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KATA PENGANTAR 

 
Penyediaan air untuk irigasi mencakup 70% dari penggunaan air di Indonesia. Karena itu, 
perencanaan alokasi air perlu dilakukan setepat mungkin. Salah satu parameter yang 
diperhitungkan dalam perencanaan alokasi air irigasi adalah hujan efektif. Penentuan 
parameter ini, pada Kriteria Perencanaan Irigasi Bagian Perencanaan (KP-01), belum 
mengakomodir variabilitas kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dapat diduga kurang 
tepat. 

Balai Litbang Irigasi sejak tahun 2015 telah melakukan kegiatan penelitian untuk 
mengidentifikasi hujan efektif di lahan sawah. Dimana, data telah terkumpul pada 
beberapa musim tanam di daerah yang berperkolasi rendah (DI Cacaban, Tegal) dan 
daerah yang berperkolasi tinggi (DI Kalibawang, Kulonprogo). Data tersebut dapat dijadikan 
dasar untuk mengidentifikasi karakterisktik hujan efektif dan membuat metode 
perhitungannya secara detail. 

Buku komponen output ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian tersebut. Topik hujan 
efektif diulas dari segi tinjauan teoretis bersumber dari bebeapa literatur, penjelasan 
karakteristik berdasarkan data yang didapat, hingga perbaikan formula yang diusulkan.  

Buku ini disusun oleh Hanhan A. Sofiyuddin, STP, M.Agr dan Hasna Soraya, STP dengan 
arahan dan bimbingan Kepala Balai Litbang Teknologi Irigasi selaku penanggung jawab 
kegiatan. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan buku ini. 

  

 

 

Bandung,  Desember 2017 
Kepala Pusat litbang Sumber Daya Air 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

Iklim munson tropis di Indonesia memberi kesan watak hidrologis curah hujan tinggi 
dengan ketersediaan air melimpah sepanjang tahun. Namun demikian, ancaman 
kekurangan air mulai terjadi di Indonesia akibat perubahan iklim global serta perubahan 
tataguna lahan di daerah aliran sungai. Hal ini menyebabkan kuantitas air menjadi 
menurun dengan tingkat ketidakpastian semakin tinggi. Di sisi lain, permintaan air terus 
meningkat baik dari sektor pertanian maupun non-pertanian seiring dengan pertambahan 
jumlah penduduk. Implikasinya, akan terjadi konflik penggunaan air antar sektor dan antar 
wilayah. Oleh karena itu, penggunaan air khususnya untuk kebutuhan pertanian harus 
lebih efisien dan efektif. 

Salah satu parameter desain yang sangat erat dengan penentuan kebutuhan air dan 
kapasitas debit adalah hujan efektif. Hujan efektif merupakan jumlah hujan yang masuk ke 
lahan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Dalam perhitungan 
kebutuhan air irigasi, hujan efektif merupakan faktor yang mengurangi perhitungan 
kebutuhan debit irigasi. Semakin besar kebutuhan nilai hujan efektif maka semakin kecil 
kebutuhan air irigasi, dan sebaliknya. 

Di Indonesia, perhitungan curah hujan efektif berpedoman pada Buku Kriteria Perencanaan 
Irigasi Bagian Perencanaan / KP-01 (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013), dimana besarnya 
curah hujan efektif dihitung dengan mengalikan konstanta (0,7) dengan curah hujan 
andalan, yakni curah hujan rata-rata setengah bulanan (mm/15 hari) dengan kemungkinan 
terpenuhi 80%. Konstanta tersebut belum dapat dipastikan keakurasiannya karena didapat 
dari hasil kesepakatan oleh para ahli hidrologi di Indonesia. Terlebih lagi pada umumnya 
kondisi agroklimatologi di Indonesia sangat beragam. Penyusunan formula hujan efektif 
secara detail sangat diperlukan untuk mengakomodir variabilitas tersebut dan 
meningkatkan ketepatan pemberian air irigasi. 

