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ABSTRACT  

Ligarmukti Village in Bogor Regency is a karst hilly area that is rich in springs so that it can supply water for domestic 
and agricultural purposes. The chemical properties of water derived from limestone have their own characteristics which 
probably have an impact on the quality of agricultural products. Thus, this study was conducted to analyze the 
hydrochemical properties of karst springs for irrigation. Research methods were secondary data inventory, 
hydrogeological observation, and laboratory analysis. Sodong is the largest spring with a discharge of 314.42 l/s in the 
rainy season and 154.38 l/s in the dry season. Rice field area is approximately 300 ha. The discharge from the spring can 
irrigate rice fields covering an area of 314.14 ha in the rainy season and 154.38 ha in the dry season. In addition to 
discharge, water chemical factors also determine agricultural yields. Groundwater hydrochemical including Ca-HCO3 
facies, groundwater flow systems are controlled by autogenic recharge which shows the type of water in the spring from 
rainwater directly infiltrated in the area. Classification of water for irrigation including C2-S1 type which shows that 
spring has good water quality, a risk of medium salinity, and low sodium risk. The results of this study can be used by the 
government to maintain the village of Ligarmukti as an agricultural granary. 

Keywords: agriculture, hydrochemical, irrigation, karst springs, water quality  

 

ABSTRAK 

Desa Ligarmukti di Kabupaten Bogor merupakan kawasan perbukitan karst yang kaya sumber mata air sehingga 
mampu memasok kebutuhan air untuk keperluan domestik maupun pertanian. Sifat hidrokimia yang berasal dari 
batuan gamping memiliki karakter tersendiri yang dapat saja berdampak pada kualitas hasil pertanian. Sehubungan 
dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hidrokimia mata air karst untuk irigasi. Metode 
penelitian yang dilakukan yaitu inventarisasi data sekunder, pengamatan hidrogeologi, dan analisis laboratorium. 
Sodong adalah mata air terbesar dengan debit 314,42 l/s pada musim hujan dan 154,38 l/s pada musim kemarau. 
Luas lahan persawahan kurang lebih 300 ha. Debit mata air tersebut dapat mengaliri sawah seluas 314,14 ha pada 
musim hujan dan 154,38 ha pada musim kemarau. Selain debit, faktor hidrokimia juga menentukan hasil pertanian. 
Hidrokimia air tanah termasuk fasies Ca-HCO3, sistem aliran air tanah dikontrol oleh autogenic recharge yang 
menunjukkan jenis air pada mata air berasal dari air hujan secara langsung terinfiltrasi pada daerah tersebut. 
Klasifikasi air untuk irigasi termasuk tipe C2-S1 yang menunjukkan mata air memiliki kualitas air tanah yang baik, 
risiko salinitas menengah dan risiko sodium yang rendah. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pada 
pemerintah untuk mempertahankan Desa Ligarmukti sebagai lumbung pertanian. 

Kata kunci: pertanian, hidrokimia, irigasi, mata air karst, kualitas air 
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I. PENDAHULUAN 

Sebagai negara agraris, keberadaan air sangat 
penting dalam menunjang sektor pertanian yaitu 
sebagai sumber air irigasi. Salah satu persoalan 
utama yang terjadi dalam penyediaan air irigasi 
adalah menurunnya ketersediaan air pada waktu-
waktu tertentu seperti pada musim kemarau. 
Aktivitas pertanian sangat bergantung pada suplai 
air, pada sisi lain permintaan air untuk berbagai 
kebutuhan cenderung semakin meningkat sebagai 
akibat dari peningkatan jumlah penduduk, 
beragamnya pemanfaatan air, berkembangnya 
pembangunan, serta kecenderungan menurunnya 
kualitas air akibat pencemaran.  

Peranan irigasi yang bersumber dari air tanah 
sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan 
budidaya tanaman pangan terutama padi. Hal ini 
sebagai akibat dari keberadaan air permukaan 
yang terbatas (Setiawan, 2011). Sumber daya air 
tanah menempati posisi yang sangat strategis dan 
mempunyai peranan penting dalam menunjang 
segala aktivitas kehidupan makhluk hidup, 
khususnya di daerah karst.  

Karst merupakan suatu bentang alam dengan 
kondisi hidrologi khas (Ford & Williams, 2013). 
Kekhasan ini merupakan akibat dari proses 
pelarutan material batuan dan perkembangan 
porositas sekunder (Cahyadi, Pratiwi, & 
Fatchurohman, 2013). Batuan karbonat 
mendominasi bentukan karst karena memiliki 
sebaran yang paling luas dibandingkan dengan 
batuan mudah larut lainnya (Haryono & Adji, 
2004). Salah satu ciri khas dari hidrologi kawasan 
karst adalah dengan terbentuknya gua dan mata 
air.   

Sistem hidrologi kawasan karst sangat unik 
karena sangat dipengaruhi oleh porositas 
sekunder yang menyebabkan air masuk ke dalam 
sistem aliran bawah tanah dan menyebabkan 
kondisi kering di permukaan tanah (Widyastuti, 
2010). Komposisi hidrokimia pada sistem 
hidrologi karst dipengaruhi oleh penggunaan 
lahan, mekanisme imbuhan, kondisi iklim, batuan, 
dan tipe aliran (diffuse atau konduit) 
(Goldscheider, Drew, & Worthington, 2014).  

Beberapa proses penting yang mempengaruhi 
komposisi hidrokimia tanah meliputi evaporasi 
dan evapotranspirasi, pengambilan (uptake) ion 
secara selektif oleh vegetasi dan penimbunan 
dalam biomassa, pelapukan dan pelarutan, 
pengendapan mineral, reaksi pertukaran ion, 
percampuran dengan air yang berbeda 
kualitasnya, serta aktivitas manusia (Appelo & 
Postma, 1993). 

Akuifer karst merupakan suatu sistem aliran air 
tanah yang dikontrol oleh mekanisme air yang 
masuk yaitu autogenic recharge dan allogenic 
recharge (Ford & Williams, 2013). Autogenic 
recharge terjadi pada daerah dengan batuan 
relatif homogen berupa batuan karst dan air hujan 
secara langsung terinfiltrasi pada daerah tersebut. 
Allogenic recharge merupakan mekanisme aliran 
air yang berasal dari daerah bukan karst menuju 
daerah karst. Mekanisme ini umum terjadi karena 
kondisi geologi yang bersifat kompleks.  

Kondisi hidrokimia air tanah pada daerah karst 
tergantung pada jenis batuan pada daerah 
imbuhan. Mekanisme aliran air yang berasal dari 
daerah bukan karst menuju daerah karst berbeda 
dengan mekanisme aliran air dari batuan karst 
dan air hujan yang terinfiltrasi pada daerah 
tersebut. Sifat hidrokimia yang berasal dari 
batuan daerah bukan karst memiliki karakter 
tersendiri, misalnya mengalami pengayaan Na 
yang akan berdampak pada kualitas hasil 
pertanian. Kriteria mutu air untuk pemanfaatan 
air irigasi pada dasarnya sangat tergantung pada 
jenis tanaman, kualitas air pada sumber air dan 
kandungan mineral dalam tanahnya itu sendiri 
(Yusuf, 2014). 

Penelitian dilakukan pada daerah karst di Desa 
Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten 
Bogor (Gambar 1). Luas wilayah penelitian kurang 
lebih 800 ha yang terbagi menjadi 3 dusun, 6 RW 
dan 13 RT. Desa Ligarmukti terletak di bagian 
ujung Tenggara dari Kecamatan Klapanunggal 
yang berbatasan dengan Kecamatan Jonggol. Desa 
tersebut cukup terpencil dan jauh dari pusat 
kecamatan.  

Mata air digunakan sebagai salah satu sumber 
utama untuk pemenuhan kebutuhan air baku 
masyarakat. Kawasan karst Desa Ligarmukti 
ditemukan terdapat enam mata air dengan debit 
bervariasi. Besarnya debit tersebut mampu 
memasok kebutuhan air bagi masyarakat sekitar 
baik untuk kebutuhan domestik, pariwisata dan 
pertanian. Mata air yang memiliki debit terbesar 
adalah Mata Air Sodong, dimana mata air tersebut 
dimanfaatkan untuk sumber air di Desa 
Ligarmukti dan sebagian besar disalurkan ke luar 
Desa Ligarmukti melalui PDAM (Maria, 
Purwoarminta, & Lubis, 2016). 

Secara umum topografi Desa Ligarmukti 
merupakan dataran dan perbukitan dengan 
ketinggian antara 110 - 130 mdpl. Untuk wilayah 
perbukitan tersusun oleh batu gamping Formasi 
Klapanunggal sedangkan wilayah daratan 
merupakan endapan lempung Formasi Jatiluhur 
(Effendi, 1974). Sumber mata air tersebut muncul 
pada perlapisan batu gamping dengan endapan 
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lempung. Mata air tersebut merupakan sumber air 
utama di wilayah ini meskipun memiliki debit 
yang fluktuatif karena sangat bergantung pada 
curah hujan (Maria, Purwoarminta, & Lubis, 
2015). 

 
Gambar 1 Lokasi Penelitian Desa Ligarmukti 

(Maria et al., 2016) 

Perbedaan topografi dan geologi ini 
mengakibatkan pengelolaan lahan yang berbeda 
pula. Wilayah dataran dengan batuan lempung, 
kesuburan tinggi, dan dekat sumber air 
dimanfaatkan untuk sawah irigasi. Sedangkan 
untuk wilayah perbukitan dengan batuan 
gamping, kering, dan kurang subur dimanfaatkan 
untuk perkebunan dan sawah tadah hujan.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka air hujan 
sangat diandalkan untuk irigasi lahan kering 
(perbukitan), sedangkan mata air dimanfaatkan 
untuk pengairan sawah. Berdasarkan data curah 
hujan di stasiun Klapanunggal, jumlah rata-rata 
hujan dari tahun 2006 s.d. 2016 adalah  
2729,33 mm/tahun. Jumlah curah hujan tersebut 
tergolong cukup tinggi dan berfungsi sebagai 
suplai mata air. 

Kondisi hidrokimia dan kesesuaian kualitas air di 
daerah ini perlu diidentifikasi. Air memiliki proses 
pembentukan yang berbeda-beda sehingga 
tampak karakteristik hidrokimia yang tidak sama. 
Dalam pemenuhan air untuk irigasi dibutuhkan 
air dengan karakteristik hidrokimia yang sesuai 
(Gnanachandrasamy, Ramkumar, Venkatramanan, 
Vasudevan, Chung, & Bagyaraj, 2015). Kualitas air 
tersebut ditentukan berdasarkan kondisi dan sifat 
fisiokimia dari air itu sendiri dan berdampak pada  
produktivitas tanaman (Etteieb, Cherif, & 
Tarhouni, 2017). Air irigasi dipengaruhi oleh 
kadar garam terlarut dan perbandingan sodium 
dengan elemen yang lain. Unsur-unsur tersebut 
diserap oleh tanaman dalam batas tertentu sesuai 
dengan daya serap tanamannya. Penilaian kualitas 
air irigasi didasarkan pada konsentrasi kalsium, 
magnesium, sodium, ion dasar yang utama dan 
klorida, sulfat, bikarbonat, dan karbonat yang 

berlebihan (Mahida, 1986). Kualitas air irigasi 
harus mempunyai standar tertentu yang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (i) 
daya hantar listrik dan konsentrasi padatan 
garam-garam terlarut; (ii) penyerapan Na (Sodium 
Adsorption Ratio/SAR) (Kartasaputra, 1991). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hidrokimia mata air karst untuk 
irigasi pertanian di Desa Ligarmukti. Diharapkan 
hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan 
bagi pemangku kebijakan dalam menjaga potensi 
sumber daya air dan mendorong pertanian Desa 
Ligarmukti.  

II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
inventarisasi data primer dan sekunder. 
Inventarisasi data primer meliputi pengumpulan 
dan pengukuran secara langsung data geologi dan 
hidrogeologi, pengukuran sifat fisik dari 6 mata 
air menggunakan Horiba Water Checker, 
mengukur ketebalan air dan lebar alur serta 
menghitung kecepatan air dengan alat current 
meter untuk mendapatkan nilai debit mata air. 
Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi 
analisis data geologi, hidrogeologi, topografi, 
klimatologi, debit Mata Air Sodong dan pengunaan 
lahan. 

Analisa hidrokimia dilakukan di laboratorium 
terhadap enam sampel mata air dengan 
parameter yang diuji yaitu:  bicarbonate (HCO3), 
sodium (Na), chloride (Cl

-
), sulfate (SO4

2-
), 

potasium (K
+

), calcium (Ca
2+

), dan magnesium 
(Mg

2+
). Parameter tersebut dipilih berdasarkan 

kesesuaiannya untuk irigasi. Tahapan dari 
metode penelitian yang dilaksanakan seperti 
yang dijelaskan pada bagan alir (Gambar 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Diagram Alir Penelitian 

Survey Hidrogeologi 
- Kondisi geologi 
- Sebaran dan debit mata air 
- Pengambilan sampel air 

Data Sekunder 
- Data topografi, 

klimatologi 
- Data penggunaan lahan 
- Data debit Mata Air. 

Sodong  

Analisis kimia air 
(laboratorium) 

Pengolahan data sekunder 
- Peta geologi 
- Satuan bentukan lahan 
- Pengunaan irigasi 

Analisis data 
- Diagram Piper, Diagram 

Wilcox 
- Analisis SAR 

Kualitas mata air karst 

Analisis kesesuaian hidrokimia untuk irigasi  
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Metode yang digunakan dalam analisis 
kesesuaian kualitas air irigasi dari mata air di    
Desa Ligarmukti mencakup : 

1. Analisis Hidrokimia Tanah 

 Metode yang digunakan dalam analisis 
hidrokimia air tanah adalah Metode Diagram 
Trilinier Piper atau biasa disebut Diagram Piper. 
Diagram ini digunakan untuk penelitian genesa 
air tanah. Dominasi kation dan anion akan 
ditentukan dengan trilinear (Piper, 1944). Fasies 
air tanah yang dihasilkan dapat digunakan untuk 
memverifikasi penafsiran dari kondisi 
lingkungan dan geologi. 

2.   Analisis Sodium (Na%) 

Metode   perhitungan   sodium   (Na%) 
digunakan  untuk  mengetahui  konsentrasi 
sodium.   Sodium   merupakan   salah   satu 
aspek penting untuk diketahui karena sodium    
yang    akan    bereaksi terhadap kondisi tanah 
yang nantinya akan mengurangi permeabilitas. 
Konsentrasi sodium ini dapat diketahui melalui: 

      
(    )     

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

Keterangan: 

Konsentrasi ion dalam milliequivalent per liter 

Berdasarkan nilai sodium yang diperoleh 
kemudian dilakukan klasifikasi kualitas air 
untuk kepentingan irigasi. Klasifikasi dilakukan 
dengan menggunakan klasifikasi dari Wilcox 
(1955) seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 Klasifikasi Kualitas Air untuk Irigasi 

Kelas Air Persen Sodium (Na%) 

Excellent < 20 

Good 20 – 40 

Permissible 40 – 60 

Doubtful 60 – 80 

Unsuitable > 80 

Sumber: Wilcox (1955) 

3.  Analisis Sodium Adsorption Ratio (SAR)  

Dalam menilai peruntukan air untuk irigasi juga 
diperhatikan jumlah perbandingan penyerapan 
sodium (SAR). SAR adalah persentase ion sodium 
dalam pertukaran reaksi dengan tanah. Menurut 
Ayers & Westcot (1976) rumus untuk menghitung 
SAR adalah: 

     
  

√(     )  
  ..……….........................………..... (2) 

Keterangan: 

Konsentrasi ion dalam milliequivalent per liter  

Kemudian dari nilai tersebut dilakukan klasifikasi 
tingkat kesesuaian nilai SAR untuk kepentingan 
irigasi (Todd, 1980)  seperti pada Tabel 2.  

