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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Definisi Irigasi 
Irigasi adalah kegiatan penyediaan dan pengaturan air guna 

memenuhi kepentingan sektor pertanian dengan pemanfaatan 
air dari permukaan dan air tanah. Ditinjau dari segi pemberian, 
pengelolaan, penyediaan, dan pengaturan air sistem irigasi 
dibagi menjadi 4 jenis yaitu sistem irigasi permukaan, system 
irigasi bawah permukaan, system irigasi pemancaran, dan 
system irigasi tetes (Akmal, 2014). Irigasi merupakan kegiatan 
dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, ladang, 
perkebunan, dan usaha pertanian lainnya (Sudjarwadi, 1979).  
 
2.2 Pola Tanam 

Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan 
pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu 
wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Menurut 
Montarcih (2008), dalam pengaturan tata tanam terdapat empat 
faktor yaitu : 
1. waktu 

Sebagai contoh, bila hendak mengusahakan padi pada waktu 
mulai tanam biasanya musim penghujan sehingga persediaan 
air relatif besar. 
2. tempat 

Pengaturan masalah tempat hampir sama dengan 
pengaturan waktu, dengan dasar pemikiran bahwa tanaman 
membutuhkan air dan persediaan air yang ada dipergunakan 
bagi tanaman. 
3. pengaturan jenis tanaman 
    Tanaman yang diusahakan antara lain padi, dan palawija. 
Tiap jenis tanaman mempunyai tingkat kebutuhan air yang 
berlainan. Sebagai contoh adalah penanaman padi dan palawija 
dimusim kemarau. Musim kemarau persediaan air sedikit, untuk 
menghindari terjadinya lahan yang tidak terpakai, areal tanaman 
harus dibatasi luasnya dengan cara menggantinya dengan 
tanaman palawija. 
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4. luas tanaman 
Pengaturan luas tanaman hampir sama dengan pengaturan 

jenis tanaman dan akan membatasi besarnya kebutuhan air 
bagi tanaman yang bersangkutan. 
 
2.3 Bentuk dan Jenis Pola Tata Tanam 

 Menurut Montarcih (2008), dalam satu tahun terdapat dua 
kali masa tanaman, yaitu musim hujan (Oktober – Maret) dan 
musim kemarau (April – September). Penentuan awal 
penanaman padi (dimusim hujan) didasarkan pada batasan 
waktu. Alternatif pola tata tanamnya adalah sebagai berikut : 
a. pola tata tanam I : Padi – Padi 
b. pola tata tanam II : Padi - Padi – Palawija 
c. pola tata tanam III : Padi – Palawija – Palawija 
 
2.4 Neraca Air 

  Perkiraan secara kuantitatif dari siklus hidrologi dapat 
dinyatakan berdasarkan prinsip konservasi massa, yang dikenal 
dengan persamaan neraca air. Persamaan tersebut 
menggambarkan bahwa di dalam suatu sistem hidrologi (DAM, 
waduk, danau, aliran permukaan) dapat dievaluasi air yang 
masuk dan yang keluar dari sistem tersebut dalam suatu 
periode waktu tertentu (Triatmodjo, 2010). Debit sungai 
melimpah, maka luas daerah irigasi akan terpenuhi 
kebutuhannya terhadap air dan apabila terjadi kekurangan debit 
maka ada tiga pilihan yang harus dipertimbangkan antara lain 
(Dirjen Pengairan KP-01, 1986) :  
a) luas daerah irigasi dikurangi yaitu bagian-bagian daerah 

tertentu dari daerah yang biasa dialiri (luas daerah layanan) 
tidak akan dialiri; 

b) melakukan modifikasi dalam pola tata tanam yaitu dapat 
diadakan perubahan alam memilih tanaman atau tanggal 
tanam untuk mengurangi kebutuhan air irigasi disawah agar 
ada kemungkinan untuk mengairi areal yang lebih luas 
dengan debit yang tersedia; 
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c) rotasi teknis atau golongan yaitu untuk mengurangi 
kebutuhan puncak air irigasi. 