Untuk itu, Balai Litbang Irigasi melakukan penelitian pengukuran hujan efektif di lahan 
beririgasi. Data telah terkumpul pada beberapa musim tanam di daerah yang berperkolasi 
rendah (DI Cacaban, Tegal) dan daerah yang  berperkolasi tinggi (DI Kalibawang, 
Kulonprogo). Data ini dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi karakterisktik hujan 
efektif dan menyusun metode perhitungannya secara detil. 

Beberapa permasalahan yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini yaitu ketepatan alokasi 
air irigasi ditentukan salah satunya oleh nilai hujan efektif dan formula hujan efektif dalam 
KP-01 belum dapat mengakomodir variabilitas kondisi di lapangan. Dan kegiatan ini 
bertujuan untuk memperoleh karakteristik dan formula untuk menentukan hujan efektif di 
lahan beririgasi guna mendukung Teknologi Terapan Pengembangan Infrastruktur Jaringan 
Irigasi. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Hujan Efektif 

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk menambah curah hujan 
guna memenuhi keperluan pertumbuhan tanaman (Kartasapoetra dan Sutedjo, 1994). 
Faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi adalah besarnya 
kehilangan air akibat evaporasi, transpirasi, perkolasi, dan curah hujan efektif. Evaporasi 
adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang bergerak dari permukaan air ke 
udara. Transpirasi adalah kehilangan air melalui proses penguapan dari tumbuh-tumbuhan. 
Sedangkan perkolasi adalah rembesan air kedalam lapisan tanah bagian dalam, baik secara 
vertikal maupun horizontal. Selain itu perlu dipenuhi kebutuhan air untuk penggenangan 
dan penjenuhan pada saat pengolahan lahan. 

Kebutuhan air irigasi di lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi lapangan dan 
keadaan curah hujan (hujan efektif). Untuk itu, dalam memperhitungkan besaran curah 
hujan efektif harus diperhitungkan dengan tepat dan akurat. Perhitungan curah hujan 
efektif telalu besar akan mengakibatkan kebutuhan air irigasi menjadi kecil sehingga 
kebutuhan air tanaman rentan tidak terpenuhi, namun sebaliknya apabila perhitungan 
curah hujan efektif terlalu kecil akan mengakibatkan kebutuhan air irigasi membesar dan 
akhirnya terjadi pemborosan dalam alokasi pemberian air irigasi. Cuenca dalam Tukimin 
(2002) mendefiniskan definisi bahwa hujan efektif adalah sebagian jumlah hujan yang 
dapat memenuhi kebutuhan tanaman, dimana hujan efektif dapat mengurangi kebutuhan 
irigasi yang harus diberikan pada suatu tanaman. Nilai hujan efektif tergantung laju hujan, 
kondisi lengas tanah yang mempengaruhi infiltrasi dan kedalaman zona perakaran. Jumlah 
hujan yang melimpas keluar dari lahan irigasi dan keluar dari zona perakaran sebagai 
perkolasi tidak termasuk hujan efektif.  

Di Indonesia, perhitungan curah hujan efektif untuk tanaman padi masih berpedoman 
pada buku Buku Kriteria Perencanaan Irigasi Bagian Perencanaan / KP-01 (Direktorat Irigasi 
dan Rawa, 2013), dimana curah hujan efektif dihitung dengan mengalikan konstanta (0,7) 
dengan nilai curah hujan andalan yakni curah hujan rata-rata setengah bulanan (mm/15 
hari) dengan kemungkinan terpenuhi 80%.  Konstanta 0,7 dirasakan sudah tidak relevan 
lagi dengan kondisi dan karakteriistik lahan irigasi di Indonesia saat ini, seiring dengan 
berkembangnya sistem pemberian air irigasi (pemberian air secara terus menerus, giliran, 
dan pemberian air secara intermiten/terputus-putus).  