Tabel 2 Klasifikasi Nilai SAR untuk Irigasi 

SAR Kelas Air 

< 10 Ecellent 
10 – 18 Good 
18 – 26 Fair 
> 26 Poor 

   Sumber: Todd (1980) 

Penggunaan air dengan nilai SAR yang tinggi akan 
memudahkan rusaknya struktur fisik tanah, 
karena tanah menjadi keras dan kompak serta 
tanah menjadi kedap terhadap infiltrasi air. Air 
dengan salinitas tinggi dapat bertindak sebagai 
racun pada tanaman karena tingginya salinitas 
menyebabkan akar tanaman sulit menyerap air 
(Ayers & Westcot, 1976).  

Klasifikasi kualitas air untuk irigasi dengan 
menggunakan data persentase sodium dan juga 
data DHL dapat ditunjukan dengan baik melalui 
Diagram Wilcox. Daya hantar listrik menunjukan 
salinitas dan berkaitan dengan nilai Total 
Dissolved Solids (TDS), semakin tinggi nilai 
salinitas maka jumlah ion atau mineral terlarut 
semakin tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kadar 
garam pada air tinggi. Hal ini akan berbahaya bagi 
pertumbuhan tanaman secara fisik, karena adanya 
kandungan racun yang terbentuk akibat proses 
metabolisme kimia atau modifikasi proses 
osmosis pada saat penyerapan air dalam tanah 
(Todd, 1980). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3 Sarana Irigasi dari Berbagai Sumber Mata Air 

Irigasi Mata Air Sodong 

 
Irigasi Mata Air Bulan-Bulan Irigasi Mata Air Cibulakan 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mata air selain untuk memenuhi kebutuhan air 
baku masyarakat juga sebagai sarana irigasi 
utama masyarakat Desa Ligarmukti (Gambar 3). 
Potensi pertanian dan perkebunan di wilayah 
Ligarmukti sangat diandalkan sebagai penopang 
perekonomian masyarakat. 

Secara geologi, daerah penelitian tersusun atas 
litologi berupa batu gamping Formasi 
Klapanunggal dan napal, sisipan lempung dan 
kwarsa yang termasuk Formasi Jatiluhur  
(Gambar 4). Batu gamping Formasi Klapanunggal 
mempunyai umur yang setara dengan Formasi 

Lengkong dan Bojonglopang, menjemari dengan 
formasi bagian bawahnya yaitu Formasi Jatiluhur  
yang berumur Miosen Awal (Effendi, 1974). 

Berdasarkan pengamatan di lapangan 
menggunakan klasifikasi (Van Zuidam, 1985) 
daerah Ligarmukti  terbagi menjadi dua satuan 
geomorfologi yaitu satuan  perbukitan karst dan 
dataran aluvial (Maria et al., 2016).  

Satuan geomorfologi perbukitan karst dengan 
tutupan lahan perkebunan dan pemukiman dan 
satuan geomorfologi dataran aluvial dengan 
tutupan lahan sawah dan permukiman (Gambar 5 
dan 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 4 Peta Geologi Desa Ligarmukti (Modifikasi dari Effendi, 1974) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5 Pembagian Satuan Geomorfologi Daerah Penelitian (Maria et al., 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Kawasan Pertanian Desa Ligarmukti dengan Latar Belakang Perbukitan Karst (Maria et al., 2016) 
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Debit Mata Air Sodong 2008-2015 
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Sebagian besar lahan di Desa Ligarmukti 
digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, 
peternakan, dan hutan (Tabel 3). Kondisi tanah di 
Desa Ligarmukti relatif subur, perekonomian 
penduduk Desa Ligarmukti 80% ditopang dari 
sektor pertanian, oleh karena itu ketergantungan 
akan kebutuhan air untuk irigasi pertanian cukup 
besar.  

Tabel 3 Penggunaan Lahan di Desa Ligarmukti 

Penggunaan lahan Luas lahan ( ha) 

Sawah 300,0 
Kebun 35,5 
Perumahan 72,5 
Ladang 90,0 
Empang 2,5 
Hutan 299,5 

        Sumber: BPS Kabupaten Bogor ( 2017) 

Mata air Sodong merupakan mata air utama yang 
digunakan oleh PDAM untuk masyarakat 
Klapanunggal. Masyarakat sangat bergantung 
kepada mata air untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat dan untuk irigasi pertanian. 
Berdasarkan perolehan data sekunder debit dari 
UPT Pengairan II Jonggol diperoleh data fluktuasi 
debit tahun 2008-2016 (Gambar 7).  

Perhitungan debit dilakukan dengan memakai alat 
pengukuran kecepatan arus current meter, 
mengukur lebar dan kedalaman air dan sungai. 
Pengukuran debit dilakuan pada bulan juni 
mewakili musim kemarau dan bulan September 
yang mewakili musim hujan. Hasil pengukuran 
debit 6 mata air terlihat pada Tabel 4. 

Hasil perhitungan debit ini merupakan hasil 
analisis pengamatan saat survei, sedangkan data 
sekunder debit mata air Sodong merupakan debit 
kontinu dalam waktu setahun sehingga terlihat 
variasi fluktuasi sesuai musim. Mata Air Sodong 
 

memiliki debit yang sangat fluktuatif saat musim 
kemarau dan hujan. Saat musim hujan memiliki 
debit hingga 314,42 l/s, namun pada musim 
kemarau debitnya berkurang hingga 154,38 l/s. 
Mata air yang kecil memiliki debit yang konstan 
antara musim hujan dan kemarau. Standar 
kebutuhan air irigasi sawah teknis dapat 
diperkirakan besarnya adalah 1 l/s/ha (Wiyono, 
2000). 

Tabel 4 Hasil Pengukuran Debit Mata Air Karst 

Mata Air (MA) 
  

Debit(l/s) 

Musim Hujan 
(September) 

Musim 
Kemarau(Juni) 

Cinyukcruk (LG1) 10,75 11, 3 

Cipancur (LG-2) 8,25 10,06 

Bulan2 (LG3)  62,30 67,38 
Cigadog (LG-4) 61,80 37, 80 

Sodong (LG-5) 312,42 154,38 

Cibulakan (LG-6) 40,77 32,28 

Dengan kondisi debit mata air tersebut dapat 
mengaliri sawah seluas 314,14 ha pada musim 
hujan dan 154,38 ha pada musim kemarau. 
Kondisi fluktuasi debit ini berpengaruh terhadap 
kontinuitas air irigasi. Luas lahan persawahan 
adalah 300 ha, pada musim hujan debit mata air 
masih memenuhi kebutuhan irigasi namun pada 
saat musim kemarau debit mata air tidak 
mencukupi kebutuhan irigasi. Persawahan di 
daerah dataran cenderung surplus air di musim 
hujan maupun kemarau, namun persawahan yang 
berada lebih tinggi dari mata air hanya bisa 
mengandalkan dari air hujan. Pemanfaatan air 
tanah untuk irigasi berkaitan dengan sensitivitas 
tanah. Tingkat kelayakan kualitas air untuk 
keperluan irigasi diketahui berdasarkan nilai SAR. 
Kualitas mata air di Desa Ligarmukti untuk 
keperluan irigasi seperti tercantum dalam  
Tabel 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sumber : UPT Pengairan II Jonggol 

Gambar 7 Fluktuasi Debit Mata Air Sodong Tahun 2008-2016  
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Tabel 5 Kualitas Mata Air Desa Ligarmukti 

Parameter LG-1 LG-2 LG-3 LG-4 LG-5 LG-6 

pH 7,3 7,4 7,5 7,7 7,5 7,3 
DHL  446 433 424 414 366 402 
Na 1,61 0,96 1,6 1,19 1,19 0,96 
SAR 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 
HCO3- 5,14 5,02 5,02 4,86 5,14 5,75 
Cl- 0,11 0,22 0,17 0,11 0,17 0,22 
SO42- 0,12 0,08 0,15 0,18 0,22 0,16 
K+ 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Ca2+ 3,92 3,88 3,92 4,49 4,58 5,36 
Mg2+ 1,07 1,36 1,32 1,13 1,22 0,98 

Sumber: Hasil analisis  

Keterangan: 

Na,HCO3
-
,Cl

-
,SO4

2-
,K

+
,Ca

2+
,Mg

2+ 
(meq/l) 

SAR   (meq/l)  
DHL    (µmhos/cm  ) 

Untuk mempertahankan produktivitas lahan, 
pada musim kemarau masyarakat beralih 
menanam palawija dan tanaman yang tidak 
membutuhkan air. Sedangkan untuk memenuhi 
kebutuhan air baku masyarakat menggunakan 
pengambilan langsung dari mata air. 

Kandungan DHL pada mata air masih di bawah 
kadar maksimal yaitu 2.250 µmhos/cm (PP No. 2 
Tahun 1990). Kondisi pH optimum pada air 
irigasi/air kelas IV berkisar antara 6-9 (PP No. 82 
Tahun 2001). Berdasarkan analisis kuantitatif 
sampel mata air untuk parameter pH, DHL di Desa 
Ligarmukti termasuk memenuhi syarat untuk 
irigasi. 

Konsentrasi sodium merupakan salah satu aspek 
penting untuk diketahui karena sodium akan 
bereaksi terhadap kondisi tanah yang berpotensi 
dapat mengurangi nilai permeabilitas. Hasil 
persentase sodium (%Na) terhadap 8 sampel 
mata air termasuk dalam kriteria irigasi excellent 
(sangat baik) seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6 Nilai Presentase Sodium (%Na) 

No Kode mata air %Na Kelas 

1 Ma. Cinyukcruk (LG-1) 1,16 Excellent 
2 Ma. Cipancur (LG-2) 0,77 Excellent 

3 Ma. Bulan-bulan(LG-3) 0,83 Excellent 
4 Ma. Cigadog (LG-4) 1,72 Excellent 
5 Ma. Sodong (LG-5) 1,67 Excellent 
6 Ma. Cibulakan (LG-6) 0,92 Excellent 
7 Sg. Penduduk_1(LG-7) 7,67 Excellent 
8 Sg. Penduduk_2(LG-8) 6,91 Excellent 

Sumber: Hasil analisis 

Peruntukan air untuk irigasi dilihat dari jumlah 
perbandingan penyerapan sodium (SAR) yang 
ditunjukkan oleh persentase ion sodium dalam 
pertukaran reaksi dengan tanah. Hasil nilai SAR 
terhadap 8 sampel mata air termasuk dalam 
kriteria irigasi excellent (sangat baik) seperti pada 
Tabel 7. 

Tabel 7 Nilai Sodium Adsorption Ratio (SAR) 

No Kode Mata Air SAR Kelas 

1 MA Cinyukcruk (LG-1) 0,024 Excellent 
2 MA Cipancur (LG-2) 0,018 Excellent 
3 MA Bulan-bulan(LG-3) 0,018 Excellent 
4 MA Cigadog (LG-4) 0,045 Excellent 
5 MA Sodong (LG-5) 0,044 Excellent 
6 MA Cibulakan (LG-6) 0,021 Excellent 
7 Sg. Penduduk_1(LG-7) 0,275 Excellent 

Sumber: Hasil analisis 

Hasil analisis menggunakan Diagram Piper 
(Walton, 1970) diketahui bahwa tipe air tanah 
daerah Ligarmukti adalah Ca-HCO3 (Gambar 8). 
Berdasarkan klasifikasi air tanah menurut USGS 
(Hem, 1989), maka fasies Ca-HCO3 merupakan air 
tanah yang bersifat tawar (fresh water) dengan 
kation utama berupa kalsium (Ca) dan anion 
utama berupa bikarbonat (HCO3). Akuifer karst 
pada wilayah ini dikontrol oleh mekanisme 
autogenic recharge yang terjadi pada batuan karst 
yang homogen dan air hujan secara langsung 
terinfiltrasi pada daerah tersebut. Air tanah pada 
daerah resapan (recharge area) secara umum 
memiliki fasies Ca–HCO3 dalam perjalanannya 
menuju zona yang lebih dalam (Kehew, 2001). 
Berdasarkan Klasifikasi Todd (1980), mata air di 
Desa Ligarmukti merupakan air dengan kualitas 
yang sangat baik untuk irigasi. Sumber mata air 
ini tidak akan merusak struktur tanah, sehingga 
tetap mampu mengoptimalkan pertumbuhan 
tanaman. Hal ini dikarena adsorpsi sodium oleh 
tanah sangat rendah, sehingga bahaya akan Na 
atau alkali tidak terjadi secara signifikan sehingga 
masih baik. Hubungan antara nilai SAR dan 
konduktivitas digambarkan dalam bentuk 
diagram Wilcox. Hasil nilainya dapat di 
akumulasikan dengan kriteria sebagai berikut 
(Tabel 8). 

Tabel 8 Kualitas Air untuk Irigasi Menurut USSL 

C/S S1 S2 S3 S4 

C1 Baik Sedang - 
baik 

Sedang  Sedang - 
Buruk 

C2 Sedang-
baik 

Sedang Sedang-
buruk 

Buruk 

C3 Sedang Sedang-
buruk 

Buruk Sangat 
buruk 

C4 Sedang - 
buruk 

Buruk Sangat 
buruk 

Tidak 
dapat 
digunakan 

Sumber: Allison et al. (1969) 

Analisis dengan USSL (salinity) digunakan untuk 
menjelaskan hubungan dan efek yang terjadi 
antara salinity hazard dengan sodium hazard 
melalui Grafik USSL. Diagram klasifikasi ini 
dikeluarkan oleh US Salinity Laboratory Staff 
(Allison, Brown, Hayward, Richads, Bernstein, 
Fireman, & Reeve, 1969). 
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Hubungan antara nilai SAR dan konduktivitas 
masing–masing percontoh air digambarkan dalam 
bentuk Diagram Wilcox (Gambar 9). Penggunaan 
air dengan nilai penyerapan sodium yang tinggi 

menyebabkan rusaknya struktur fisik tanah dan 
menjadi kedap terhadap infiltrasi air. Kondisi air 
yang memiliki nilai salinitas tinggi menyebabkan 
akar tanaman sulit menyerap air. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 8 Diagram Piper Tipe Air Tanah Desa Ligarmukti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9 Diagram Wilcox Daerah Ligarmukti Tahun 2015 
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Tabel 9 Klasifikasi Kualitas Air Tanah Berdasarkan Penggunannya untuk Pertanian 

No Kode Kelas 
USSL 

Sodium Hazard Sodium 
Hazard 

Salinity 
Hazard 

Kelas Wilcox Kualitas air 
irigasi 

1 LG-1 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 
2 LG-2 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 
3 LG-3 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 
4 LG-4 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 
5 LG-5 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 
6 LG-6 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 
7 LG-7 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 
8 LG-8 C2 – S1 Baik hingga sedang Rendah Sedang Excellent to good Baik 

  Sumber : Hasil analisis 
 

Klasifikasi air untuk irigasi di Desa Ligarmukti 
menunjukkan bahwa air dari mata air pada 
umumnya memiliki kualitas air tanah yang baik, 
resiko salinitas menengah dan risiko sodium yang 
rendah (Tabel 9). Kandungan sodium dan salinitas 
air sangat berpengaruh, baik terhadap sifat fisik 
tanah maupun terhadap tanaman. Jika tanah 
mengandung sodium yang tinggi akan merusak 
struktur fisik tanah, akibatnya tanah menjadi 
keras dan kedap air sehingga proses infiltrasi air 
hujan menjadi kecil. Kondisi ini akan terlihat di 
musim kemarau saat tanah kering dan keras. 
Selain itu konsentrasi sodium yang tinggi dalam 
tanah akan menyulitkan akar dalam proses 
penyerapan air sehingga hasil tanaman kurang 
memuaskan. 

