hari 

 Kebutuhan air tanaman apel untuk setiap emitter  

Dalam ml/det = 10-3 ml/det 

Dalam m3/det = 3,160 x 10-9 m3/det  

 Debit Emitter  

Qe = 3,160 x 10-9 m3/det 

 Head loss Emitter  

 
= 6,380 x 0,75 x ((3,160 x 10-9)2/(3,8 x 10-3)4 

meter 

= 2,291 x 10-7 meter 

2. Lateral  

 Jumlah emitter pada pipa lateral 

n = 160 

 Debit Lateral 

QL = Qe x n 

 = (3,160 x 10-9) x 160 

 = 5,06 x 10-7 m3/det 

 Diameter pipa lateral 

DL = 1,35 x 10-2 meter 

 Panjang pipa lateral 

LL = 16 meter 

 Head loss pada pipa lateral 

F(no) = 0,63837 x (no)-1,8916 + 0,35929 

= 0,63837 x (160)-1,8916 + 0,35929 

= 0,359 
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  = 1,471 x 10-6 meter 

 

3. Kerugian karena belokan 900 di pipa lateral 

 Jumlah belokan = 2 

 f =1,0 

 v1 =   = m/s2 

  = 1,0  

 Hf   total = ( ) x 2 = 1,273 x 10-6 meter 

4. Kerugian karena sambungan T pada pipa lateral 

 Jumlah sambungan = 6 

 f = 1,8 

 v1 =   = m/s2 

  = 1,8  

Hf total = (1,146 x 10-6 ) x 6 = 2,291 x 10-6 

 

5. Kerugian karena percabangan (emitter) di pipa 

lateral 

 Jumlah percabangan = 160 

 f = 0,4 

 v1 =   = m/s2 

 = 0,4  2,456 x 10-7 m 

 Hf total = (2,456 x 10-7) x 160 = 5,092 x 10-9 meter 
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6. Pipa Sub Utama 

 Jumlah pipa lateral pada pipa sub utama 

n = 3 

 Debit pada pipa sub utama 

   

= (5,06 x 10-7) x 3 = 1,52 x 10-6 m3 / det 

 Diameter pipa sub utama 

DSML = 1,27 x 10-2 m 

 Panjang pipa sub utama 

LSML = 12,5 m 

 Head Loss pada Pipa Sub Utama 

F(no) = 0,63837 x (no)-1,8916 + 0,35929 

= 0,63837 x (3)-1,8916 + 0,35929 

=0,439 

 

   

= 1,45 x 10-5 meter 

7. Kerugian karena belokan 90o di pipa sub utama 

 Jumlah belokan = 1 

k = 1,0 

 v1 =   =  = 1,120 x 10-2 m/s2 
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= 1,0  = 7,313 x 10-6 m 

 

8. Pipa utama 

 jumlah pipa sub utama pada pipa utama 

n = 1 

 Debit pada pipa utama 

  

= (1,52 x 10-6) x 1 = 1,52 x 10-6 m3 / det 

 Diameter pipa utama 

DML = 1,905 x 10-2 m 

 Panjang pipa utama 

LML  = 1,5 m 

 Head loss pada pipa utama 

 F(no) = 0,63837 x (no)-1,8916 + 0,35929 

         = 0,63837 x (1)-1,8916 + 0,35929 

         = 0,998 

  

  x 0,998 = 5,474 x 10-7 

meter 

 

9. Head yang dibutuhkan pompa 

 Head statis total  

ha = 10 meter 

 Head yang bekerja pada kedua permukaan air 

 hp = 0 meter 

 Head loss pada sistem perpipaan 

hj = 2,810 x 10-5 meter 

 Kecepatan pada pipa 
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Vd
2
 =   = 5,324 x 10-3 m/s 

  = 1,390 x 10-4 m/s2  

 Head total pompa 

  

    = 10,00016712 meter 
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 Lampiran 2. Spesifikasi Pompa 

Panjang x lebar x tinggi 25 x 21,1 x 21,9  
Berat Kering 88 lbs 
Tipe Mesin 4-stroke, Overhead katup, 

silinder tunggal 
Perpindahan 
[Bore x Stroke] 

23,7 cu-in 
[3,46 x 2,52 in] 

Katup Clearance IN: 0,15 ±0,02 mm (dingin) 
EX: 0,20 ±0,02 mm (dingin) 

Busi LD : F7TC 
Kesenjangan busi 0,028-0,031 in 
Kecepatan Idle 1400 rpm 
Max. Keluaran 13 rpm di 3600 rpm 
Max Torsi 24 ft –lbs pada 2500 rpm 
Minyak Mesin SAE 10W-30, API SJ atau SL, 

untuk penggunaan umum 
Kapasitas minyak mesin  1,16 Qt 
Bahan Bakar bensin dengan nilai oktan pompa 86 

atau lebih tinggi 
Kapasitas tangki bahan bakar 1,59 Gal 
Bahan bakar konsumsi 1,0 GPH 
Sistem pendingin Udara 
Sistem pengapian Transisi magnet 
POMPA  
Diameter port hisap 3 in 
Diameter pipa keluaran 3 in 
Kepala Totoal  262 ft 
Kepala hisap 23 ft 
Kapasitas debit 177 gal/min 
Waktu jalan terus menerus Sekitar  2-3 jam (waktu aktual 

bervariasi dengan pompa 
beban) 
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Lampiran 3. Evaluasi Kinerja Jaringan Perpipaan Irigasi 