Yunus (2004) menyebutkan bahwa hujan efektif pada sawah tadah hujan musim tanam I 
dan musim tanam II mempunyai rasio lebih besar daripada hujan efektif hasil rumus 
empiris menurut Standar Perencanaan Irigasi KP-01 tahun 1986. Senada dengan hal 
tersebut, Dirwan et al. (2012) menyatakan bahwa besaran hujan efektif sangat dipengaruhi 
oleh tinggi rendahnya pematang petak sawah. Nilai curah hujan efektif dengan 
memperhitungkan tinggi pematang sawah pada probabilitas kejadian 80% berkisar antara 
10,4 – 104,8 mm/bulan. Besarnya nilai curah hujan efektif ini lebih besar jika dibandingkan 
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dengan nilai curah hujan efektif yang dihitung berdasarkan konsep yang diberikan di dalam 
KP-01 tahun 1986.  

Selain itu, perhitungannya hanya dengan satu nilai konstanta dapat diduga kurang tepat. 
Michael (1978) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi hujan efektif antara 
lain karakteristik hujan, kemiringan lahan, karakteristik tanah, karakteristik air tanah, 
praktek manajemen irigasi, karakteristik tanaman, lengas tanah, kontribusi air tanah, 
perkolasi, dan pengukuran parameter hujan efektif. Bos et al. (2008) mengemukakan 
bahwasanya hujan efektif dipengaruhi oleh jumlah dan frekuensi hujan, kondisi lahan 
sebelum hujan, intensitas hujan, musim, tanaman, infiltrasi, kapasitas tampungan air, 
karakteristik pergerakan air tanah, kondisi tutupan lahan, tinggi mukaair tanah, metode 
irigasi, frekuensi irigasi, dan cakupan lokasi kajian. Dengan demikian, perlu dilakukan 
tinjauan ulang terhadap perhitungan besaran curah hujan efektif dalam rangka keakuratan 
perhitungan kebutuhan air irigasi, mengingat kondisi karakteristik lahan di Indonesia 
sangat berbeda satu dengan yang lainnya. 

2.2. Formula Hujan Efektif 

Direktorat Irigasi dan Rawa (2013) dalam KP-01 menyatakan bahwa curah hujan efektif 
adalah bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif tersedia untuk kebutuhan 
air tanaman. Besaran hujan efektif untuk tanaman padi dihitung dengan mengalikan 
konstanta (0,7) dengan curah hujan andalan, yakni curah hujan rata-rata setengah bulanan 
(mm/15 hari) dengan kemungkinan terpenuhi 80%. Berikut formula perhitungan hujan 
efektif: 

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

Keterangan:   
R80 = curah hujan andalan tengah bulanan probabilitas terlewati 80%  (mm/hari) 
Re = curah hujan efektif (mm/hari) 
0,7 = konstanta 

Formula tersebut telah digunakan dalam perhitungan hujan efektif sejak penyusunan awal 
KP-01 (Direktorat Jenderal Pengairan, 1978). 

Berbeda dengan Indonesia, di Negara Vietnam hujan efektif dihitung berdasarkan 
beberapa periode menurut musimnya (Dastane, 1974). Besarnya curah hujan efektif 
dihitung berdasarkan persentase musim di negara Vietnam, yang besarnya berkisar antara 
65% – 90% seperti pada Tabel 1.  

Tabel 1. Persentase Besaran Hujan Efektif di Negara Vietnam 

Periode % Hujan Efektif Keterangan 

April-September 75 Musim hujan 

Oktober 65 Intensitas curah hujan yang tinggi 

November 80 Musim kemarau 

Desember-Maret 90 Musim kering dan sejuk 

 
Di Negara Pakistan, hujan efektif dihitung berdasarkan suatu persamaan yaitu Renfo 
Equation (Adan dan Khan, 2011). Renfo Equation merupakan suatu persamaan yang 
menghubungkan antara rasio penggunaan konsumtif air (E) dengan curah hujan efektif 
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(ER). Semakin besar nilai E, maka semakin tinggi pula nilai curah hujan efektif. Persamaan 
Renfo Equation dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 ....................................................................................................... (2) 
 
Keterangan : 
ER = Curah hujan efektif 
Rg = Musim tanam hujan 
A = Rata-rata aplikasi irigasi 
E = Rasio penggunaan konsumtif air dari (CU) curah hujan selama musim tanam. 