Jenis air tipe C2-S1 yang ada di Desa Ligarmukti 
termasuk baik untuk irigasi. Hal ini ditunjukkan 
dengan suburnya lahan pertanian yang berada di 
bawah aliran mata air. Jaringan irigasi air 
permukaan di Desa Ligarmukti secara umum 
menyadap pada akuifer rekahan dari sistem 
akuifer karst, dimana akuifer rekahan ini menjadi 
salah sumber air utama untuk memenuhi 
kebutuhan domestik masyarakat. 

Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui telah 
terjadi perubahan penggunaan lahan di Desa 
Ligarmukti. Alih fungsi lahan yang terjadi adalah 
pembukaan kawasan hutan rakyat menjadi ladang 
dan konversi sawah menjadi pemukiman. Padahal 
potensi sawah menjadi andalan perekonomian 
masyarakat. Kondisi ini jika tidak kendalikan oleh 
pemerintah desa maka lambat laun akan 
mengancam ketahanan pangan Desa Ligarmukti. 

IV. KESIMPULAN 

Potensi sumber daya air untuk irigasi lahan 
pertanian dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas 
airnya. Fluktuasi debit berpengaruh terhadap 
kontinuitas air irigasi dan selanjutnya berdampak 
pada produktivitas pertanian. Pada musim hujan 
debit mata air di Desa Ligarmukti masih dapat 
memenuhi kebutuhan irigasi namun pada saat 
musim kemarau tidak dapat mencukupi 

kebutuhan irigasi sehingga beralih pada pertanian 
lahan kering.  

Secara kualitas, hidrokimia mata air karst 
Ligarmukti bersifat tawar dengan fasies Ca-HCO3. 
Hal ini menunjukkan bahwa jenis air pada mata 
air karst bersumber dari air hujan yang mengalir 
melalui rekahan batu gamping. Sistem aliran air 
tanah yang dikontrol oleh autogenic recharge 
yang terjadi pada daerah dengan batuan relatif 
homogen berupa batuan karst dan air hujan 
secara langsung terinfiltrasi pada daerah tersebut. 
Klasifikasi kualitas air untuk irigasi termasuk 
dalam tipe C2-S1 yang menunjukkan mata air 
memiliki kualitas air yang baik, resiko salinitas 
menengah dan resiko sodium yang rendah. 
Sehingga mata air tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk pertanian dengan produktivitas yang baik. 
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ABSTRACT 

Escalation of the scarcity in water resources has stimulated the development of a different method to preserve water in 
the paddy field. Several studies have been carried out simultaneously to observed the effectiveness of various water 
regimes on sustaining water, mitigating greenhouse gases (GHG), and maintaining rice yields. Irrigation management is 
a critical factor in controlling Methane (CH4) and Nitrous oxide (N2O) emission in the paddy field. The aim of this 
research is to evaluate the Denitrification-Decomposition (DNDC) Model in estimated greenhouse gas from various water 
regime management. This research conducted from January until May 2018, in plot experiment used SRI method under 
three different water regimes: flooding regime (RT), wet regime (RB), and dry regime (RK). DNDC Model was created to 
predicted CH4 and N2O emission in the agricultural ecosystem. This model already used and evaluated in subtropical land, 
but the ability of this model still needs to evaluate for soil in the tropical area such as Indonesia. The emission result 
showed a different pattern between the simulation model and observation model. The coefficient of determination (R2) 
from CH4 and N2O emission simulation with actual fluxes are 0.123 and -0.237. The finding in this study indicated that the 
simulation model needed improvement to be able to estimate the CH4 and N2O emissions from Indonesia’s environmental 
condition. 

Keywords: DNDC, emission, estimation, greenhouse gas, water regime 
 

 
ABSTRAK 

Peningkatan kelangkaan sumber daya air menstimulasi pengembangan berbagai metode untuk menjaga air pada 
lahan padi. Beberapa penelitian telah dilakukan secara berkelanjutan dalam mengamati efektivitas berbagai rejim air 
dalam menjaga air, mengurangi fluks gas rumah kaca (GRK), dan mempertahankan hasil panen padi. Pengelolaan 
irigasi merupakan faktor penting dalam mengendalikan emisi metana (CH4) dan dinitrogen oksida (N2O) di lahan 
sawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Model Denitrifikasi-Dekomposisi (DNDC) dalam mengestimasi 
emisi gas rumah kaca dari berbagai macam pengelolaan rejim air. Penelitian dilakukan dari Januari hingga Mei 2018. 
Metode SRI digunakan dalam percobaan plot dengan perlakuan tiga rejim air yang berbeda: rejim tergenang (RT), 
rejim basah (RB), dan rejim kering (RK). Model DNDC dibuat untuk memprediksi emisi CH4 dan N2O dalam ekosistem 
pertanian. Model ini telah digunakan dan dievaluasi di tanah subtropis, tetapi model ini masih perlu dievaluasi 
kemampuannya untuk tanah di iklim tropis seperti Indonesia. Emisi yang dihasilkan menunjukkan pola berbeda 
antara model simulasi dan model observasi. Nilai R2 dari simulasi emisi CH4 dan N2O dengan fluks aktual masing-
masing adalah 0,123 dan -0,237. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa model simulasi memerlukan 
pengembangan untuk mampu memperkirakan emisi CH4 dan N2O pada kondisi lingkungan Indonesia. 

Kata kunci: DNDC, emisi, estimasi, gas rumah kaca, rejim air 
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I. PENDAHULUAN 

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang 
terus menerus di atmosfer menyebabkan 
pemanasan global (IPCC, 2013). Sejak tahun 1975 
sampai 2011, konsentrasi dari karbon dioksida 
(CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O) 
mengalami peningkatan masing-masing secara 
berturut-turut 278 ppm menjadi 290,5 ppm, 722 
ppb menjadi 1803 ppb, dan 271 ppb menjadi 324 
ppb (IPCC, 2013). Sehingga perlu mitigasi dalam 
mengubah tren peningkatan gas rumah kaca 
(GRK).  

Sektor pertanian merupakan sumber 
antropogenik utama penghasil CH4 dan N2O (Cai, 
Shan, & Xu, 2007; Datta, Nayak, Sinhababu, & 
Adhya, 2009; Zhang et al., 2010). Emisi dari 
aktivitas pertanian diperkirakan sebesar 52% 
untuk CH4 dan 84% untuk N2O (Smith et al., 2008).  

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil 
beras terbesar di dunia (FAO, 2016) 
mengandalkan luas area sawah lebih dari 8 juta 
hektar (Badan Pusat Statistik, 2015). Hal tersebut 
tentunya akan berkorelasi positif dengan 
kebutuhan air yang digunakan untuk budidaya 
tanaman pertanian. Kebutuhan air tawar untuk  
pertanian diproyeksikan meningkat secara 
signifikan dalam beberapa dekade ke depan 
dikarenakan beberapa faktor, tetapi yang paling 
utama adalah pertumbuhan populasi (Hoff, 2011). 
Sementara itu, konsumsi air tawar pada sektor 
pertanian cukup tinggi sekitar 85% dari air tawar 
dunia (Hoekstra & Chapagain, 2007).  

Kekeringan bersamaan dengan penggunaan air 
yang tinggi menjadikan cadangan air semakin 
berkurang dan permasalahan kelangkaan air akan 
bertambah disebabkan oleh perubahan iklim 
(Schewe et al., 2014). Oleh karena itu, strategi 
diperlukan untuk mengefisiensikan penggunaan 
air. Arif et al., (2017) mengemukakan pengelolaan 
air berselang selama proses budidaya padi sawah 
akan mampu memitigasi gas rumah kaca dan 
mampu mengoptimalkan konsumsi air jika 
dibandingkan dengan pengelolaan air tergenang. 
Pengelolaan air tersebut mampu menghemat 
25%–50% penggunaan air (Uphoff, 2008) dan 
mengurangi produksi GRK sebesar 32% terutama 
gas CH4 (Rajkishore, Doraisamy, Subramanian, & 
Maheswari, 2013).  

Penelitian mengenai hubungan antara emisi CH4 
dan N2O terhadap pengelolaan air telah banyak 
dilakukan. Pengelolaan air dengan cara 
dibasahkan dan dikeringkan akan mampu 
memitigasi gas CH4, tetapi pengelolaan tersebut 
akan menjadi pemicu emisi gas N2O. Hal ini 
berbeda jika menerapkan sistem pengairan 

tergenang. Ahn et al. (2014) menyatakan bahwa 
irigasi hemat air menurunkan emisi CH4 sebesar 
78% dan meningkatkan emisi N2O sebesar 533%, 
menghasilkan 78% penurunan GWP jika 
dibandingkan dengan sistem penggenangan.  

Observasi langsung emisi GRK dalam jangka 
waktu panjang tidaklah mudah karena perbedaan 
manajemen lahan, faktor lingkungan, terbatasnya 
waktu dan biaya (Cha-un, Chidthaisong, & 
Towprayoon, 2017). Oleh karena itu, sangatlah 
penting penggunaan alat bantu untuk menduga 
emisi GRK dari berbagai sistem pengelolaan air 
tersebut baik untuk jangka pendek maupun 
jangka panjang. Pendugaan emisi GRK dalam 
jangka panjang ke depan akan sangat bermanfaat 
terhadap strategi mitigasinya (Katayanagi et al., 
2016). 

Model Denitrifikasi-Dekomposisi (DNDC) 
merupakan simulasi model komputer yang 
kompleks berdasar pada proses biogeokimia 
karbon (C) dan nitrogen (N) dalam ekosistem 
pertanian (Li, 2000). Model DNDC pertama kali 
dikembangkan oleh Li, Frolking, & Frolking 
(1992) untuk menyimulasikan emisi N2O dari 
tanah pertanian dan terus dikembangkan hingga 
saat ini. Pengembangan Model DNDC yang 
dilakukan berupa prediksi fluks dan emisi GRK 
(Giltrap, Li, & Saggar, 2010). 

Li (2009) menjelaskan bahwa, Model DNDC 
tersusun atas dua komponen utama. Komponen 
pertama terdiri dari iklim tanah, pertumbuhan 
tanaman dan sub-model dekomposisi, perkiraan 
suhu tanah, kelembaban, pH, potensial redoks 
(Eh) dan keadaan konsentrasi substrat yang 
terjadi akibat pengaruh ekologi seperti iklim, 
tanah, vegetasi dan aktivitas antropogenik. 
Komponen kedua tersusun atas sub-model 
nitrifikasi, denitrifikasi dan fermentasi, perkiraan 
emisi dari CO2, CH4, amonia (NH3), nitrit oksida 
(NO), N2O dan dinitrogen (N2) dari sistem tanah-
tanaman.  

Chun, Shim, Min, & Wang (2016) menyatakan 
bahwa, Model DNDC cocok digunakan untuk 
mengestimasi pola emisi GRK pada periode 
pertumbuhan tanaman. Meskipun model DNDC 
sudah banyak digunakan dalam memprediksi pola 
emisi GRK pada daerah beriklim subtropis, namun 
penggunaan Model DNDC dalam memprediksi 
emisi GRK di daerah beriklim tropis  seperti 
Indonesia masih perlu dikaji lebih lanjut. Kajian 
mengenai kehandalan Model DNDC dengan 
kondisi lingkungan yang ada di Indonesia perlu 
dilakukan mengingat penggunaan sistem 
manajemen pertanian yang bermacam-macam.  
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Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji 
produksi emisi GRK selama masa budidaya pada 3 
jenis rejim air; (ii) menganalis antara fluks gas 
hasil observasi lapang dengan simulasi Model 
DNDC; (iii) menilai kemampuan Model DNDC 
dalam mengestimasi emisi GRK dari sawah 
dengan berbagai rejim air. Hasil penelitian ini 
dapat digunakan untuk menjadi referensi dalam 
menduga emisi GRK menggunakan alat bantu 
(simulasi model). 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan dengan plot percobaan 
di Laboratorium Lapang Departemen Teknik Sipil 
dan Lingkungan IPB. Pengujian fluks GRK 
dilakukan di Laboratorium Gas Rumah Kaca Balai 
Penelitian Lingkungan Pertanian, Jakenan-Pati, 
Jawa Tengah. Analisis uji tanah dilakukan di 
Laboratorium Pengujian Balai Penelitian Tanah 
Bogor. Penelitian dilaksanakan selama satu 
musim tanam pada Januari - Mei 2018. Tahapan 
penelitian adalah seperti pada Gambar 1. 

   
 

Gambar 1 Tahapan Penelitian 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan 
dengan melakukan pengamatan selama 1 musim 
tanam pada plot percobaan. Plot percobaan 
terbuat dari campuran semen dan dilapisi oleh 
tanah sebagai media tanam dengan dimensi plot  
2 m x 2 m. Parameter yang diamati adalah tinggi 
muka air, konsentrasi gas CH4 dan N2O, hasil 

gabah dan bobot biomassa. Ketinggian muka air 
diukur menggunakan sensor e-tape water level 
yang dipasang di ujung kolam. Sensor e-tape 
dilengkapi dengan logger untuk merekam data 
ketinggian muka air yang diambil setiap hari 
selama 112 hari pada setiap pukul 14.00 WIB. 
Contoh gas N2O diambil dengan menggunakan gas 
chamber berukuran 30 cm x 30 cm x 120 cm yang 
disertai chamber base berukuran 30 cm x 30 cm x 
20 cm, kantong Tedlar 250 ml, botol vial coklat 10 
ml dilengkapi dengan tutup karet. Contoh gas 
diambil setiap minggu selama 17 minggu antara 
pukul 12.00 – 14.00 WIB. Contoh gas dianalisis 
dengan menggunakan Gas Chromatography (GC) 
dengan electron capture detector atau flame 
ionization detector masing-masing untuk 
menetapkan konsentrasi N2O dan CH4. Pengujian 
tanah menggunakan pHmeter (pH 3310 SET 2 
incl. SenTix® 41), dan ORPmeter (WTW Sentix). 