 
2.5 Hidrologi 

  Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, 
baik mengenai terjadinya peredaran dan penyebarannya, sifat-
sifatnya, dan hubungan lingkungannya terutama dengan 
makhluk hidup (Triatmodjo, 2010).  

 
2.5.1 Debit Andalan 

Debit andalan adalah debit minimum sungai untuk 
kemungkinan terpenuhi yang menjamin kelangsungan 
pemberian air untuk pemberian irigasi. Berdasarkan standar 
perencanaan irigasi, debit kemungkinan terpenuhi ditetapkan 
80% berarti kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah 
dari debit andalan adalah 20%.  

 Probabilitas keandalan yang digunakan dalam 
perhitungan debit andalan adalah (Sosrodarsono, 1976): 
1. debit musim air kering : debit yang dilampaui oleh debit-

debit sebanyak 355 hari dalam setahun dengan probabilitas 
keandalan 355/365 = 97,26 = 97%, 

2. debit air rendah : debit yang dilampaui oleh debit-debit 
sebanyak 275 hari dalam setahun dengan probabilitas 
keandalan 275/365 = 75,34 = 75%, 

3. debit air normal : debit yang dilampaui oleh debit-debit 
sebanyak185 hari dalam setahun dengan probabilitas 
keandalan 185/365 = 50,68 = 51%, 

4. debit air cukup : debit yang dilampaui oleh debit-debit 
sebanyak 95 hari dalam setahun dengan peobabilitas 
keandalan 95/365 = 26,03 = 26%. 

 
2.5.2 Evapotranspirasi Potensial 

    Menurut Wirosoedarmo (2010), evapotranspirasi 
potensial adalah banyaknya air yang diuapkan ke atmosfer 
tanpa adanya faktor pembatas air. Nilai evapotranspirasi relatif 
tidak terlalu jauh berbeda antara bulan satu dengan bulan 
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lainnya dan besarnya sekitar 3-8 mm/hari. Besar evaporasi 
potensial dapat dihitung menggunakan cara Penman, 
Thornwaite, Blaney-Criddle, Turc-Langbein-Wunt. Rumus yang 
sering digunakan adalah rumus Penmann dan Blaney-Criddle 
(Usman, 2004). Prosedur perhitungan Eto berdasarkan rumus 
Penman Modifikasi adalah sebagai berikut: 
1. cari data suhu bulanan rerata (t); 
2. berdasarkan nilai (t), cari besaran (ea), (W), dan f(t); 
3. cari data kelambaban relatif (RH); 
4. berdasarkan nilai (ea) dan (RH) diperoleh nilai (ed) dengan 

persamaan ed-ea*(RH). 
Menurut Mantisari (2010), dalam menentukan debit 

andalan masing-masing mempunyai beberapa cara dan ciri 
khas. Pemilihan metode yang sesuai umumnya didasarkan 
atas pertimbangan data yang tersedia, metode tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. metode Qrerata minimum 

Metode ini biasanya digunakan untuk fluktuasi debit 
maksimum atau minimum tidak terlalu besar per tahunnya dan 
kebutuhan relatif konstan sepanjang tahun; 
2. metode karakteristik aliran  

Metode ini pada umumnya digunakan untuk fluktuasi debit 
maksimum atau minimum terlalu besar per tahunnya, data 
yang tersedia cukup panjang, dan kebutuhan relatif tidak 
konstan sepanjang tahun; 
3. metode bulan dasar (Basic Month) 

Metode ini seperti pada metode karakteristik aliran tetapi 
hanya dipilih bulan tertentu sebagai dasar perencanaan; 
4. metode tahun dasar (Basic Year) 

Metode ini digunakan untuk menentukan suatu tahun 
tertentu sebagai dasar perencanaan, perhitungan debit 
andalan dilakukan dengan metode tahun dasar (Basic Year). 