Metode lainnya yang dapat digunakan adalah SCS CN (Soil Conservation Service Curve 
Number) sebagaimana yang diusulkan oleh Bos et al. (2008). Metode ini awalnya dibuat 
untuk memperkirakan limpasan permukaan dari hujan. Formula yang digunakna adalah 
sebagai berikut: 

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

Keterangan: 
Q = limpasan permukaan (mm); 
P = hujan (mm) 
S = faktor retensi  

Nilai faktor retensi dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi tanah, tutupan lahan, dan 
kelas hidrologi lahan.  

Metode SCS CN ini dapat diduga lebih baik dalam memperkirakan hujan efektif karena 
mempertimbangkan banyak faktor (Adan dan Khan, 2011). Namun demikian, penggunaan 
metode ini dapat saja kurang tepat khususnya pada daerah yang memiliki tingkat perkolasi 
rendah atau pada tanah ynag sulit terdrainase (Mohan et al., 2004; Patwardhan et al., 
2004). Selain itu, nilai koefisien dan kondisi yang menjadi asumsinya diduga kurang sesuai 
untuk lahan sawah (Sakagutchi et al., 2014; Sofiyuddin et al., 2016). Modifikasi nilai 
koefisien perlu dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh Im et al. (2007) dan Jung et al. 
(2012).  
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BAB III  
PENGUKURAN HUJAN EFEKTIF 

 

Lokasi pengamatan kajian hujan efektif di tingkat lahan pertanian dilaksanakan di DI. 
Cacaban Kab. Tegal, Jawa Tengah dan DI. Kalibawang Kab. Kulonprogo, DI. Yogyakarta. 
Kegiatan tersebut mencakup persiapan alat dan bahan, pemasangan, pengecekan dan 
kalibrasi alat sensor e-tape, dan instalasi pencatat data (logger, sistem telemetri, dsb).   

3.1. Sensor e-tape 

Sensor e-tape dipasang di saluran inlet dan outlet pada saluran debit air irigasi, genangan 
air di sawah, dan perkolasi meter di lahan dengan membaca hasil rekaman data per tiap 
satu centi meter hingga kenaikannya mencapai batas maksimal dari sensor. 

Kalibrasi sensor dilakukan pada saat sebelum instalasi alat di lapangan, guna memastikan 
kondisi keakuratan data yang terekam oleh sensor e-tape dengan data kondisi aktual. 
Kalibrasi sensor dilakukan dengan cara simulasi sensor ketika dipasang di lapangan, yaitu 
dengan membaca hasil rekaman data per tiap satu centi meter hingga kenaikannya 
mencapai batas maksimal dari sensor tersebut, yaitu 30 cm. 

Pengkabelan sensor harus disesuaikan dengan arus yang masuk dan keluar. Penyambungan 
antara kabel dan 4 pin sensor harus dengan perantara soket karena kondisi sensor yang 
sensitif terhadap panas. Setelah pengkabelan selesai, sensor harus diberi pelindung karena 
ada bagian sensor yang tidak boleh terendam oleh air. 

 
Gambar 1. Sensor e-tape 

3.2. Data logger 

Data logger di tempatkan di sebuah kotak panel yang dipasang di lahan untuk mencatat 
data rekaman sensor ketinggian muka air di inlet dan outlet sawah. Kotak panel logger di 
pasang tegak lurus dan diberi dudukan untuk penyangga. 
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Gambar 2. Data logger 

Selain itu di salah satu titik pengukuran, penelitian ini juga digunakan sistem telemetri 
Water and Enviromental Monitoring Network (WAEMON) merupakan sistem jaringan 
monitoring berbasis Internet of Things (IOT) untuk pemantauan air dan lingkungan. 
WAEMON NODE berfungsi melakukan pengukuran level muka air, temperatur dan 
kelembaban udara, curah hujan dan dapat ditambah tiga sensor analog lainnya sesuai 
kebutuhan monitoring. 