2.1. Pengelolaan Air 

Sistem pengelolaan yang diterapkan berupa 
pengaturan tinggi muka air (TMA) selama masa 
budidaya padi. Tinggi muka air yang diterapkan 
terbagi menjadi tiga rejim air yaitu rejim air basah 
(RT), rejim air sedang (RB), dan rejim air kering 
(RK) seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
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(c) 

Gambar 2 Pengelolaan Air Selama Masa Budidaya Padi 
(a) RT, (b) RB, dan (c) RK 

Mulai 

Penanaman padi dengan 3 
perlakuan rejim: 

Rejim air tergenan (RT) 
Rejim air basah (RB) 
Rejim air kering (RK) 

Pengambilan sampel 
gas & tanah 

Mengukur Ts, θ, emisi, 
GWL, Eh dan pH 

Analisis data  

Selesai 

Pengambilan data 
lingkungan: Iklim, 

tanah, dan manajemen 
budidaya 

 

Analisis data dengan 
model DNDC 

Validasi & analisis 
data observasi 
dengan model  
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2.2. Analisis Contoh Uji tanah 

Sifat fisik dan kimia tanah pada plot percobaan 
diperlihatkan pada Tabel 1 dan 2. Tanah yang 
digunakan selama penelitan merupakan tanah 
berteksur liat berdasarkan segitiga tekstur tanah.  

Tabel 1 Sifat Fisik Tanah pada Plot Percobaan 

Tekstur (%) 
pH 

Berat Isi 
(g/cc) Pasir  Debu Liat 

23 34 43 6,7 0,68 

Tabel 2 Sifat Kimia Tanah pada Plot Percobaan 

Bahan organik 
(%) VC/N 

NH4 
(ppm) 

NO3 
(ppm) 

C N 
3,84 0,28 19 77 33 

 
2.3. Analisis Contoh Uji Gas dan Perhitungan  

Emisi Gas 

Analisis contoh gas dilakukan di Laboratorium 
GRK Jakenan Pati dengan mengacu Setyanto, 
(2004). Hasil analisis berupa kromatograf 
menunjukkan konsentrasi gas (ppb). Laju 
perubahan konsentrasi gas per satuan waktu 
tersebut digunakan dalam perhitungan besarnya 
fluks gas. Perhitungan fluks gas dihitung dengan 
Persamaan 1 (IAEA, 1992). 

 

E =   .............................. (1) 

Keterangan: 

E = Fluks gas (mg/m2/menit) 

 = Perbedaan konsentrasi gas per waktu 
pengambilan (ppm/menit) 

Vch = Volume chamber (m3) 
Ach = Luas chamber (m2) 
mW = Berat molekul gas (g) 
mV = Volume molekul gas (22,41 liter pada 

suhu dan tekanan standar (STP) 
T = Temperatur selama sampling (°C) 
 
Total fluks gas CH4 dan N2O dihitung dengan 
integral selama periode budidaya padi sawah. 
Metode perhitungan total emisi gas CH4 dan N2O 
adalah metode Simpson (Arif, Setiawan, Widodo, 
Hasanah, & Mizoguchi, 2015) seperti pada 
Persamaan 2. 

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

Keterangan:  

f(x) = Total emisi GRK per parameter 
a = Waktu awal pengukuran emisi udara 
b = Waktu akhir pengukuran emisi udara 
 
 

  

2.4. Validasi hasil model dengan aktual 

Validasi Model DNDC dilakukan dengan 
membandingkan hasil simulasi model dengan 
input parameter yang diminta dengan hasil 
observasi lapang. Input parameter yang 
digunakan dalam model ditunjukkan pada       
Tabel 3.  

Tabel 3 Data Input Model DNDC 

No Input Nilai 

1. Data Lokasi:  
Nama Tempat 

 
Lab Lapang Dept 

SIL IPB, Bogor 
 Latitude 6ᵒ 
2. Data Iklim:  

Curah hujan, kecepatan angin, radiasi 
matahari, kelembaban udara, suhu 
maksimum-minimum 

 
Data iklim 

Januari-Mei 2018 

 Konsentrasi N dalam air hujan  
(mg N/liter) 

0,23 

 Konsentrasi NH3 di atmosfer (µN/m3) 0,06 
 Konsentrasi CO2 di atmosfer (ppm) 350 
3 Data Tanah:  

Tekstur tanah  
 

Liat  
 Densitas (g/cm3) 0,68 
 Land use Lahan padi 
 Soil Organic Carbon (SOC) 0,04 
 pH Tanah 6,465 
 NO3- di permukaan tanah 33 
 NH4+ di permukaan tanah 71 
 Wilting point 0,45 
 Kapasitas lapang tanah 0,75 
 Porositas 0,482 
4. Data Tanaman: 

Jenis Tanaman 
Padi 

 Waktu Tanam (bulan/tanggal) (1/20) 
 Waktu Panen (bulan/tanggal) (5/13) 
 Hasil Panen (kg/ha) Data hasil panen 
5. Pengolahan tanah:  

Waktu pengolahan (bulan/tanggal);  
metode pengolahan (alat) 

 
(1/20); Cangkul 

6. Pemupukan kimia:  
Waktu pemupukan (bulan/tanggal); 
metode pemupukan; Jenis Pupuk ; 
jumlah pupuk (kg N/ha) 

(1/24); 
permukaan;  
Urea; 0,04 

(2/13); 
permukaan;  
Urea; 0,04 

(2/28); 
Permukaan;  
Urea; 0,03 

7. Penggenangan:  Data tinggi  
muka air  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Emisi Gas CH4 dan N2O Aktual dan 
Produksi Hasil Panen pada 3 Rejim Air 

Hasil pengukuran fluks gas CH4 untuk setiap rejim 
air dapat dilihat pada Gambar 3. Peningkatan 
fluks CH4 dari yang terbesar hingga terkecil secara 
berturut-turut adalah rejim air tergenang, rejim 
basah, dan rejim kering. Hal ini memperlihatkan 
bahwa penggunaan sistem pengairan yang 
berbeda selama proses budidaya akan 
memengaruhi produksi gas CH4 di lahan, hasil ini  
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sejalan dengan penelitian Meijide, Gruening, 
Goded, Seufert, & Cescatti (2017). Menurut Ma, 
Xu, Yagi, & Cai (2008), budidaya tanaman yang 
menggunakan sistem pengairan tergenang 
menciptakan kondisi lingkungan anaerob, dimana 
kondisi tersebut menguntungkan bagi 
methanogen untuk mendekomposisi substrats 
organik menjadi gas CH4. 

Produksi gas CH4 meningkat mulai hari ke-7 
setelah tanam. Hal ini karena adanya pemberian 
pupuk pada plot tanam. Menurut Chen et al. 
(2016), pemberian pupuk selama budidaya 
mampu meningkatkan produksi GRK. Menurut 
Arif et al. (2015), jika pengairan pada budidaya 
padi dikurangi akan menurunkan gas CH4. 

Sehingga pada rejim tergenang ketika mendekati 
70 HST tinggi muka air diturunkan menjadi 0 cm 
dari 2 cm menyebabkan  penurunan fluks gas CH4. 
Penurunan produksi CH4 juga terjadi pada rejim 
basah dan kering pada saat tinggi muka air 
dikurangi.  

Hasil pengukuran fluks gas N2O untuk setiap rejim 
air terlihat pada Gambar 4.  Peningkatan fluks N2O 
dari yang terbesar hingga terkecil secara berturut-
turut adalah rejim air kering, rejim basah dan 
rejim tergenang. Ini memperlihatkan bahwa 
penggunaan sistem pengairan yang berbeda 
selama proses budidaya akan memengaruhi 
produksi gas N2O di lahan.  

 

 

Gambar 3 Fluks Gas CH4 Hasil Observasi 

 

Gambar 4 Fluks Gas N2O Hasil Observasi 
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Peningkatan gas N2O terjadi ketika kondisi air di 
lahan padi mulai dikurangi, yakni pada hari ke–20 
setelah tanam untuk rejim basah dan kering dan 
hari ke – 70 untuk rejim tergenang. Hou, Peng, Xu, 
Yang, & Mao (2012) menyatakan bahwa produksi 
gas N2O akan meningkat ketika terjadi perubahan 
kondisi tanah dari basah menjadi kering ataupun 
sebaliknya. Perubahan kondisi tanah 
menyebabkan terjadinya proses nitrifikasi dan 
denitrifkasi (Xu et al., 2015). 

Penerapan tinggi muka air yang berbeda 
berpengaruh terhadap produksi gas rumah kaca 
di lahan padi. Rejim kering mampu mengurangi 
emisi gas CH4, tetapi meningkatkan gas N2O. 
Pengelolaan dengan rejim tergenang 
menghasilkan emisi gas CH4 tertinggi dan mampu 
menekan emisi gas N2O. Berdasarkan Gambar 3 
dan 4 tersebut diketahui bahwa dari ketiga rejim, 
pengelolaan rejim basah menghasilkan emisi gas 
CH4 dan N2O yang optimal. Gas CH4 dan N2O hasil 
observasi tidak selalu memberikan nilai positif. 
Menurut Hou, Yang, Wang, Li, & Xu (2016), nilai 
negatif yang terukur mengindikasikan adanya 
penyerapan GRK di lahan padi. 

Hasil produksi gabah dari ketiga pengelolaan air 
ditunjukkan pada Tabel 4, dimana hasil gabah 
berbeda antar perlakuan. Hasanah, Setiawan, Arif, 
& Widodo (2015) menyatakan bahwa sistem 
pengelolaan air yang diterapkan berpengaruh 
terhadap hasil produksi gabah yang dihasilkan. 
Pengaplikasian tinggi muka air yang optimal 
selama budidaya akan mampu meningkatkan 
produktivitas lahan sebesar 20% dan 
produktivitas air sebesar 40% (Hasanah, 
Setiawan, Arif, & Widodo, 2017). Dari Gambar 3, 
Gambar 4, dan Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 
ketiga sistem pengelolaan air yang diterapkan, RB 
merupakan sistem pengelolaan air terbaik. Hal ini 
ditunjukkan dengan fluks emisi yang lebih rendah 
dari RT dan hasil produksi gabah yang dihasilkan 
paling tinggi.  

Tabel 4 Produksi Gabah pada Berbagai Pengelolaan Air 

Hasil Panen 
Perlakuan 

RT RB RK 

Gabah (kg/ha) 6.507,5 6.850,0 6.177,5 

Biomassa (kg/ha) 2.3509,0 25.158,5 2.4712,3 

 

3.2. Estimasi Model Gas CH4 dan N2O Terhadap 
Data Aktual 

Hasil prediksi emisi CH4 dan N2O simulasi model 
terhadap data aktual di lapangan pada masing-
masing perlakuan selama satu musim tanam 
disajikan pada Gambar 5 dan 6. Terdapat 
perbedaan antara fluks gas CH4 dan N2O yang 
diemisikan selama masa tanam antara hasil aktual 

dengan simulasi, baik pada rejim tergenang, basah 
maupun kering.   

Gambar 5 memperlihatkan bahwa pada simulasi 
model fluks gas CH4 hasil simulasi yang tertinggi 
adalah rejim tergenang, selanjutnya rejim basah 
dan terendah adalah rejim kering. Kecenderungan 
tersebut sesuai dengan hasil fluks aktual, meski 
nilai fluksnya berbeda. Hasil simulasi fluks gas 
N2O pada Gambar 6, fluks tertinggi terjadi di rejim 
tergenang, diikuti rejim basah dan kering. Pola ini 
berbeda dengan hasil aktual, dimana nilai 
tertinggi terjadi pada rejim kering. Menurut 
Gilhespy et al. (2014), salah satu kelemahan 
Model DNDC adalah rendahnya keakuratan model 
dalam memprediksi emisi N2O dan hal ini terlihat 
dari rendahnya akurasi hasil prediksi yang 
didapatkan. 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 5 Perbandingan Fluks Gas CH4 Hasil Observasi 
dengan Model Simulasi (a) RT, (b) RB, dan (c) RK 
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Perbedaan hasil yang diperoleh antara model dan 
aktual juga terjadi pada penelitian yang dilakukan 
oleh Babu, Li, Frolking, Nayak, & Adhya (2006) 
yang menyatakan bahwa kemampuan Model 
DNDC dalam memprediksi pola emisi dalam 
jangka pendek masih perlu dikembangkan. 
Perbedaan nilai terjadi karena masih adanya 
keterbatasan rumus, parameter maupun teori 
yang digunakan oleh Model DNDC (Smakgahn, 
Fumoto, & Yagi, 2009). 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Gambar 6 Perbandingan Fluks Gas CH4 Hasil Observasi 

dengan Model Simulasi (a) RT, (b) RB, dan (c) RK 

Fumoto, Kobayashi, Li, Yagi, & Hasegawa (2008) 
menyatakan empat hal sebagai berikut: pertama 
Model DNDC dalam menduga siklus basah dan 
kering yang dialami padi terlalu fokus pada 
simulasi empiris perubahan potensial redoks (Eh) 
yang merupakan pengendali utama produksi gas 
CH4, tetapi tidak memperhitungkan perubahan 
dari ketersediaan donor elektron (organik karbon 
terlarut (DOC) dan H2) dan penerimanya (Fe3+). 

Karena hal itu, simulasi model Eh tanah menjadi 
kurang sensitif terhadap jumlah berbagai oksidan 
yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan 
Eh tanah.  

Kedua, metode yang diterapkan dalam Model 
DNDC untuk mengestimasi suhu lingkungan tanah 
belum tepat, karena mengasumsikan suhu 
permukaan tanah sama dengan suhu udara, 
sedangkan pada kenyataannya suhu udara 
berbeda dengan suhu air atau tanah. Hal ini 
menjadi sumber error lain dalam memprediksi 
emisi (Gambar 7). 

 

Gambar 7 Hasil Pengamatan Suhu Udara dan Suhu 
Tanah Selama Masa Budidaya 

Ketiga, Model DNDC tidak memasukkan aspek 
metabolisme karbon tanaman, seperti 
fotosintesis, respirasi, dan alokasi karbon di 
antara organ tanaman. Padahal aspek tersebut 
berpengaruh besar terhadap produksi dan  
emisi CH4. 

Keempat, Model DNDC menggunakan faktor emisi 
yang tidak spesifik dengan kondisi wilayah studi. 
Katayanagi et al. (2016) melakukan simulasi 
Model DNDC dengan memodifikasi faktor emisi 
spesifik dan menghasilkan prediksi emisi GRK 
yang mendekati hasil observasi dengan koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,861. 

Gambar 8 menunjukkan perbedaan total fluks gas 
CH4 pada ketiga rejim air berdasarkan 
pengukuran aktual dan berdasarkan Model DNDC. 
Total fluks CH4 terbesar hasil simulasi terjadi 
pada RT dengan perbandingan 6,8 kali lebih besar 
dibandingkan dengan RB, dan 3.705 kali lebih 
besar dibanding RK. Hasil observasi menunjukkan 
tren yang sama yakni total nilai fluks CH4 terbesar 
dihasilkan pada RT sebesar 13,6 kali lebih banyak 
dari RB, dan total fluks yang diperoleh dari RK 
bernilai negatif.  

Gambar 8 juga memperlihatkan perbedaan antara 
total fluks hasil simulasi dengan aktual, dimana 
total fluks CH4 lebih besar dibandingkan dengan 
aktual. Hasil yang diperoleh RT lebih besar 53%, 
RB sebesar 200%, dan RK sebesar 542%.  
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Gambar 9 memperlihatkan perbedaan yang 
signifikan antara total fluks gas N2O aktual dan 
Model DNDC pada ketiga rejim air. Total fluks 
tertinggi untuk model terjadi pada rejim 
tergenang, sedangkan pada aktual terjadi pada 
rejim kering. 