Tetes (Drip Irrigation) pada Tanaman Apel 

1. Pipa Lateral 

 Jumlah emitter pada pipa lateral 

n = 160 

 Debit pengujian Lateral  

t = 60 detik 

V = 363,99 ml 

QL = 6,066 ml/s 

     = 6,066 x 10-6 m3/det 

 Diameter pipa lateral 

DL = 1,35 x 10-2 meter 

 Panjang pipa lateral 

LL = 16 meter 

 Head loss pada pipa lateral 

F(no) = 0,63837 x (no)-1,8916 + 0,35929 

= 0,360 

 
  1,466 x 10-4 meter 

 

2. Pipa Sub Utama 

 Jumlah pipa lateral pada pipa sub utama 

n = 3 

 Debit pengujian pipa sub utama 

t = 60 detik 

V= 545,98 ml 

QSML =9,100 ml/s 

        = 9.100 x 10-6 m3/det 

 Diameter pipa sub utama 

DSML = 1,27 x 10-2 m 

 Panjang pipa sub utama 
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LSML = 12,5 m 

 Head Loss pada Pipa Sub Utama 

F(no) = 0,63837 x (no)-1,8916 + 0,35929 

= 0,439 

 

 3,994 x 10-4 meter 

 

3. Pipa Utama 

 jumlah pipa sub utama pada pipa utama 

n = 2 

 Debit pengujian pipa utama 

t = 60 detik 

V= 1091,959 ml 

QML = 18,20 ml/s 

        =1,820 x 10-7 m3/det 

 Diameter pipa utama 

DML = 1,905 x 10-2 m 

 Panjang pipa utama 

LML  = 1,5 m 

 Head loss pada pipa utama 

 F(no) = 0,63837 x (no)-1,8916 + 0,35929 

= 0,531 

 

  

 5,746 x 10-9 meter 
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Lampiran 4. Tabel Hasil Perhitungan  

Diketahui :   

 Kebutuhan air rata – rata tiap tanaman apel sebesar 

2,730 x 102 ml/hari 

 Kebutuhan air tanaman apel setiap emitter 3,160 x 10-3 

ml/det ➝ 3,160 x 10-9 m3/det 

 Perhitungan Rancangan  

N
o 

Jaringan Perpipaan keterangan Hasil 

1. Emitter Qe  3,160 x 10-9 
m3/det 

  Hfe 2,291 x 10-7 m 

2. Lateral Ql 1,163 x 10-6 

m3/det 
  Hfl 4,299 x 10-5 m 

3. Kerugian karena belokan 90o 
pada pipa lateral 

Hfb lateral 3,367 x 10-6 m 

  Hfb total 6,734 x 10-6 m 

4. Kerugian karena sambungan T 
pada pipa lateral 

HfST 6,060 x 10-6 m 

  HfST total 1,212 x 10-5 m 

5. Kerugian karena percabangan 
(emitter)  

HfPe 1,347 x 10-6 m 

  HfPe total 2,693 x 10-6 m 

6. Pipa sub utama Qsml 3,488 x 10-6  
m3/det 

  Hfsu 8,112 x 10-4 m 

7. Kerugian karena belokan 90o 
pada pipa sub utama 

Hfb sub utama 3,869 x 10-5 m 

8. Pipa utama Qml 3,488 x 10-6  
m3/det 

  Hfpu 4,266 x 10-5 m 

9.  Head total pompa H 1,000169337 m 
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 Perhitungan Pengujian 

No Jaringan Perpipaan Keterangan Hasil  

1. Pipa lateral Ql 6,066 x 10-6 

m3/det 
  Hfl 9,163 x 10-4 m 
2. Pipa sub utama Qsml 9,100 x 10-6 

m3/det 
  Hfsu 4,793 x 10-4 m 
3. Pipa utama Qml 1,820 x 10-7 

m3/det 
  Hfpu 9,576 x 10-8 m 
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Lampiran 5. Evaluasi Debit Keluaran Emitter (EU, CU, dan 

EA) 

1. Diketahui : 

Debit spesifikasi : 4 l/jam 

Tekanan  : 0,6 bar 

Waktu Tampung : 60 detik 

Tabel pengamatan volume sebaran emitter pada rancang 

bangun sistem irigasi tetes 

perlakuan ulangan  

1 2 3 4 5 rataan 

J1E1 8 10 10 10 8 9,2 

J1E2 10 12 12 10 10 10,8 

J1E3 12 13 12 12 12 12,2 

J2E1 10 10 10 8 10 9,6 

J2E2 13 15 12 13 13 13,2 

J2E3 15 10 10 13 13 12,2 

J3E1 10 12 13 12 12 11,8 

J3E2 12 15 13 12 12 12,8 

J3E3 12 10 10 12 10 10,8 

Jumlah 102 107 102 102 100  

Rata-rata 11,333
3 

11,88
9 

11,33
3 

11,3333
3 

11,1111
1 

 

Q min 8 10 10 10 8  

S 2,0615
5 

2,088
3 

1,322
9 

1,65831
2 

1,69148
2 

 

CU 98 98 99 98 98  

Eu 70,59 84,11 88,24 88,24 72,00  

Ea 63,53 75,70 79,41 79,41 64,80  
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1. Perhitungan  

a. Ulangan 1 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

b. Ulangan 2 
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c. Ulangan 3 
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d. Ulangan 4 
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e. Ulangan 5 
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Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan di Lahan 

1. Gambar pemasangan alat 
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2. Dokumentasi Pengukuran dan Pengambilan Data 
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