Curah hujan wilayah atau harus diperkirakan dari 
beberapa titik pengamat curah hujan. Pedoman untuk 
menghitung curah hujan daerah adalah sebagai berikut 
(Sosrodarsono, 1976): 
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1. daerah dengan luas 259 Ha yang mempunyai variasi yang 
kecil dapat diwakili oleh stasiun curah hujan, 

2. daerah dengan luas 250 Ha - 500.000 Ha dengan dua atau 
tiga tititk pengamat dapat digunakan rerata aljabar, 

3. daerah dengan luas 120.000 Ha - 500.000 Ha yang 
mempunyai titik pengamat yang tersebar cukup merata 
dengan hujan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi 
topografi, dapat digunakan rerata aljabar. Titik 
pengamatannya tidak merata maka digunakan cara 
Thiessen, 

4. daerah dengan luas lebih besar dari 500.000 Ha digunakan 
cara Isohiyet. 

 
2.6  Kebutuhan Air Untuk Irigasi 

   Kebutuhan air irigasi ialah jumlah volume air yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, 
kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan 
memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui 
hujan dan kontribusi air tanah. Kebutuhan air untuk tanaman 
pada suatu jaringan irigasi merupakan air yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhan tanaman yang optimal tanpa kekurangan air 
yang dinyatakan dalam Netto Kebutuhan Air Lapang (Net Field 
Requirement, NFR). Kebutuhan air di sawah ditentukan oleh 
beberapa faktor antara lain (Dirjen Pengairan KP 1, 1986): 
 

2.6.1 Curah Hujan Efektif 
    Curah hujan efektif adalah curah hujan yang 

dimanfaatkan oleh tanaman untuk memenuhi kehilangan air 
akibat evapotranspirasi tanaman, perkolasi dan lain-lain. 
Jumlah hujan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman 
tergantung pada jenis tanaman (Wahyudi, 2014). 

Perbedaan curah hujan efektif dan curah hujan nyata 
adalah sebagai berikut (Sosrodarsono, 1976): 

1. curah hujan efektif adalah sejumlah curah hujan yang jatuh 
pada suatu daerah dan dapat digunakan oleh tanaman 
untuk pertumbuhannya; 
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2. curah hujan nyata adalah sejumlah curah hujan yang jatuh 
pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. 

Menurut Sosrodarsono (1976), langkah-langkah 
perhitungan curah hujan adalah sebagai berikut: 
1. curah hujan tahunan selama n tahun diurutkan dari kecil ke 

besar; 
2. data dihitung dengan persamaan metode basic year 

dengan menentukan tingkat kepercayaan tertentu sehingga 
didapatkan urutan curah hujan efektif; 

3. hasil perhitungan yang diperoleh merupakan tahun dasar 
perencanaan. 

Menurut Sosrodarsono (1976), curah hujan efektif adalah 
bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif 
tersedia untuk kebutuhan air tanaman. Curah hujan efektif 
bulanan pada padi diambil 70% dari curah hujan minimum 
dengan periode ulang rencana tertentu dengan kemungkinan 
kegagalan 20%.  

 
2.6.2 Perkolasi 

    Perkolasi adalah pergerakan air kebawah di daerah tidak 
jenuh (antara permukaan tanah sampai ke permukaan air) ke 
dalam daerah jenuh (di daerah di bawah permukaan air 
tanah). Daya perkolasi adalah laju perkolasi maksimal yang 
dimungkinkan (Soemarto, 1987). Laju perkolasi dipengaruhi 
oleh tekstur tanah, permeabilitas tanah, tinggi permukaan air 
tanah, dan tebal lapisan tanah bagian atas, lapisan kedap 
serta topografi setempat. Laju perkolasi lahan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain : 
1. tekstur tanah harus mempunyai angka perkolasi kecil 

sedangkan dengan tekstur yang kasar mempunyai angka 
perkolasi yang besar; 

2. permeabilitas tanah adalah gaya untuk menembus lewat 
ruang antar butir tanah. 