 

Gambar 8 Perbandingan Total Fluks Gas CH4 Hasil 
Observasi dengan Model Simulasi  

 

Gambar 9 Perbandingan Total Fluks Gas N2O Hasil 
Observasi dengan Model Simulasi  

 

Gambar 10 Hubungan Fluks CH4 Hasil Observasi 
Terhadap Model Simulasi 

Gambar 10 dan 11 memperlihatkan hubungan 
fluks gas CH4 dan N2O aktual terhadap fluks 
model. Berdasarkan  kurva pada Gambar 10 dan 

11, nilai R2 sebesar 0,123 untuk gas CH4 dan  
–0,237 untuk gas N2O. Nilai signifikasi untuk CH4 

sebesar 0,003 dan untuk N2O sebesar 0,382. 
Rendahnya nilai R2 mengindikasikan bahwa 
Model DNDC dalam menduga fluks gas CH4 dan 
N2O di lahan padi sawah dengan iklim tropis 
masih memerlukan beberapa penyesuaian dan 
pengembangan. Nilai signifikasi mengindikasikan 
bahwa model signifikan dalam memprediksi emisi 
gas CH4, namun untuk gas N2O masih belum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Hubungan Fluks N2O Hasil Observasi 
Terhadap Model Simulasi 

IV. KESIMPULAN  

Produksi emisi GRK selama masa budidaya 
dipengaruhi oleh pengelolaan air yang diterapkan. 
Penggenangan lahan dengan air selama masa 
budidaya akan meningkatkan produksi emisi CH4, 
sedangkan kondisi lahan kering akan 
meningkatkan produksi emisi N2O.  

Hasil simulasi Model DNDC yang digunakan dalam 
memprediksi fluks gas CH4 dan N2O aktual 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena 
dalam Model DNDC asumsi atau teori yang dipakai 
model kurang sesuai dengan kondisi lingkungan 
Indonesia yang beriklim tropis. Sehingga,  
kemampuan DNDC dalam memprediksi fluks gas 
CH4 dan N2O yang terjadi pada padi sawah di 
Indonesia masih memerlukan beberapa 
penyesuaian dan peningkatan. Rendahnya nilai 
koefisien determinasi R2 dapat terjadi karena 
masih terdapat input parameter yang tidak bisa 
diubah, penggunaan faktor emisi yang tidak 
spesifik dengan wilayah studi ataupun 
penggunaan teori, hukum, maupun rumus yang 
belum tentu sesuai dengan keadaan lingkungan 
Indonesia yang tropis pada model.  

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk 
mengembangankan model dengan parameter dan 
teori-teori yang sesuai dan tepat pada kondisi 
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lingkungan di Indonesia, sehingga mampu 
memprediksi emisi gas CH4 dan N2O lebih akurat. 
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ABSTRACT 

The success of operation and maintenance of irrigation network was influenced by the performance of irrigation network 
management institution. This aspect becomes an additional burden of achievement of irrigation network management. 
The objective of this study was to find factors that influence the effectiveness of irrigation system management. This study 
used descriptive methods based on a fishbone scheme and a multi-variable regression. Fishbone diagram used to find the 
root of problem on irrigation management. Important factors discovered with fishbone technique then continued with 
multi-variable regression to emphasize to what extent do those factors influence the irrigation management. 
Independent variables use were physical infrastructure, plant productivity, supporting tools, organization of personnel, 
documentation, and organization condition.  Data were collected primary and secondary from institution also 
government officials and farmers who were members of water user association (P3A).  The results showed that 
significant factors which influence in improving the effectiveness of irrigation system management were physical 
infrastructure, personnel organization and supporting facilities. In the future, theres an urgency to develop systems 
which can measure management capacity changes related to operation and maintenance from time to time.  

Keyword: effectiveness, irrigation, management, operation and maintenance, organization 

 

ABSTRAK 

Keberhasilan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dipengaruhi oleh kinerja lembaga pengelola jaringan irigasi. 
Aspek ini menjadi tambahan beban capaian pengelolaan jaringan irigasi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem jaringan irigasi. Kajian ini 
menggunakan metode deskriptif berdasarkan kerangka fishbone dan regresi linier berganda. Diagram fishbone 
digunakan untuk menemukan kemungkinan penyebab masalah dalam pengelolaan irigasi. Faktor-faktor penting dari 
diagram fishbone lantas dipertajam dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar 
faktor tersebut mempengaruhi manfaat dari sistem irigasi. Variabel independen yang digunakan dalam regresi 
adalah: prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi kegiatan dan 
kondisi kelembagaan. Data didapat dengan mengumpulkan informasi primer dan sekunder dari pengelola jaringan 
irigasi dan perkumpulan petani pemakai air di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
berpengaruh signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem jaringan irigasi adalah prasarana fisik, 
organisasi personalia dan sarana penunjang. Ke depan, perlu dibuat sistem yang dapat mengukur perubahan 
kapasitas pengelolaan terkait dengan operasional dan pemeliharaan (OP) dari waktu ke waktu. 

Kata kunci: efektivitas, irigasi, pengelolaan, operasi dan pemeliharaan, organisasi 
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I. PENDAHULUAN 

Keberlanjutan ekosistem pertanian dan 
hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di 
negara berkembang maupun negara maju terkait 
erat dengan pengelolaan air. Masalah pengelolaan 
air di sektor pertanian mengambil peran sentral 
yang sering mendatangkan kontroversi 
bagaimana mengalokasikan sumberdaya air yang 
berkelanjutan (Darmawan, Putra, & Wiguna, 
2014; Marchi, Zanoni, & Zavanella, 2017). Pada 
saat yang bersamaan, sumberdaya air menjadi 
semakin langka terutama di daerah yang masuk 
kategori kering dan semi-kering (Vasileiadis et al., 
2013; Marchi et al., 2017).  

Berdasar pada penggunaannya, sektor pertanian 
merupakan pengguna air tawar terbesar 
dibanding dengan sektor lainnya. Penggunaan air 
di sektor pertanian mendapat perhatian besar 
ketika dikaitkan dengan konservasi dan 
keberlanjutannya dalam aspek kuantitas dan 
kualitas (Molden, 2013; Meneghetti & Monti, 
2015). Diketahui bahwa sekitar 20% lahan 
pertanian beririgasi telah menyumbang 40% dari 
total produksi pertanian (Rosegrant, Ringler, Zhu, 
Tokgoz, & Bhandary, 2013). 

Pertanian merupakan sektor penting dalam 
pembangunan perekonomian mengingat fungsi 
dan perannya dalam penyediaan pangan bagi 
penduduk, bahan baku industri, sumber bahan 
pangan dan energi serta tempat bergantungnya 
mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor 
ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam 
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), 
peningkatan devisa dan peningkatan 
kesejahteraan petani sehingga pembangunan 
pertanian dapat dikatakan sebagai motor 
penggerak dan penyangga perekonomian nasional 
(Diao, Hazell, Resnick, & Thurlow, 2007; 
Zamarripa, Hjaila, Silvente, & Espuna, 2014; 
Jorgenson, Ho, & Samuels, 2014). Meskipun 
demikian, pertumbuhan sektor pertanian dalam 
pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami 
penurunan.  

Fajar & Alfiyani (2018) dalam tulisannya 
mengenai kinerja sektor pertanian Indonesia 
dalam kurun 2012-2016 mengemukakan bahwa 
pertumbuhan sektor pertanian mengalami 
penurunan lebih dari 1%. Tahun 2012 
pertumbuhan sektor pertanian berada di angka 
4,59% namun menukik hingga ke angka 3,25% di 
tahun 2016. Kinerja sektor pertanian tersebut 
terkait dengan pengelolaan irigasi serta 
infrastrukturnya sebagai suatu bentuk 
pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi 
terutama di daerah kering atau yang memiliki 
periode musim kelangkaan air dengan tujuan 

meningkatkan produksi tanaman pertanian 
(Bruce, 2007).  

Infrastruktur dan sarana irigasi merupakan salah 
faktor penting dalam proses usaha tani di sektor 
pertanian (Mellor, 2001; Zhang et al., 2017). 
Infrastruktur irigasi menentukan distribusi air 
irigasi yang berdampak pada kuantitas air yang 
tersedia bagi tanaman khususnya padi. Sistem 
jaringan irigasi yang baik akan berkontribusi pada 
optimalisasi produksi pangan nasional 
(Narayanamoorthy, 2001; Roy & Shah, 2004). 
Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan 
bangunan pelengkapnya yang merupakan satu 
kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, 
pembagian, pemberian, penggunaan dan 
pembuangan air irigasi (Shah & Singh, 2004; 
Manjunatha, Anik, Speelman, & Nuppenau, 2013). 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 
menyatakan bahwa salah satu kendala yang 
dihadapi Indonesia saat ini dalam usaha 
meningkatkan produksi beras adalah kerusakan 
irigasi yang mencapai 52 persen (Lubis, Sumono, 
& Harahap, 2016). Kerusakan infrastruktur irigasi 
tersebut salah satunya berkaitan dengan Operasi 
dan Pemeliharaan. Pelaksanaan kegiatan Operasi 
dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi diketahui 
belum optimal sehingga sering menimbulkan 
dampak seperti kerusakan infrastruktur sebelum 
habis umur pakainya, gangguan pada fungsi 
infrastruktur dan fungsi lingkungan serta biaya 
rehabilitasi atau peningkatan biaya pemeliharaan 
yang semakin besar (Pusat Kajian Strategis 
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan 
Umum, 2014). 

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang 
tidak optimal juga dipengaruhi oleh kinerja 
lembaga pengelola jaringan irigasi yang kurang 
baik. Hal ini menambah beban dalam mencapai 
target pengelolaan yang dikehendaki. Padahal, 
berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974 dan Kepmen 
PUPR No. 12 Tahun 2015, pengelolaan jaringan 
irigasi harus dilaksanakan secara efektif dan 
efisien. Efektivitas menurut (Cooper, Seiford, & 
Tone, 2001) dan (Darwito, 2008) adalah suatu 
ukuran yang memberikan gambaran seberapa 
jauh target dapat tercapai. Sehingga efektivitas 
lebih berorientasi pada masalah luaran sedangkan 
masukan kurang menjadi perhatian utama. Istilah 
efektivitas ini pun sering dikaitkan dengan istilah 
efisien. Menurut Simanjuntak (1996), efisien 
adalah kemampuan teknis suatu organisasi untuk 
meminimalkan biaya dari proses transformasi 
input menjadi output. 

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-
faktor yang berpengaruh pada peningkatan 
efektivitas pengelolaan sistem jaringan irigasi 
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yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat, 
khususnya di Provinsi Jawa Barat. 

II. METODOLOGI 

Kajian ini menggunakan metode deskriptif 
berdasarkan kerangka fishbone dan regresi multi-
variabel. Diagram fishbone digunakan untuk 
menemukan kemungkinan penyebab masalah 
dalam pengelolaan irigasi. Lokasi kajian adalah di 
daerah irigasi kewenangan pusat di Jawa Barat. 
Faktor-faktor penting dari diagram fishbone 
lantas dipertajam dengan metode analisis regresi 
linier berganda untuk mengetahui seberapa besar 
faktor tersebut mempengaruhi manfaat dari 
sistem irigasi. Data yang digunakan adalah data 
Evaluasi Kinerja dan Angka Kebutuhan Nyata 
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tahun 2015 
yang didapatkan dari Sekretariat Tugas 
Perbantuan Operasi Pemeliharaan Irigasi (TP-OP 
Irigasi) Provinsi Jawa Barat. 

Variabel independen yang digunakan dalam 
regresi adalah: prasarana fisik, produktivitas 
tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, 
dokumentasi kegiatan dan kondisi kelembagaan. 
Data didapat dengan mengumpulkan informasi 
primer dan sekunder dari pengelola jaringan 
irigasi dan perkumpulan petani pemakai air di 
lapangan. 

2.1. Identifikasi Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan 

Upaya mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 
peningkatan efektivitas pengelolaan sistem irigasi 
digunakan diagram fishbone yang diperkenalkan 
oleh Kaoru Ishikawa, diagram fishbone digunakan 
untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab 
masalah (Tague, 2005). Masalah akan dipecah-
pecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, 
mencakup personil, material, mesin, prosedur, 
kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori 
mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan 
melalui sesi brainstorming. Untuk lebih jelasnya, 
prosedur atau langkah-langkah pembuatan 
diagram fishbone diagram disajikan pada Gambar 
7. 

2.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linear berganda ditujukkan untuk 
menentukan hubungan linear antar beberapa 
variabel bebas yang biasa disebut X1, X2, X3, dan 
seterusnya dengan variabel terikat yang disebut Y 
(Situmorang, 2008).  

 

 

Model persamaannya adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6 + e  .... (1) 

Keterangan:  

Y  =  Manfaat irigasi, yaitu nilai produksi padi 
(Rupiah) 

α  =  Konstanta (Rupiah) 
X1 =  Prasarana fisik (Rupiah) 
X2  =  Produktivitas tanaman(Rupiah) 
X3 =  Sarana penunjang (Rupiah) 
X4 =  Organisasi personalia (Rupiah) 
X5 =  Dokumentasi (Rupiah) 
X6 = Kondisi kelembagaan (Rupiah) 
β1, β2, β3, β4, β5, β6= Koefisien regresi 
e  =  galat (Rupiah) 

2.3. Nilai Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (Kd) pada regresi linear 
sering diartikan sebagai seberapa besar 
kemampuan semua variabel bebas dalam 
menjelaskan varian dari variabel terikatnya. 
Secara sederhana koefisien determinasi dihitung 
dengan menguadratkan Koefisien Korelasi (R). 
Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80 
maka koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 
0,80 x 0,80 = 0,64. Berarti kemampuan variabel 
bebas dalam menjelaskan varians dari variabel 
terikatnya adalah sebesar 64 %. Berarti terdapat 
36% (100%-64%) varian variabel terikat yang 
dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan 
interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai R2 

adalah antara 0 sampai dengan 1. 

Kd = R2  x 100% ............................................................... (2) 

Penggunakan R2 sering menimbulkan 
permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu 
meningkat dengan adanya penambahan variabel 
bebas dalam suatu model. Hal ini akan 
menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh 
model dengan R2 tinggi, seorang peneliti dapat 
dengan sembarangan menambahkan variabel 
bebas dan nilai R2 akan meningkat tidak 
tergantung apakah variabel bebas tambahan itu 
berhubungan dengan variabel terikat atau tidak 
(Gujarati, 2003). 

Oleh karena itu, banyak peneliti yang 
menyarankan untuk menggunakan Adjusted R2. 
Interpretasinya sama dengan R2 akan tetapi nilai 
Adjusted R2 dapat naik atau turun dengan adanya 
penambahan variabel baru tergantung dari 
korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut 
dengan variabel terikatnya. Nilai Adjusted R2 dapat 
bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, 
maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel 
bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan 
varians dari variabel terikatnya (Gujarati, 2003). 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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III.    HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Kondisi Pertanian Pangan Provinsi Jawa 
Barat 

Lahan pertanian dapat dibedakan menjadi lahan 
sawah dan lahan bukan sawah (seperti tegal, 
ladang, hutan, perkebunan, kolam, dan lain 
sebagainya). Pada tahun 2016 proporsi lahan 
sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan 
pertanian, masing-masing adalah 26,23%, 
46,19%, dan 27,58%. 