 
Gambar 3. Instalasi WAEMON 

 

3.3. Automatic Weather Station (AWS) 

Automatic Weather Station (AWS) untuk mencatat data klimatologi seperti suhu, 
kelembaban udara, kecepatan angin, curah hujan, radiasi matahari, dan evapotranspirasi. 

 
Gambar 4.  Automatic Weather Station (AWS) 
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3.4. Sensor Cuaca 

Parameter cuaca diukur dengan menggunakan alat automatic weather station seperti 
Gambar 4. Alat ini terdiri dari beberapa sensor diantarannya radiasi matahari, suhu, 
kelembaban udara, kecepatan arah angin dan tekanan udara. 

 

 
Gambar 5. Sensor Cuaca 

 

3.5. Sekat Ukur 

Sekat ukur adalah alat bantu untuk mengetahui jumlah air yang mengalir, yang disebut Q 
(debit), dinyatakan dalam satuan l/det (1 m3/det = 1000 l/det). Jenis alat/sekat ukur 
bermacam-macam. Untuk keperluan pengukuran debit yang kecil (di dalam petak tersier) 
dipakai jenis alat /sekat ukur Thompson. 

 
Gambar 6. Sekat Ukur Thomson 

3.6. Perkolasi 

Dalam studi perencanaan irigasi, tingkat perkolasi vertikal harus diukur dan pengukuran 
pada sawah basah diukur selama budidaya. Sampel yang harus diambil untuk menunjukkan 
tingkat perkolasi dan harus tersebar pada wilayah proyek serta mencakup semua jenis 
tanah yang telah diidentifikasi. 
Nilai perkolasi 1 mm/hari secara spesifik hanya berlaku untuk daerah dengan jenis sawah 
tanah berat yang telah tergenang beberapa tahun. Pada daerah datar atau tanah ringan 
atau yang baru dikembangkan, dengan perkolasi dan rembesan lebih besar dari 1 mm/hari. 
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Untuk sawah yang baru dikembangkan, tingkat perkolasi tinggi yaitu 10 mm/hari lebih 
dapat digunakan, setelah pelumpuran akan menurun jauh dalam waktu 5 tahun atau lebih 
menjadi tingkat perkolasi yang rendah. 
Untuk mengukur perkolasi dan rembesan dapat dilakukan dengan secara perlahan mengisi 
petak pengukuran dengan air sampai kedalaman yang optimal (biasanya 50-70 mm), 
kemudian menghentikan pasokan dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk air hingga 
turun mencapai nol. Bersamaan harus diukur penguapan selama periode tidak ada hujan. 
Selain itu harus dapat dihindari adanya rembesan dari petak di hulu ke petak yang sedang 
diuji. 
Pengukuran perkolasi dilakukan dengan pemasangan tabung baja ke dalam tanah, dengan 
bagian atasnya ditutup untuk mencegah ET atau penambahan dari curah hujan pada 
Gambar 7. 
 

 
Gambar 7. Alat Ukur Perkolasi 

3.7. Lisimeter 

Lisimeter berupa wadah besar yang di pasang ketanah dengan kedalam tertentu untuk 
mengetahui besarnya air, serta tanaman dan tanah yang tercakup dalam lisimeter. Alat ini 
berupa plat ukuran 0,9 x 0,9 m tinggi 0,60 m dasar alat berlubang. Alat mengukur besarnya 
evapotranspirasi aktual dan perkolasi dari pertanaman padi sawah (minimal 10 rumpun 
tanaman padi). Bentuk lisimeter adalah bujur sangkar dengan panjang sisinya 90-100 cm 
dan tinggi 35 cm.  Lisimeter dipasang pada kedalaman 25 cm (daerah perakaran) dan sisa 
tinggi di atas permukaan tanah 10 cm. Lisimeter dicat putih untuk mengurangi serapan 
panas matahari. Dalam satu hektar minimal diperlukan 10 lisimeter alas terbuka pada 
lahan yang permukaannya datar sedangkan pada lahan yang miring (<5%) dipasang 20 unit 
lisimeter.  Cara pengamatan sekali pada pagi hari dengan menggunakan hooke gauge 
(perubahan tinggi genangan air). Alat tersebut disajikan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Lisimeter 