Harga perkolasi dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Harga Perkolasi  

Tekstur tanah Perkolasi (mm/hr) 

Tanah porus (sandy loam) 3-6 

Tanah berlempung sedang (loam) 2-3 

Tanah berlempung (clay) 1-2 

  Sumber : Soemarto, 1987 
 

2.6.3 Kebutuhan Penyiapan Lahan 
      Kebutuhan air irigasi selama penyiapan lahan digunakan 

metode yang dikembangkan oleh Van de Goor Zijlstra pada 
tahun 1968. Tanah yang bertekstur berat tanpa retak–retak 
kebutuhan air untuk penyiapan lahan diambil 200 mm. Setelah 
transplantasi selesai, lapisan air disawah akan ditambah 50 
mm. Secara keseluruhan, ini berarti bahwa lapisan air yang 
diperlukan menjadi 250 mm untuk penyiapan lahan dan 
lapisan air awal setelah transplantasi selesai. Lahan jika 
dibiarkan bero selama jangka waktu yang lama (2,5 bulan atau 
lebih), maka lapisan air yang diperlukan untuk penyiapan 
lahan diambil 300 mm, termasuk 50 mm untuk pengenangan 
setelah transplantasi (Dirjen Pengairan KP-01, 1986). 

 
2.6.4 Kebutuhan Air Bagi Tanaman 

     Menurut Sudjarwadi (1979), kebutuhan air untuk 
tanaman merupakan tebalnya air yang dibutuhkan guna 
memenuhi jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi 
tanaman, tumbuh pada suatu areal luas, kesuburan tanah, 
lingkungan hidup tanaman yang baik maka secara potensial 
tanaman dapat berproduksi secara baik. Pemberian air secara 
golongan yaitu untuk efisiensi, kapasitas saluran pembawa 
diperkecil, dan guna menyesuaikan pelayanan irigasi menurut 
variasi debit yang tersedia. Kebutuhan air tanaman 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain evaporasi, 
transpirasi, dan kemudian dihitung sebagai evapotranspirasi. 

 
 
 



12 

 

2.6.5 Kebutuhan Air untuk Konsumtif Tanaman 
     Kebutuhan air untuk konsumtif tanaman merupakan 

kedalaman air yang diperlukan untuk memenuhi 
evapotranspirasi tanaman yang berbasis penyakit. Tanaman 
yang tumbuh di area pertanian pada kondisi setiap air dari 
kesuburan tanah dengan potensi pertumbuhan dan tingkat 
lingkungan pertumbuhan yang baik, dapat dihitung dengan 
rumus (Setiawan, 2007) : 

ETc = ETo x Kc     (2-1) 
dimana : 

ETc = kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 
ETo = evapotranspirasi tetapan/acuan (mm/hari) 
Kc  = koefisien tanaman 

 
2.6.6 Pergantian Lapisan Air (Water Layer Requirement) 

Pergantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan 
dengan menjadwalkan dan mengganti lapisan air untuk 
kebutuhan. Menurut Rahayu (2014), ketentuan WLR adalah 
sebagai berikut : 
a. WLR diperlukan saat terjadi pemupukan maupun   

penyiangan yaitu 1-2 bulan dan pembibitan; 
b. WLR = 50 mm (diperlukan penggantian lapisan air 

diasumsikan 50 mm, hal ini sesuai dengan Kp bagian 
penunjang); 

c. Jangka waktu WLR = 1,5 bulan (selama 1,5 bulan air yang 
digunakan untuk WLR sebesar 50 mm), bila digunakan 
periode 10 harian maka WLR sebesar 50 mm dibagi 
menjadi 30 hari = 1,67 mm/hr. 