Pada tahun 2016, lahan sawah di Jawa Barat 
seluas 3.560.921 hektar (Gambar 1). Kabupaten 
Sukabumi merupakan wilayah yang mempunyai 
lahan sawah terluas, yaitu sebesar 409.382 ha 
atau 11,5% dari total luas lahan sawah di Jawa 
Barat. Sedangkan, wilayah yang mempunyai lahan 
sawah tersempit adalah Kota Cirebon, yaitu 
sebesar 3.756 ha atau 0,11%. 

Pada tahun 2016, luas lahan panen padi di Jawa 
Barat adalah 2.029.891 ha (Gambar 2). Angka ini 
bertambah 111.092 ha atau 5,8% dari tahun 
sebelumnya. Kabupaten Indramayu merupakan 
wilayah dengan lahan panen padi terluas, yaitu 
sebesar 232.045 ha atau 11,4% dari total luas 
panen padi di Jawa Barat. Sedangkan, wilayah 
dengan lahan panen padi tersempit adalah Kota 
Depok, yaitu sebesar 327 ha.  

Jumlah produksi padi (GKG) di Jawa Barat pada 
tahun 2016 sebesar 12,08 juta ton (Gambar 3). 
Angka ini bertambah 791.301 ton atau 7% dari 
tahun sebelumnya. Kabupaten Indramayu sebagai 
wilayah lahan panen padi terluas juga merupakan 
wilayah dengan produksi padi terbesar, yaitu 
1.435.938 ton atau 11,88% dari total produksi 
padi Jawa Barat. Sedangkan, wilayah dengan 
jumlah produksi padi terendah adalah Kota 
Depok, yaitu sebesar 1.880 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat ( 2017) 

Gambar 1 Luas Lahan Sawah di Jawa Barat Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat ( 2017) 

Gambar 2 Luas Panen Padi di Jawa Barat Tahun 2016 
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              Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat ( 2017) 

Gambar 3 Produksi Padi di Jawa Barat Tahun 2016 

 
3.2. Kondisi Rumah Tangga Petani di Provinsi 

Jawa Barat 

Pada tahun 2016, jumlah rumah tangga usaha 
pertanian di Jawa Barat adalah 3.058.612 rumah 
tangga (Gambar 4). Angka ini menurun 29,61% 
dibandingkan tahun 2006, yaitu 4.345.148 rumah 
tangga. Subsektor tanaman pangan, khususnya 
tanaman padi, merupakan subsektor yang 
mendominasi usaha pertanian di Jawa Barat. Pada 
tahun 2006, tercatat sebanyak 2.613.080 rumah 
tangga memiliki usaha pertanian di subsektor 
tanaman pangan padi yang kemudian menurun 
menjadi 2.492.458 rumah tangga atau turun 
4,62% pada tahun 2016. 

3.3. Kondisi Pengelolaan Sistem Irigasi 
Kewenangan Pusat di Jawa Barat  

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 
14/PRT/M/2015, Penetapan Status Daerah Irigasi 
meliputi: daerah irigasi kewenangan pemerintah 
pusat dengan luas, yakni lebih besar dari 3.000 ha, 
daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi 
dengan luas areal 1.000 ha hingga 3.000 ha, dan 
daerah irigasi kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota dengan luas kurang dari  
1.000 ha. Kemudian dalam Permen tersebut 
dinyatakan juga bahwa kewenangan instansi 
untuk menangani pengelolaan irigasi, yaitu 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota, terbatas pada 
jaringan atau saluran primer dan sekunder, 
sedangkan kewenangan dan tanggung jawab 
pengelolaan pada jaringan tersier diberikan 
kepada petani pemakai air.  

Daerah irigasi  yang berada di Provinsi Jawa Barat 
adalah seluas 93.736 ha meliputi 97 daerah irigasi 

di 16 kabupaten/kota. Sedangkan, pengaturan 
irigasi berdasarkan Permen PUPR Nomor  
14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan 
Status Daerah Irigasi, kewenangan pemerintah 
pusat di Jawa Barat adalah seluas 399.963 ha 
(Tabel 1). 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Jatiluhur merupakan 
daerah irigasi kewenangan pusat yang memiliki 
nilai AKNOP dan luas area tertinggi dibandingkan 
dengan daerah irigasi lainnya di wilayah Jawa 
Barat. Namun, bila dilihat dari evaluasi kerja, 
Cihea merupakan daerah irigasi yang paling besar 
nilainya dibandingkan dengan Jatiluhur dan 
daerah irigasi lainnya. Hal ini diakibatkan kondisi 
kelembagaan P3A DI Cihea yang baik, bahkan 
lebih baik dibandingkan dengan kelembagaan P3A 
Jatiluhur (Pusat Kajian Strategis Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, 2015). 

DI Cihea merupakan daerah irigasi di wilayah 
Kabupaten Cianjur. Pengelolaan irigasi yang baik 
di daerah ini menjadikan Cianjur penghasil padi 
atau beras dengan kuantitas dan kualitas yang 
bagus di Provinsi Jawa Barat. Namun, nilai AKNOP 
DI Cihea tidak sebesar nilai AKNOP untuk DI 
Jatiluhur, DI Leuwi Nangka, dan DI Rentang. 

Angka kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan 
(AKNOP) daerah irigasi Provinsi Jawa Barat 
mencapai Rp 229.997.529.341. Nilai AKNOP ini 
merupakan yang tertinggi se-Indonesia. 
Sedangkan dilihat dari evaluasi kerja, daerah 
irigasi di wilayah Provinsi Jawa Barat menduduki 
peringkat ke-23 dari 26 wilayah Provinsi se-
Indonesia (Pusat Kajian Strategis Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, 2015). 
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            Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat ( 2017) 

Gambar 4 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Jawa Barat Tahun 2006 dan 2016 

 
Tabel 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Barat 

No. 
Nama Daerah Irigasi 
Kewenangan Pusat 

Luas Area Evaluasi Kerja 
Angka Kebutuhan Operasi 

dan Pemeliharaan (AKNOP) 

(ha) (%) (Rp) 

1 Cikunten II 4.443  57,60  3,215.914.512  

2 Cipamingkis 4.591  59,38  5,091.621.512  

3 Ciwaringin 4.364  58,15  1,839.624.003  

4 Jatiluhur 237.790  61,60  116.550.667.470  

5 Lakbok Utara 6.219  66,35  3.491.486.891  

6 Rentang 87.803  63,65  27.873.454.019  

7 Cihea 5.484  72,24  5.429.483.137  

8 Cikeusik 6.924  66,86  4.748.768.050  

9 Seuseupan 3.897  61,99  2.376.725.700  

13 Cileuleuy 5.378  57,61  3.437.924.704  

14 Leuwi Nangka 4.387  52,49  28.874.334.063  

15 Cikaranggeusan 4.038  57,49  5.159.019.664  

16 Ciletuh 3.378  52,96  5.921.229.920  

17 Cikunten I 3.222  62,32  3.558.718.558  

TOTAL 399.963   229.997.529.341  

                   Sumber: Pusat Kajian Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (2015) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      Sumber: Hasil analisis 

Gambar 5 Diagram Fishbone Pengelolaan Sistem Irigasi 
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3.4. Fishbone Manfaat Irigasi 

Penentuan faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap efektivitas pengelolaan sistem irigasi 
dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
melakukan analisis mengenai hubungan sebab-
akibat dari manfaat irigasi. Hubungan sebab-
akibat manfaat irigasi dapat dijelaskan dengan 
menggunakan metode fishbone. Manfaat yang 
dimaksud dalam metode ini adalah manfaat yang 
didapat dari adanya irigasi, yaitu nilai produksi 
padi. 

Gambar 5 memperlihatkan faktor-faktor utama 
yang berpengaruh pada manfaat irigasi. Terdapat 
6 faktor utama yang mempengaruhi manfaat 
sistem irigasi, yaitu: (i) penyediaan air irigasi; (ii) 
sistem kelembagaan; (iii) organisasi personalia 
atau SDM pengelola; (iv) kapasitas irigasi; (v) 
sarana penunjang; dan (vi) dokumentasi. 

Diagram fishbone mengidentifikasi berbagai sebab 
potensial dari satu efek atau masalah, dan 
menganalisis masalah tersebut melalui sesi 
brainstroming (Gambar 5) dengan penjelasan 
sebagai berikut: 

1) Penyediaan air irigasi merupakan faktor yang 
sangat penting dalam kegiatan irigasi, karena 
tanpa adanya air kegiatan irigasi tidak akan 
terlaksana. Penyediaan air irigasi didukung 
penuh oleh sarana dan prasarana fisik, seperti 
bangunan bendung irigasi, saluran pembawa 
air, kantor, jalan masuk menuju bendungan 
saluran pembuangan dan bangunannnya dan 
prasarana lain yang mendukung kegiatan 
irigasi. Sarana dan prasarana menjadi bagian 
penting faktor penyediaan air irigasi. 

2) Sistem kelembagaan pada hasil diagram 
fishbone merupakan lembaga Perkumpulan 
Petani Pemakai Irigasi (P3A). Lembaga 
perkumpulan ini dapat mendukung 
keberlangsungan dari kegiatan irigasi. 
Kondisi kelembagaan P3A yang baik dan kuat 
akan menghasilkan manfaat yang optimal, 
karena pada dasarnya salah satu tujuan 
pembangunan sistem irigasi untuk mengairi 
tanaman pertanian. Sehingga kondisi 
kelembagaan menjadi faktor penting dalam 
perumusan manfaat irigasi. 

3) Organisasi pengelola irigasi merupakan faktor 
utama dan faktor penting dalam menunjang 
keberlangsungan kegiatan irigasi. Organisasi 
personalia atau SDM pengelola irigasi adalah 
pelaksana tenis di daerah irigasi. Keberadaan 
organisasi personalia yang baik akan 
mempengaruhi aktivitas pengairan terhadap 
tanaman, sehingga akan mempengaruhi 
manfaat sistem irigasi. 

4) Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh 
kebutuhan air yang dapat dipenuhi oleh 
sistem irigasi. Selain itu produktivitas 
tanaman dipengaruhi oleh luasan tanam 
petani yang terealisasi sebenarnya dan 
produktivitas padi. Sehingga produktivitas 
tanaman menjadi faktor penting dalam sistem 
irigasi untuk menentukan nilai manfaat.  

5) Faktor penting lain yang dapat 
mempengaruhi manfaat sistem irigasi adalah 
dokumentasi dan sarana penunjang. Sarana 
penunjang merupakan penyediaan peralatan 
operasional dan perawatan untuk daerah 
irigasi, sehingga kegiatan irigasi bias 
terlaksana dengan baik. Faktor yang 
mempengaruhi baik atau buruknya sarana 
penunjang adalah transportasi, alat-alat 
kantor untuk UPTD dan alat komunikasi 

Penggunaan dokumentasi pada manajemen 
sistem irigasi dipengaruhi oleh keberadaan data, 
gambar-gambar kondisi irigasi dan keberadaan 
peta. Dokumentasi merupakan alat untuk 
mengevaluasi sistem irigasi dari masa ke masa. 
Perhitungan manfaat sistem irigasi dapat 
dipengaruhi oleh keberadaan dokumentasi, 
karena dengan adanya dokumentasi sebagai alat 
untuk mengevaluasi kondisi irigasi pada setiap 
tahunnya. 

3.5. Faktor Dominan dalam Pengelolaan  
Daerah Irigasi 

Faktor-faktor penting dari diagram fishbone pada 
Gambar 5 kemudian dikaji ulang dengan metode 
analisis regresi linier berganda untuk mengetahui 
seberapa besar keenam faktor tersebut 
mempengaruhi manfaat dari sistem irigasi. 
Manfaat sistem irigasi dalam perhitungan regresi 
linier berganda diwakili dengan faktor-faktor 
yang memengaruhi pengelolaan daerah irigasi. 
Kemudian, enam faktor Pengelolaan Daerah 
Irigasi tersebut adalah prasarana fisik, 
produktivitas tanaman, sarana penunjang, 
organisasi personalia, dokumentasi dan 
kelembagaan P3A dijadikan sebagai variabel 
bebas (X) dan manfaat sebagai variabel terikat 
(Y). Data variabel bebas didapatkan dari evaluasi 
kerja sistem irigasi. Model persamaan regresi 
linier berganda dari keenam faktor tersebut 
adalah sebagai berikut: 

Y =  2,98 X1 + 0,38 X2 + 2,65 X3 + 4,53 X4  
+ 1,86 X5 – 0,42 X6  .............................................. (3) 

SE :  (0,71)       (0,80)        (1,05)      (2,03)       (2,61)     
(0,23) 
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Hasil dari regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa keenam faktor tersebut mampu 
menjelaskan nilai manfaat dengan presentase 
pengaruh sebesar 99,9% (Tabel 2). Nilai koefisien 
pengaruh determinan (R2) ditunjukkan dengan 
nilai R2 di mana pada uji nilainya sebesar 99,9% 
artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh 
sekelompok variabel independen X1, X2, X3, X4, X5, 
X6 (aspek evaluasi kerja) secara serentak atau 
simultan dengan tingkat keabsahan sebesar 
99,9%. Sedangkan, pengaruh faktor lain di luar 
model yang tidak diteliti sebesar 0,1%. Standar 
Error of Estimate (SEE) digunakan untuk 
mengetahui apakah model regresi dinyatakan 
valid sebagai model prediksi.  

Tabel 2 Indikator Model 

Parameter                                                         Nilai 

Multiple R 0,999 
R Square 0,999 
Adjusted R Square 0,976 
Standard Error (SEE) 0,929 
Observations 51 

SEE digunakan untuk mengetahui apakah model 
regresi dinyatakan valid sebagai model prediksi.  
SEE menunjukkan penyimpangan antara 
Persamaan 3 dengan nilai dependent riil sebesar 
0,929 satuan variabel dependent (Tabel 2), jika 
variabel Y dalam satuan rupiah maka besarnya 
penyimpangan adalah sebesar 0,929 satuan 
rupiah.  Semakin kecil nilai SEE dari satu 
persamaan regeresi tersebut, maka semakin baik 
persamaan regresi tersebut sebagai alat prediksi. 
Pada umumnya SEE < 4,00, untuk dikatakan baik 
(Gujarati, 2003). Berdasarkan Persamaan 3 dan 
nilai SEE hasil perhitungan berkisar pada nilai 
SEE di bawah angka 4,00, ini bermakna 
persamaan regresi yang didapat adalah 
persamaan yang baik untuk digunakan sebagai 
prediksi. 

Tabel 3 Hasil Analisis ANOVA 

 

df SS MS F Significance F 

Regression 6 41916 6986 8086 0 

Residual 45 38,876 0,863 
  Total 51 41955 

   
Berdasarkan Tabel 3, nilai F hitung > F Tabel 
(8086 > 2,40) maka dapat dinyatakan secara 
simultan aspek-aspek evaluasi kerja berpengaruh 
terhadap manfaat. Hanya saja ketika keenam 
faktor tersebut diuji secara parsial (dengan 
tingkat kesalahan 5%), maka didapatkan tiga 
faktor yang paling berpengaruh secara signifikan. 
Tiga faktor tersebut adalah prasarana fisik, sarana 
penunjang dan organisasi personalia. Secara 
model dijelaskan pada Tabel 4. 