3.8. Alat Penakar Hujan 

Penakar hujan digunakan untuk mengukur dan mendapatkan jumlah curah hujan pada 
satuan waktu tertentu. Alat yang digunakan untuk penakar hujan secara manual adalah 
ombrometer. 
1. Penakar hujan harus dipasang pada lapangan terbuka, tanpa ada gangguan disekitar 

penakar, seperti pohon dan bangunan, kabel atau antena yang melintang diatasnya. 
Jarak yang terdekat antara pohon/bangunan dengan penakar hujan adalah 1 kalitinggi 
pohon/bangunan tersebut. 

2. Penakar hujan tidak boleh dipasang pada tanah miring (lereng bukit), puncak bukit, 
diatas dinding atau atap. 

3. Penakar dipasang dengan cara disekrup/dipaku pada balok bulat yang dicat putih dan 
ditanam pada pondasi beton, sehingga tinggi penakar hujan dari permukaan corong 
sampai permukaan tanah 120 cm letak penampang corong harus datar (horizontal) 
bukaan kran diberi kunci gembok sebagai pengaman. 

 

 
Gambar 9. Alat Penakar Hujan Ombrometer 
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3.9. Mistar Ukur 

Mistar ukur adalah alat ukur dengan satuan cm yang dipasang di saluran inlet dan outlet 
pada saluran debit air irigasi, genangan air di sawah, dan perkolasi meter di lahan untuk 
pembacaan tinggi air secara manual. Dalam penelitian ini, setiap mistar ukur dilengkapi 
dengan sensor tinggi air untuk mencatat tinggi air secara menerus. 
 

 
Gambar 10. Mistar Ukur 

 

3.10. Hasil Analisa Hujan Efektif 

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa data, hujan efektif di kedua lokasi terdapat pada 

Gambar 11.  

 

Gambar 11. Hasil Analisa Hujan Efektif di DI Cacaban dan DI Kalibawang 

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada nilai hujan efektif di antara kedua lokasi 
penelitian. Secara umum, terdapat dua kondisi nilai hujan efektif. Sampai batas tertentu, 
hujan dapat dimanfaatkan hampir seluruhnya (hujan efektif 100%). Melebihi batas 
tersebut, prosentase hujan efektif semakin kecil seiring peningkatan intensitas hujan.  
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Batas pemanfaatan hujan efektif berbeda di kedua lokasi terebut. Hal ini tampak jelas dari 
nilai median hujan efektif yang tersaji pada Gambar 12. Di DI Cacaban hujan hingga 20 
mm/hari dapat dimanfaatkan seluruhnya sedangkan di DI Kalibawang batas tersebut 
hingga 40 mm/hari. 

 

 

Gambar 12. Nilai Median Hujan Efektif di DI Cacaban dan DI Kalibawang 

Berdasarkan hasil analisa hujan efektif, ada beberapa faktor yang teridentifikasi 
mempengaruhi hujan efektif, diantaranya hujan, tanah, iklim, irigasi, dan budidaya. Faktor 
hujan tergantung dari adalah intensitas, frekuensi dan lamanya. Hujan yang lebih besar 
dalam intensitas yang besar cenderung lebih banyak terbuang dibandingkan hujan yang 
kecil dan berlangsung lama. Pengaruh faktor hujan ini juga berkaitan erat dengan faktor 
irigasi dan budidaya khususnya tinggi outlet lahan.  