 
2.6.7 Kebutuhan Air Bersih di Sawah (Net Field 

Requirement) 
    Kebutuhan air bersih di sawah (Net Field Requirement) 

adalah kebutuhan air tanaman yang digunakan untuk tanaman 
pada suatu irigasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
tanaman yang optimal tanpa kekurangan air. Air yang 
diperhitungkan dalam irigasi meliputi kebutuhan 
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evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman 
dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam 
melalui hujan dan kontribusi air tanah (Thalita, 2010).  

NFRpadi = Etc + P – Re + WLR    (2-2) 
NFRpal   = Etc – Repal      (2-3) 
NFRtebu = Etc – Retebu    (2-4) 

dimana : 
 NFRpadi            = kebutuhan air di sawah (mm) 

 NFRplw/tebu    = kebutuhan air untuk tanaman (consumtive 
use)(mm) 

 WLR        = perganrian lapisan air (mm) 
 P          = perkolasi (mm) 
 Re        = curah hujan efektif (mm) 
 Et         = kebutuhan air untuk tanaman (mm/hr) 
       Repadi        = curah hujan efektif untuk padi (mm/hr) 
 Replw        = curah hujan efektif untuk palawija (mm/hr) 
 

2.6.8 Koefisien Tanaman 
    Koefisien tanaman diberikan untuk menghubungkan 

evapotranspirasi (Eto) dengan evapotranspirasi tanaman 
acuan (Etc) dan dipakai dalam rumus Penman. Besarnya nilai 
suatu koefisien tanaman tergantung dari umur dan jenis 
tanaman. Koefisien tanaman merupakan faktor yang dapat 
digunakan untuk mencari besarnya air yang habis terpakai 
untuk tanaman pada masa pertumbuhannya. Koefisien 
tanaman ini akan mempengaruhi besarnya kebutuhan air bagi 
tanaman (Thalita, 2010). Nilai koefisien tanaman dapat dilihat 
pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Koefisien Tanaman 

Padi 
(Varietas Unggulan) 

Palawija 
(Jagung) 

Tebu 

Umur (hari) K Umur (hari) K Umur (hari) K 

10 1.1 10 0.5 0-1 0.55 

20 1.1 20 0.65 1-2 0.8 

30 1.1 30 0.75 2-2.5 0.9 

40 1.05 40 1.00 2.5-4 1.00 

50 1.05 50 1.00 4-10 1.05 

60 1.05 60 1.00 10-11 0.8 

70 0.95 70 0.82 11-12 0.6 

80 0.95 80 0.72   

90 0 90 0.45   

  Sumber : Dirjen Pengairan KP-01, 1986   
 

2.6.9 Efisiensi Irigasi 
    Secara umum efisiensi adalah perbandingan output 

terhadap input pada suatu usaha kerja atau kegiatan. Efisiensi 
irigasi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah 
air yang nyata bermanfaat bagi tanaman yang diusahakan 
terhadap jumlah air yang tersedia atau diberikan 
(Wirosoedarmo,2010). Besarnya efisiensi irigasi berdasarkan 
jenis saluran irigasi dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Tabel Efisiensi 

Jaringan Efisiensi Irigasi (%) 

Primer 80 

Sekunder 90 

Tersier 90 

Total EI 65 

  Sumber : Dirjen Pengairan KP-01, 1986 

 
2.7 Optimasi dengan Program Linier 

   Optimasi adalah suatu rancangan dalam pemecahan 
model perencanaan dengan mendasarkan pada fungsi 
matematika yang membatasi. Menurut Montarcih (2008), teknik 
optimasi berkendala adalah sebagai berikut :  
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a. langrange multiplier adalah penyelesaian optimasi dengan 
menggunakan kendala linier; 

b. linear Programming adalah penyelesaian optimasi dengan 
menggunakan persamaan linier; 

c. quadratic Programming (fungsi linier dan fungsi tujuan non 
linier); 

d. geometric Programming adalah penyelesaian optimasi 
dengan menggunakan persamaan geometri; 

e. dynamic Programming adalah suatu pendekatan untuk 
mengoptimasi proses keputusan bertahap ganda. 