Tabel 4 ANOVA Masing-masing Faktor 

Variabel t Stat SE P-value 

Prasarana Fisik 4,213 0,708 0 

Produktivitas 
Tanaman 

0,470 0,803 0,639 

Sarana 
Penunjang 

2,524 1,049 0,015 

Organisasi 
Personalia 

2,229 2,033 0,030 

Dokumentasi 0,712 2,610 0,479 

Kondisi 
Kelembagaan P3A 

1,833 0,231 0,073 

Apabila dilihat dari nilai kemungkinan kesalahan 
prediksi (Standar Error/SE) pada masing-masing 
adalah: prasarana fisik (0,71); produktivitas 
tanaman (0,80); sarana penunjang (1,05); 
organisasi personalia (2,03); dokumentasi (2,61) 
dan kondisi kelembagaan (0,23). Nilai SE 
mencerminkan keabsahan (representatif) nilai 
penduga variabel bebas (faktor-faktor evaluasi 
kinerja) terhadap nilai manfaat irigasi. 

Secara faktual hal ini terbukti bahwa prasarana 
fisik yang mempunyai nilai SE yang rendah, 
mempunyai pengaruh 45% terhadap evaluasi 
kerja. Dengan demikian, di dalam model regresi 
pengelolaan daerah irigasi, terdapat tiga faktor 
yang dominan, yaitu prasarana fisik, sarana 
penunjang, dan organisasi personalia. 

Manajemen dan pemeliharaan saluran yang baik 
merupakan kunci penting dalam memelihara 
ketersediaan air dan pemerataan distribusi air 
kepada pengguna (Bruce, 2007). Persoalan 
Manajemen irigasi yang baik di beberapa negara 
Asia, berdasarkan literatur penelitian, biasanya 
meliputi tiga aspek, yaitu: aspek bangunan, 
organisasi pengelola dan pemeliharaan (Feng, 
2013). Berdasarkan model regresi yang didapat 
dipahami mengapa tiga faktor efektivitas 
pengelolaan daerah irigasi memiliki nilai yang 
signifikan di Jawa Barat. 

Daerah Irigasi Jawa Barat cenderung terpelihara 
dengan baik menjadi bukti besarnya peran tiga 
faktor aspek evaluasi kerja yang dominan. Tiga 
faktor tersebut adalah: 

1) Prasarana fisik harus memberikan pelayanan 
optimum secara ideal yang mencakup 
beberapa aspek diantaranya adalah: 
bangunan utama, saluran, bangunan irigasi, 
bangunan bagi, pintu air, alat ukur debit, jalan 
dan jembatan, blok tersier, dan drainase.  

2) Organisasi pengelola harus memberikan 
kontribusi yang mendukung efektivitas 
pengelolaan daerah irigasi diantaranya 
meliputi: Pengembangan kelembagaan. 
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Adanya Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM) 
sebagai operator irigasi modern, 
mengaktifkan kembali penyuluh pengairan, 
pembentuk Unit Pengamanan Irigasi, 
Membentuk Unit Pemeliharaan Khusus, 
menciptakan sistem pembiayaan, 
pengembangan, dan pengelolaan irigasi 
modern, serta penguatan dan pengembangan 
P3A. 

3) Sarana penunjang yang harus ada untuk 
meningkatkan efektivitas pengelolaan daerah 
irigasi meliputi: peralatan operasional dan 
pemeliharaan yang lengkap, transportasi, 
alat-alat kantor UPTD, dan alat-alat 
komunikasi. 

Temuan ini sejalan dan linear dengan temuan 
Mulyadi, Soekarno, & Natasaputra (2014) dan 
Lubis et al. (2016) bahwa tiga faktor yang 
menggambarkan baiknya pengelolaan sistem 
irigasi yaitu Prasarana fisik, Organisasi pengelola 
dan Sarana penunjang. Ketiga faktor  tersebut 
merupakan faktor penting bagi pendorong kinerja 
dan kemajuan perkembangan irigasi agar dapat 
digunakan secara lebih efektif dan efisien sebagai 
jawaban atas semakin meningkatnya permintaan 
akan air untuk kebutuhan pertanian maupun air 
bagi peruntukan lainnya. 

IV.  KESIMPULAN  

Terdapat enam faktor utama yang mempengaruhi 
manfaat sistem irigasi, yaitu i) penyediaan air 
irigasi; ii) sistem kelembagaan; iii) organisasi 
personalia atau SDM pengelola; iv) kapasitas 
irigasi; v) sarana penunjang; dan vi) dokumentasi. 
Tiga faktor yang berpengaruh secara signifikan 
dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan 
sistem, yaitu: i) prasarana fisik; ii) organisasi 
personalia; dan iii) sarana penunjang. 

Perlu dibuat sistem yang dapat mengukur 
perubahan kapasitas pengelolaan yang terkait 
dengan operasional dan pemeliharaan (OP) dari 
waktu ke waktu. Sudut pandang yang berbeda 
tentang pengelolaan manajerial OP juga perlu 
diidentifikasi terkait dengan dinamika perubahan 
organisasi personalia, khususnya aspek 
kapabilitas SDM. 
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ABSTRACT 

This research presents the development of information system for irrigation asset management, called Sistem Informasi 
Management Asset Irigasi-Jaringan Tersier (SIMAI-JT).  The SIMAI-JT was designed as a management tool for tertiary 
irrigation network.  The development phase of SIMAI consists of system design, coding, and implementation.  The design 
phase includes structural and  functional design.  The program was designed and developed using VBA application over 
the GIS-platform. The input data was the spatial data in the form of points, polylines and polygons that describe the 
component of the irrigation network. The input data was acquired from the field survey (using camera and GPS) and 
digital conversion from the existing maps.  Furthermore, all the spatial data obtained were converted to GIS layers.  Then, 
the system integrated and display those layers in the form of photo, satellite imagery, and table information. Finally, an 
irrigation water user association at farmer level or Himpunan Petani Pemakai Air Irigasi (HIPPA) Sido Mulyo which 
located at Karangsono, District Bangsalsari, at the regency of Jember was selected to test the systems. The design was 
calibrated based on the capability and needs of HIPPA. The result shows that the information system must be designed 
with (i) showing maps according to the satellite imagery, identification and potential damage of tertiary irrigation 
network accompanied by the photo of the structure, (ii) artificial intelligence in determination of damage priority, and 
lastly (iii) institutional performances. The outcome of this program is being utilized in the meeting for planning 
institutional strategy in handling of tertiary irrigation network damage(s).  

Keywords: irrigation, infrastructure, tertiary network, assets management, information system  
  

 
ABSTRAK 

Penelitian ini memaparkan tahap pengembangan sistem informasi untuk manajemen aset irigasi, yang diberi nama 
Sistem Informasi Management Asset Irigasi-Jaringan Tersier (SIMAI-JT). SIMAI-JT dirancang secara khusus untuk 
dapat digunakan sebagai alat manajemen pada tingkat jaringan irigasi tersier. Tahap pengembangan SIMAI-JT 
mencakup desain sistem, pemrograman, dan implementasi.  Tahap desain mencakup struktural dan fungsional.  
Program aplikasi ini didesain dan dikembangkan menggunakan aplikasi VBA di atas platform GIS. Input data ke dalam 
sistem adalah data spasial dalam format point, poliline dan poligon yang menggambarkan karakteristik komponen dari 
jaringan irigasi. Data diperoleh dari survey lapangan (menggunakan GPS dan kamera) dan digitalisasi dari peta 
konvensional yang ada. Selanjutnya, semua data spasial yang diperoleh dikonversi ke layer GIS. Sistem 
mengintegrasikan dan menampilkan semua layer  dalam  bentuk foto, citra satelit, dan informasi tabel. Pengujian 
sistem dilakukan pada HIPPA Sidomulyo, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, di wilayah Kabupaten Jember. 
Hasil  desain dikalibrasi berdasarkan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan HIPPA. Hasil menunjukkan  bahwa 
sistem informasi harus dirancang dengan (i) menampilkan peta berbasis citra satelit daerah irigasi, identifikasi dan 
potensi kerusakan pada jaringan  irigasi tersier yang disertai dengan foto bangunan; (ii)  kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) dalam penentuan prioritas kerusakan; dan (iii) kinerja kelembagaan. Keluaran program dipergunakan 
dalam rapat anggota untuk perencanaan strategi kelembagaan dalam penanganan kerusakan jaringan irigasi tersier. 

Kata kunci : infrastruktur, irigasi,  jaringan tersier, manajemen aset, sistem informasi  
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I. PENDAHULUAN 

Jaringan irigasi tersier merupakan bagian jaringan 
irigasi yang dimulai dari sadap tersier ke petak 
tersier. Prasarana irigasi ini pada umumnya 
terdiri dari bangunan ukur tersier, saluran tersier 
dan kuarter termasuk boks tersier dan kuarter, 
serta bangunan pelengkap lainnya yang terdapat 
di petak tersier (Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian, 2018).  

Pada tahun 2015, kerusakan jaringan irigasi 
permukaan Indonesia mencapai 46,03% dari  
7.145.168 Ha dari tingkat kerusakan ringan, 
sedang sekitar dan rusak berat (Direktorat 
Jenderal SDA, 2015). Klimatologi, panjang musim 
irigasi, kualitas air, kualitas konstruksi, dan lain-
lain, dapat berakibat penurunan fungsi dan daya 
guna jaringan irigasi (Sagardoy, Bottrall, & 
Uittenbogaard, 1986). Oleh karena itu, perlu 
dilakukan pemeliharaan jaringan. 

Pemeliharaan jaringan irigasi merupakan upaya 
menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar 
selalu dapat berfungsi dengan baik guna 
memperlancar pelaksanaan operasi dan 
mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan 
perawatan, perbaikan, pencegahan dan 
pengamanan yang harus dilakukan secara terus 
menerus (Kementerian PUPR, 2015a).  

Salah satu upaya pemeliharaan adalah dengan 
rehabilitasi. Meski demikian, Purwantini & 
Suhaeti (2017) menyatakan bahwa walaupun 
rehabilitasi sarana irigasi terus dilakukan, namun 
belum signifikan mengatasi kerusakan tersebut.  

Salah satu upaya rehabilitasi jaringan irigasi 
adalah Program Percepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program P3-TGAI 
bertujuan untuk menyediakan air bagi kawasan 
pertanian melalui pemeliharaan, rehabilitasi dan 
juga peningkatan jaringan irigasi kecil (luas 
kurang dari 150 hektar), irigasi tersier dan irigasi 
desa dilakukan melalui pemberdayaan Petani 
Pemakai Air (P3A) atau gabungan Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (GP3A) atau Induk 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Di Jawa 
Timur, P3A diberi nama HIPPA/Himpunan Petani 
Pemakai Air. Selama kurun waktu tahun 2014 
sampai dengan 2016, telah dilakukan program P3-
TGAI di 3.429 lokasi dengan total anggaran 
sebesar Rp 180 miliar. Tahun 2017, dilakukan di 
3.000 lokasi dengan dana mencapai Rp 600 miliar 
dan pada tahun 2018, jumlah lokasi P3-TGAI 
direncanakan lebih banyak lagi menjadi 5.000 
lokasi (Direktorat Jenderal SDA, 2018).      

Kerusakan prasarana jaringan tersier yang 
tersebar di berbagai lokasi serta keterbatasan 
sumber daya pengelola merupakan faktor 

penghambat dalam pengambilan keputusan 
rehabilitasi secara tepat guna. Rehabilitasi tepat 
guna dilakukan sesuai potensi pengembangan 
wilayah dan sesuai dengan tingkat kerusakan 
serta keberfungsian prasarana, sehingga perlu 
adanya sistem manajemen aset jaringan tersier 
yang berbasis spasial.  

Manajemen informasi merupakan perpaduan 
antara manusia, perangkat keras, perangkat 
lunak, jaringan komunikasi, sumber kebijakan dan 
prosedur dalam menyimpan, mengambil, 
mengubah, serta menyebarluaskan informasi 
dalam suatu organisasi (O’Brien & Marakas, 
2012). 

Manajemen informasi infrastruktur irigasi 
merupakan bagian dari manajemen informasi 
pertanian yang diharapkan mampu 
menginterpretasikan infrastruktur irigasi, hak air, 
sistem irigasi pertanian (on-farm irrigation 
systems), pola tanam dan penggunaan air (water 
use), arus balik (return flows), rencana 
penggunaan lahan, hak guna, lingkungan, resiko 
banjir dan lainnya (Belt & Smith, 2014). Di sisi 
lain, manajemen informasi ini perlu didukung oleh 
GIS (Benka & Bulatovic, 2004). Manajemen 
informasi pertanian ini sangat kompleks.  

Manajemen informasi pertanian dibedakan 
menjadi tiga ragam, yaitu lingkungan yang 
kompleks, struktur pertanian yang kompleks dan 
penerapan teknologi (Husemann & Novković, 
2014). Pemisahan infrastruktur (termasuk 
atributnya) dipadukan dengan GIS sebagai 
manajemen aset yang dipergunakan untuk 
mengidentifikasi struktur kritis dan menentukan 
prioritas perbaikan (Belt & Smith, 2014). 

Manajemen aset jaringan primer dan sekunder 
dilakukan Sistem Informasi Pengelolaan Aset 
Irigasi (SIPAI) (Kementerian PUPR, 2015b), 
sedangkan manajemen aset tersier belum 
dilakukan. Karakteristik tersier, potensi 
pengembangan dan pertimbangan daya saing 
wilayah mengakibatkan SIPAI agak sulit 
diterapkan di jaringan tersier. Oleh karena itu 
perlu dlakukan desain Sistem Informasi 
Manajemen Aset khusus untuk Jaringan Tersier 
yang dapat dipergunakan oleh HIPPA dengan 
bimbingan teknis dinas terkait dan perguruan 
tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah mendesain dan 
mengalibrasi Sistem Informasi Manajamen Aset 
Irigasi (SIMAI) untuk Jaringan Tersier (JT). 
Kalibrasi dilakukan berdasarkan parameter 
manajemen aset yang dibutuhkan dan mampu 
dikerjakan oleh Himpunan Petani Pemakai Air 
(HIPPA). 
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II. METODOLOGI 

2.1. Lokasi Penelitian 

Desain dan pengembangan sistem dilakukan di 
Laboratorium Teknik Pengendalian dan 
Konservasi Lingkungan (TPKL), Fakultas Teknik 
Pertanian, Universitas Jember. Lokasi 
implementasi dilakukan di HIPPA Sido Muncul, 
Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, 
Kabupaten Jember. Secara administrasi pengairan 
termasuk dalam Kejuron Sukorejo dan 
Karangsono, UPTD Curah Malang, Dinas pengairan 
Kabupaten Jember.  

2.2. Tahap  Penelitian 

Tahap penelitian mencakup desain, 
pemrograman, dan kalibrasi. Rehabilitasi 
dilakukan dengan sistem manajemen aset irigasi. 

Pemeliharaan berbasis manajemen aset 
merupakan upaya perbaikan kerusakan atau 
pergantian untuk: (i) inventarisasi jaringan; (ii) 
penyusunan program pemeliharaan dan 
(iii) penentuan prioritas pemeliharaan dalam 
strategi pemeliharaan (Gambar 1).  