Lahan padi sawah umumnya diset agar dapat berada pada kondisi tergenang dengan tinggi 
tertentu. Tinggi genangan ini umumnya diset dengan mengatur ketinggian outlet dan 
disesuaikan dengan pola budidayanya. Hal ini sangat signifikan bila budidaya yang 
dilakukan adalah pola budidaya intensif yang menghendaki pengaturan kondisi air yang 
intensif pula, misalnya pola budidaya System of Rice Intensification (SRI). Pada budidaya 
SRI, pengaturan tinggi outlet perlu diset berbeda pada setiap musim tanam dan fase 
tanaman untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan produktivitas 
(Sofiyuddin et al., 2009).  

Hujan efektif merupakan fraksi hujan yang terpakai dan digunakan untuk budidaya 
tanaman. Hal ini sangat terkait dengan kondisi tanah dan iklim yang dalam hal ini diwakili 
oleh parameter perkolasi dan evapotranspirasi. Laju perkolasi lebih tinggi pada kondisi 
tanah yang bertekstur ringan yang porous dibandingkan dengan tanah bertekstur berat 
yang cenderung kedap. Evapotranspirasi berkaitan erat dengan kondisi iklim di lokasi, 
meliputi kondisi suhu, kelembaban,  kecepatan angin, dan radiasi matahari (Allen et al., 
1998).  
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Kedua lokasi penelitian memiliki kondisi yang berbeda sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Di 
DI Cacaban, lahan berlokasi dekat sumber air (Waduk Cacaban) sehingga ketersediaan 
airnya terjamin. Tinggi jagaan outlet di lahan ini adalah 3 cm. Lahan memiliki tekstur tanah 
liat dengan tingkat perkolasi rendah. Tingkat kebutuhan air lahan (evapotranspirasi dan 
perkolasi) dan tinggi jagaan outlet yang rendah menyebabkan lahan cenderung berada 
pada kondisi tergenang sehingga hujan yang jatuh ke lahan cenderung yang melimpas 
(tidak efektif). Berbeda halnya dengan lahan di DI Kalibawang yang berlokasi cukup jauh 
dari bendung yang ketersediaan airnya kurang terjamin. Tinggi jagaan lahan ini adalah 10 
cm. Lahan memiliki tekstur tanah pasir berdebu dengan tingkat perkolasi tinggi. Tingkat 
kebutuhan air lahan (evapotranspirasi dan perkolasi) dan tinggi jagaan outlet yang tinggi 
menyebabkan lahan cenderung berada pada kondisi kering. Hujan yang jatuh ke lahan 
cenderung tertampung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air lahan. Dengan 
demikian, hujan yang melimpas lebih sedikit dan prosentase hujan efektifnya lebih tinggi. 

Tabel 2. Faktor-faktor yang Mempegaruhi Hujan Efektif di Kedua Lokasi Penelitian 

Parameter DI Cacaban, Tegal DI Kalibawang, 
Kulonprogo 

Hujan Rata-rata MT I 10,6 mm/hari 
dan MT II 10,6 mm/hari 

Rata-rata MT I 24,4 
mm/hari dan MT II 5,4 
mm/hari 

Evapotranspirasi acuan 
(ET0) 

Rata-rata 3,0 mm/hari Rata-rata 4,5 mm/hari 

Perkolasi  Rendah (sekitar 1 mm/hari) Tinggi (sekitar 10 
mm/hari) 

Irigasi Kontinyu, ketersediaan air 
baik (dekat dengan sumber 
air waduk Cacaban) 

Kontinyu, ketersediaan 
air kurang baik (sumber 
air dari bendung) 