Linear Programming mencakup perencanaan kegiatan 
untuk memperoleh hasil optimasi yang memberikan nilai tujuan 
terbaik. Model linear programming (Montarcih, 2008), memiliki 
tiga unsur penting yang harus dirumuskan yaitu : 
1. fungsi kendala merupakan fungsi matematika yang menjadi 

kendala bagi usaha untuk memaksimumkan atau 
meminimumkan fungsi tujuan dan mewakili kendala yang 
harus dicapai; 

2. fungsi tujuan merupakan fungsi matematika yang harus 
dimaksimumkan atau diminimumkan dan mencerminkan 
tujuan yang akan dicapai; 

3. variabel keputusan merupakan variabel yang dicari dan 
memberikan nilai paling baik bagi tujuan yang hendak 
dipakai. 

Program linier di bentuk dalam dua fungsi yaitu fungsi 
tujuan dan fungsi kendala, dimana dalam optimasi pola tanam 
fungsi tujuan yang ingin dicapai. Fungsi kendala terhadap pola 
tanam yang dicapai dibedakan menjadi tiga antara lain 
ketersediaan air, jumlah tenaga kerja, dan luas lahan (Rahadi, 
2009). 

 
2.8 Program Aplikasi QM Versi 2.0 

    Program linier yang diterjemahkan dari Linear 
Programming (LP) adalah suatu cara faktor pencari solusi yang 
dikembangkan berdasarkan metode simpleks oleh Howard J. 
Weiss dan Practice Hall for Decision Science. Menurut 
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Wijayanto (2007), langkah-langkah dalam menggunakan QM 
versi 2.0 yaitu: 
1. jalankan program QM for Windows, pilih Module–Linear 

Programming; 
2. pilih Menu File–New, sehingga muncul tampilan seperti 

Gambar 2.1; 
 

 
Sumber : Wijayanto, 2007 

Gambar 2.1 Tampilan menu File–New 
 

3. ketik judul data yang akan disimpan pada kotak “title”; 

4. isikan (set) jumlah kendala dengan cara mengklik tanda  
pada kotak Number of Constraints (dalam program QM for 
Windows tidak perlu memasukkan kendala non negatif); 

5. isikan (set) jumlah variabel dengan cara mengklik tanda  
pada kotak Number of Variables; 

6. pilih fungsi tujuan, maksimum atau minimum; 
7. tentukan posisi nilai pada kolom (column names) klik Ok; 
8. muncul tampilan untuk mengisikan angka-angka, kemudian 

isikan sesuai dengan batasan dan variabelnya seperti 
Gambar 2.2; 
 

 
Sumber : Wijayanto, 2007 

Gambar 2.2 Tampilan untuk pengisian angka 
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9. selesaikan contoh soal diatas dengan mengklik solve pada 
toolbar atau pilih menu File–Solve atau dengan menekan 
tombol F9 pada keyboard, maka akan muncul tampilan 
seperti pada Gambar 2.3; 
 

 
Sumber : Wijayanto, 2007 

Gambar 2.3 Tampilan dari Menu File–Solve  
 

10. solusi dari permasalahan tersebut ditampilkan pada baris 
solusi berupa grafik seperti pada Gambar 2.4, yaitu tampilan 
Graph menunjukkan secara grafik hasil perhitungan Integer 
Programming. Tampilan pada Gambar 2.4 ini hanya muncul 
jika yang diselesaikan persoalan 2 dimensi (bisa 
digambarkan dengan grafik dengan sumbu x dan y); 
 

 
Sumber : Wijayanto, 2007 

Gambar 2.4 Tampilan Graph 
 

11. selesai. 
 
 


