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1.1 Latar Belakang
Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting di bumi ini.

Selain untuk dikonsumsi, air juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang

dapat menunjang kelangsungan hidup seperti untuk irigasi, industry, pembangkit

listrik dan lain sebagainya. Kebutuhan air kedepannya akan semakin meningkat

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya

pembangunan di segala bidang. Kondisi ideal yang didambakan oleh setiap orang

adalah tersedianya air sepanjang waktu, dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai. Oleh karena perlu upaya untuk melestarikan sumber daya air demi

menjamin agar ketersediaan air selalu tercukupi demi kelangsungan hidup

manusia.

Kebutuhan air tidak selamanya bisa terpenuhi oleh sumber daya air yang

ada, sehingga diperlukan rekayasa Sumber Daya Air (SDA), misalnya

pembangunan bendungan. Bendungan mempunyai fungsi sebagai penyimpan dan

penyedia air. Air yang datang melimpah pada musim penghujan ditampung dan

disimpan serta dipergunakan secara tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran

sepanjang tahun.

Dalam rangka mengembangkan potensi Sumber Daya Air khususnya pada

Kabupaten Jeneponto maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun waduk Karalloe. Saat ini

waduk Karalloe masih dalam proses pelaksanaan pembangunan dan direncanakan

selesai pada tahun 2020. Pembangunan ini dimaksudkan sebagai upaya

peningkatan pemanfaatan air sungai Kelara – Karalloe untuk memeuhi kebutuhan

irigasi seluas 4526,5 Ha, peningkatan intensitas tanaman, kebutuhan air baku dan

pemanfaatan untuk listrk tenaga air serta pengembangan pariwisata.

1.2 Identifikasi Masalah
Masalah utama dari pengoperasian waduk adalah upaya untuk

menyeimbangkan antara debit yang masuk (inflow), debit yang keluar (outflow),

dan perubahan tampungan. Oleh karena itu masalah tentang pengoperasian waduk

harus terencana sesuai dengan kapasitas dan debit yang ada. Untuk mendukung

operasi waduk maka diperlukan pola operasi ketersediaan tampungan dan



kebutuhan air waduk agar pemenuhan air pada semua kepentingan dapat terlayani

dengan baik. Oleh karena itu maka perlu dilakukan optimasi pemanfaatan air

waduk Karalloe.

Maka dari permasalahan di atas dapat dilakukan studi penelitian dengan

judul “Studi Pola Operasi Waduk Karalloe Menggunakan Program Linier”

dengan tujuan memperoleh solusi optimal dari penggunaan air untuk irigasi, air

baku dan pembangkit listrik. Optimasi yang dilakukan adalah untuk

memaksimalkan keuntungan hasil usaha pertanian di Daerah Irigasi Kelara dan

keuntungan dari penjualan air baku serta dari pembangkit listrik.

Perhitungan Optimasi pada studi ini menggunakan Program linier karena

variable – variable  yang digunakan dalam sistem bersifat linear sehingga sangat

tepat apabila menggunakan program tersebut, selain itu memiliki fungsi

matematika yang sederhana, tetapi hasilnya cukup akurat. Penyelesaian

perhitungan program linear menggunakan sistem komputerisasi dengan bantuan

software yaitu fasilitas solver dalam mikrosoft excel sehingga hasil perhitungan

dapat dilakukan secara cepat dan tepat

1.3 Batasan Masalah
Dalam studi ini dilakukan pembatasan masalah antara lain adalah:

1. Sistem bendungan yang ditinjau adalah Bendungan Karalloe

2. Tidak menghitung sedimen yang masuk pada waduk.

3. Tidak menghitung rencana anggaran biaya.

4. Tidak menghitung biaya pembangunan jaringan irigasi, air baku dan

pembangkit jaringan listrik.

5. Tidak membahas pola pembagian air pada jaringan irigasi ke daerah

irigasi

6. Optimasi kebutuhan waduk menggunakan program linier dengan

bantuan Microsoft excel

7. Data yang digunakan yaitu data 10 tahun (2005 – 2014)

8. Tidak membahas masalah AMDAL dan desain konstruksi.

1.4 Rumusan Masalah
Sesuai dengan batasan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:
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1. Berapakah debit kebutuhan air pada waduk Karalloe

2. Berapakah debit inflow berdasarkan debit andalan?

3. Berapa luas tanam optimum dan keuntungan yang didapat dari hasil

optimasi?

4. Bagaimana pola operasi yang efektif berdasarkan debit andalan

1.5 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui berapa kebutuhan air di waduk Karalloe

2. Mengetahui berapa debit inflow pada Waduk Karalloe

3. Mengetahui berapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan air

di waduk Karalloe

4. Mendapatkan hasil pola operasi waduk Karalloe

1.6 Manfaat
Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu sebagai bahan acuan dalam

pengambilan kebijakan penetapan sistem pengoperasian waduk pada waduk

Karalloe dan waduk lainnya yang mempunyai permasalahan yang sama agar dapat

memberikan pelayanan optimal dengan ketersediaan air yang ada.
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