Tinggi outlet Sekitar 3 cm Sekitar 10 cm 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa DI Cacaban dan  DI 
Kalibawang menunjukkan karakteristik hujan efektif yang berbeda, rata-rata persentase 
hujan efektif di DI Cacaban adalah sebesar 66% sedangkan di DI Kalibawang 90%. 
Perbedaan signifikan ini diakibatkan oleh kondisi hujan, irigasi, tanah, iklim, dan budidaya 
berbeda. Dalam penelitian ini, kuantifikasi kelima faktor tersebut dapat diwakili oleh 
parameter hujan, kebutuhan air (perkolasi dan evapotranspirasi), dan tinggi genangan. Dan 
formulasi hujan efektif dalam KP-01 belum mengakomodir ketiga faktor tersebut sehingga 
diperlukan modifikasi formula hujan efektif. Pengukuran di berbagai lokasi yang tersebar di 
seluruh Indonesia perlu dilakukan untuk mengidentitifikasi pengaruh faktor-faktor lainnya 
yang mempengaruhi hujan efektif. 



Naskah Ilmiah Formula Hujan Efektif di Tingkat Lahan Irigasi 

 Pusat Litbang Sumber Daya Air                                                                                                       17 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 
Adan, S., & Khan, A. (2011). Effective Rainfall for Irrgated Agriculture Plains of Pakistan. 

Pakistan Jurnal of Meteorology, 6(11), 61-72. 
Bos, M., R.A.L, K., R.G, A., & D.J, M. (2008). Water Requirement for Irrigation and The 

Enviroment. Dordrecht: Springer. 
Dastane, N. (1974). Effective Rainfall in Irrigated Agriculture (FAO Irrigation and Drainase 

Paper 25). Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
Direktorat Irigasi dan Rawa. (2013). Kriteria Perencanaan Irigasi Bagian Jaringan Irigasi, KP-

01. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat. 

Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. (1986). Kriteria Perencanaan 
Bagian Jaringan Irigasi KP-01. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. 

Dirwan, H. U. (2012). Hujan Efektif untuk Padi Sawah Daerah Irigasi Krueg Aceh. Jurnal 
Teknik Sipil, 2(1), 1-12. 

Im, S., S, P., & T, J. (2007). Application of SCS Curve Number Method for Irrigated Paddy 
Field. KSCE Journal of Civil Engineering, 11 (1), 51-56. 

Jung, J., K.S, Y., D.H, C., S.S, L., W.J, C., S.M, C., et al. (2012). Water Management Practices 
and SCS curve numbers of Paddy Fields Equipped with Surface Drainage Pipes. 
Agricultural Water Management, 110, 78-83. 

Michael, M. (1987). Irrigation Theory and Practice. New Delhi: Vicas Publising House Put 
LTD. 

Mohan, S., B, S., & N, A. (2004). Comparative Study of Effective Rainfall Estimation Methods 
for Lowland Rice. Water Resource Management, 10(1):35-44. 

Patwardhan, A., Nieber, J., & E.L, J. (2004). Effective Rainfall Estimation Methods. Journal of 
Irrigation Drainage Engineering, 116(2), 182-193. 

Sakaguchi, A., S, E., & M, K. (2014). Examination of The Water Balance of Irrigated Paddy 
Fields in SWAT 2009 Using The Curve Number Procedure and The Pothole Module. 
Soil Science and Plant Nutrition, 1-14. 

Sofiyuddin, H., B.I, S., Subari, & L.M, M. (2009). Analisa Model Neraca Air untuk Penerapan 
Irigasi Terputus SRI di Tingkat Tersier. Jurnal Irigasi, 4(2), 145-152. 

Sofiyuddin, H., T, K., & R, T. (2016). Uncertainties of SWAT Model in Irrigated Paddy Field 
Watershed. Jurnal Irigasi, 11(1), 11-22. 

Yunus. (2004). Analisa Curah Hujan Efektif pada Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Aceh 
Barat. Yogyakarta: Tesis. Program Pasca Sarjana Teknik Sipil UGM. 

 



O
U

T
P

U
T

N
A

S
K

A
H

 IL
M

IA
H

F
O

R
M

U
L

A
 H

U
J
A

N
 E

F
E

K
T

IF
 D

I T
IN

G
K

A
T

 L
A

H
A

N
 IR

IG
A

S
I

T
A

 2
0
1
7