2.2.1. Tahap Desain  

Sistem informasi ini dirancang untuk menilai atau 
mengevaluasi kerusakan/kondisi dan 
keberfungsian jaringan irigasi berdasarkan 
foto/gambaran kondisi dan hasil pengukuran, 
serta lokasi jaringan irigasi/kerusakan  pada saat 
penelusuran atau inspeksi. Foto kondisi dan 
keberfungsian ditempatkan dalam direktori 
(folder), dan dikaitkan (link) dengan data spasial 
(ruang) dan data atribut kerusakan pada platform 
GIS. Keuntungan yang diperoleh dalam penerapan 
SI - Inventarisasi Jaringan Irigasi adalah: 

 (1) Lokasi kerusakan dapat terekam dengan baik 
oleh GPS. Perekaman ini akan  memudahkan 
dalam evaluasi perbaikan yang telah 
dilakukan. 

 (2) Kondisi kerusakan dapat dikontrol berbagai 
tingkat pengelola. Pada saat awal identifikasi 
dilakukan oleh pelaksana lapang dengan 
foto/image kerusakan. Pada tahap 
selanjutnya, UPT atau Dinas dapat 
mengevaluasi kembali berdasarkan 
foto/image kerusakan yang telah dilakukan 
oleh HIPPA/juru. 

(3) Lokasi dan kondisi dapat dievaluasi kembali 
pada saat pelaksanaan pekerjaan 
pemeliharaan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri PUPR No. 
12/PRT/M/2015 (OP) dan Peraturan Menteri PUPR No. 
23/PRT/M/2015 (PAI) 

Gambar 1 Pemeliharaan Berbasis Manajemen Aset 
      

Desain sistem informasi terdiri dari desain 
struktural dan desain fungsional. 

a. Desain Struktural  

Secara struktural Sistem Informasi Manajemen 
Aset Irigasi Jaringan Tersier (SIMAI-JT) didesain 
dengan  enam komponen utama, yaitu (i) Multiple 
Document Interface (MDI); (ii) Windows Folder 
Dokumen; (iii) Windows GIS - Jaringan Irigasi; (iv) 
Windows DBaseGIS; (v) Windows Decorder Image; 
dan Windows Dokumen Target Foto  (Gambar 2). 
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Gambar 2 Desain Struktural 
 
 

 

Gambar 3 Desain Fungsional 
 
 
 
 
 

b. Desain Fungsional  

SIMAI-JT didesain untuk membentuk manajemen 
aset jaringan irigasi tersier berdasarkan kondisi 
dan keberfungsian aset guna memperoleh 
prioritas perbaikan aset yang ditampilkan dalam 
bentuk image, GIS dan DBase. Penampilan ketiga 
(image, GIS dan DBase)  komponen ini diharapkan 
menjadi masukan (input) bagi pembentukan 
program kerja HIPPA. Hasil manajemen aset 
dipadukan dengan potensi kelembagaan. Dengan 
demikian, akan terbentuk program kerja HIPPA 
berbasis manajemen aset. Secara fungsional 
SIMAI-JT ini disajikan pada Gambar 3. 

Desain tampilan program meliputi lima 
komponen utama, yaitu (i) image; (ii) GIS;  
(iii) DBase Infrastruktur; (iv) Dbase Kelembagaan 
dan (v) manajemen aset tersier. 

2.2.1. Pemrograman/Coding 

Program ditulis menggunakan Aplikasi VBA (map 
basic)  yang ada pada Map Info. Keenam 
komponen SIMAI-JT  diintegrasikan membentuk 
suatu sistem informasi yang mampu 
menampilkan, query, editing, dan visualisasi data 
spasial. 

Keterangan : 

(1) Multiple Document 
Interface (MDI) 

(2) Windows Folder 
Dokumen 

(3) Windows GIS; 
(4) Windows DBaseGIS; 
(5) Windows Decorder 

Image; 
(6) Windows Dokumen 

Target Foto 
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2.2.2. Kalibrasi Program  

Penelitian dilakukan dengan menguji parameter 
program berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 
pengguna (HIPPA) melalui penelusuran dan rapat 
HIPPA. Penelusuran dilakukan untuk penilaian 
kondisi dan keberfungsian bangunan dan saluran, 
serta kelembagaan HIPPA. Hasil penelusuran 
dipergunakan sebagai bahan dalam rapat HIPPA. 
Hasil pengujian dipergunakan untuk kalibrasi 
parameter program. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain SIMAI-JT dipergunakan untuk penilaian 
kondisi dan keberfungsian bangunan dan saluran, 
serta kelembagaan HIPPA. Penilaian kondisi dan 
keberfungsian bangunan dan saluran 
dipergunakan sebagai pertimbangan dalam 
pelaksanaan manajemen aset. Fitur yang ada pada 
SIMAI-JT dijelaskan sebagai berikut.  

3.1. Fitur Foto  

Decoder Image (Gambar 4) menampilkan foto dari 
(i) bangunan dan saluran hasil penelusuran dan 
(ii) dokumen administrasi HIPPA, (iii) dokumen 
aktivitas HIPPA dan (iv) foto tanaman. 

Foto bangunan dan saluran hasil penelusuran 
dipergunakan untuk menilai kondisi dan fungsi 
saluran dan bangunan, foto dokumen HIPPA 
untuk penilaian kelembagaan dan foto tanaman 
untuk menilai kondisi tanaman. Data foto sangat 
berguna bagi HIPPA, karena HIPPA dapat 
menjelaskan kondisi dan fungsi prasarana kepada 
anggota dan pembina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Decorder Image 

3.2. Fitur GIS 

Geographic Information System (GIS) merupakan 
perangkat lunak yang dapat menampilkan spasial 
saluran dan bangunan. Tampilan GIS dilengkapi 
dengan (1) tool; (2) layer; (3) Link Image dan 
(4) peta (Gambar 5). Peta sangat berguna bagi 
HIPPA untuk menyetahui penyebab dan dampak 
kerusakan dan ketidakberfungsian aset, serta 
kondisi tanaman. Data spasial dalam program ini 
dinyatakan dalam   enam layer, yaitu (i) GPS (titik-
titik kerusakan); (ii) saluran (iii) bangunan; (iv) 
petak tersier; (v) layer desa/HIPPA dan (vi) layer 
tanaman. 

Dbase aset terdiri tiga komponen, yaitu 
(i) identitas aset; (ii) kerusakan dan 
(iii) keberfungsian. Penilaian kondisi dan 
keberfungsian saluran dilakukan penelusuran 
bersama HIPPA (pengurus) dan Kelompok 
Pendamping Lapang (KPL, Juru, PPL Pertanian 
dan aparat kecamatan). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 5 Geographic Information System (GIS) 

 

Keterangan : 
(1) Tools  
(2) Direktori Image 
(3) Link Image; 
(4) GIS 

Keterangan: 
1.  Nama File 
2.  Ukuran File 

3. Tanggal File 
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Kondisi dan fungsi aset diidentifikasi berdasarkan 
titik-titik GPS, kemudian dilakukan rekapitulasi 
menjadi kondisi dan fungsi aset ruas saluran 
(sebagai satu aset). Setiap bangunan dan ruas 
saluran dinilai sebagai satu aset. Hal ini dilakukan 
untuk mempermudah pelaksanaan konstruksi 
perbaikan/pemeliharaan aset. 

3.2.1. Identitas Aset 

Identitas aset berbasis geospasial dengan 
menggunakan GPS. Kemudian dilengkapi dengan 
identifikasi berdasarkan tipe, jenis dan dimensi 
aset. HIPPA dan Kelompok Pendamping Lapang 
mampu mengidentifikasi titik koordinat. 

3.2.2. Kerusakan 

Penilaian kerusakan dilakukan melalui 
pengamatan kerusakan retak, plesteran 
terkelupas, berlubang dan roboh/putus sesuai 
dengan Form-01 Pemeliharaan (Kementerian 
PUPR, 2015a). Nilai kerusakan dinilai 
berdasarkan program pemeliharaan yang 
dilakukan dengan perbandingan bobot kerusakan 
(Kementerian PUPR, 2015b) dengan penilaian 
sebagai berikut : 

Baik  :  tingkat kerusakan < 10% 
Ringan :  tingkat kerusakan 10-20% 
Sedang :  tingkat kerusakan 21%-40% 
Berat :  tingkat kerusakan > 40% 

Pada jaringan tersier, komponen infrastruktur 
utama adalah struktur bangunan dan pintu. 
Namun demikian,  di wilayah kajian pada 
bangunan belum ada pintu air (hanya sponeng) 
sehingga penilaian hanya dilakukan terhadap 
kerusakan struktur. 

Tingkat kerusakan diberi angka (skor). HIPPA dan 
pendamping lapang mampu untuk mengukur 
dimensi kerusakan namun belum mampu 
melakukan penilaian tingkat kerusakan. Dengan 
demikian, HIPPA dan KPL perlu mendapatkan 
peningkatan kemampuan untuk penilaian bobot 
kerusakan dengan melaksanakan pelatihan teknis. 
Kalibrasi parameter ini disesuaikan dengan 
kemampuan HIPPA dan KPL dengan penilaian 
sebagai berikut: 

Tabel 1 Penilaian Bobot Kerusakan 

Skor Tingkat 
Kerusakan 

Kondisi Kerusakan 
Struktur 

1 Berat Putus/Roboh 
2 Sedang Berlubang 
3 Ringan Terkelupas 
4 Baik Retak 

3.2.3. Keberfungsian 

Kinerja aset irigasi ditentukan oleh keberfungsian 
aset irigasi sebagai penyalur air irigasi sesuai 

waktu, jumlah, ketepatan dan keterjaminan debit 
yang dibutuhkan oleh tanaman (Bos, Burton, & 
Molden, 2005) dengan kriteria (Kementerian 
PUPR, 2015a) penilaian sebagai berikut : 

Baik Sekali : Kinerja > 90% 
Baik :  Kinerja antara 70%-90% 
Sedang :  Kinerja antara 55%-69% 
Buruk :  Kinerja < 55% 

Penilaian keberfungsian ini hanya dipahami oleh 
pengamat yang berpengalaman dan sulit 
diterapkan oleh HIPPA atau KPL. Oleh karena itu, 
hal ini dipermudah dengan indikator kondisi 
tinggi muka air normal (TMA) sebagai berikut: 

Tabel 2 Penilaian Keberfungsian 

Skor Tingkat 
Keberfungsian 

Kondisi Limpahan/ 
Overtopping Muka Air 

pada Bangunan/ 
Saluran 

1 Tidak Berfungsi Setiap tahun 
2 Buruk Setiap tiga tahun sekali 
3 Kurang Berfungsi Setiap lima tahun 
4 Baik Tidak pernah 

Indikator ini menunjukkan kemampuan 
penyaluran debit irigasi. Masing-masing struktur 
dbase layer hasil validasi dengan kemampuan 
HIPPA disajikan pada Gambar 6, 7, 8 dan 9. 

3.3. Petak Tersier 

Petak tersier menunjukkan daerah layanan irigasi. 
Oleh karena itu, petak tersier meng-
interpretasikan luas layanan (luas baku) dan tata 
tanam. Tata tanam dimaksudkan untuk 
menunjukkan kemampuan irigasi dan menjadi 
pertimbangan bagi rehabilitasi. 

Tata tanam ini disertai dengan foto tanaman. Foto 
tanaman dapat menginterpretasikan bagan warna 
daun,  sehingga memperkirakan tingkat kehijauan 
dan pertumbuhan tanaman guna evaluasi 
produksi pertanian yang diharapkan (Abu, Basri, 
& Made, 2017). Struktur Dbase petak tersier 
disajikan pada Gambar 9. 

3.4. Kelembagaan HIPPA 

Kelembagaan HIPPA merupakan kelembagaan 
pengelola irigasi yang dibentuk oleh petani 
pemakai air secara demokratis pada setiap daerah 
layanan/petak tersier atau desa. 

Kelembagaan HIPPA seharusnya mempunyai 
legalitas agar dapat menarik Iuran Pengelolaan 
Irigasi (IPAIR) secara legal, dan mempunyai 
sistem administrasi agar dapat 
dipertanggungjawabkan pada anggota. Dengan 
demikian pengelolaan dapat dilakukan secara 
teknis (teknis irigasi dan teknis pertanian).  Oleh 
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karena itu, dbase kelembagaan HIPPA ini disusun 
berdasarkan perpaduan antara (i)Aspek 
Kelembagaan HIPPA; (ii) Aspek Teknik Irigasi; 
(iii) Aspek Teknik Pertanian; dan (iii) Aspek 
Keuangan, agar dapat menjamin keberlanjutan 
pengelolaan irigasi. Struktur dbase kelembagaan 
HIPPA disajikan pada Gambar 10. 

3.5. Manajemen Aset 

Manajemen aset merupakan suatu  proses 
pengambilan keputusan ranking aset berdasarkan 
kondisi dan keberfungsian aset dengan 
persamaan sebagai berikut (Kementerian PUPR, 
2015b): 

 

                  (
 

   
)
    

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

Keterangan: 

P  = ranking aset 
K = nilai skor kondisi aset  
F  = nilai skor fungsi aset 
A  = luas layanan aset (Ha)  
ADI = luas daerah irigasi (Ha)  

Perhitungan ini akan sangat sulit bila dihitung 
secara manual oleh HIPPA dan KPL, dengan 
demikian kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) perlu ditambahkan dalam program. 
Interpretasi program disajikan pada Gambar 11.

 

 
Keterangan : 
(1) Daftar GPS 
(2) Nomor Urut Ruas Saluran 
(3) Nomor GPS Ruas Saluran 
(4) Nomor GPS Total 
(5) ID Nomor GPS Total 
(6) Tipe dan Nama Tipe Ruas 

Bangunan 
(7) Koordinat Aset 
(8) Luas  DI (Ha) 
(9) Luas Layanan (Ha) 
(10) Ruas Saluran 
 (11) Kondisi/kerusakan  
 (12) Keberfungsian 

 
Gambar 6 Struktur GPS 

 

 

 

 
Keterangan : 
(1) Daftar Ruas Saluran 
(2) Nomor Urut Ruas Saluran 
(3) Nomor GPS Ruas Saluran 
(4) Group  
(5) Nomenklatur 
(6) Tipe dan Nama Tipe Ruas 

Bangunan 
(7) Koordinat Aset 
(8) LuasDI (Ha) 
(9) Luas Layanan (Ha) 
(10) Link Direktori  
(11) Kondisi/kerusakan 
 (12) Keberfungsian 

 
Gambar 7 Struktur Ruas Saluran 
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Keterangan : 
(1) Daftar Bangunan 
(2) Nomor Urut Bangunan 
(3) Nomor GPS Bangunan 
(4) Group  
(5) Nomenklatur 
(6) Tipe dan Nama Tipe Saluran 
(7) Koordinat Aset 
(8) Luas DI (Ha) 
(9) Luas Layanan (Ha) 
(10) Link Direktori  
 (11) Kondisi/kerusakan 
 (12) Keberfungsian  

 
 

Gambar 8 Struktur DBase Bangunan 

 

 

Keterangan : 
(1) Daftar Petak Tersier 
(2) Daftar Sub Petak Tersier 
(3) Nomor Urut Petak Tersier 
(4) Nomor GPS Petak Tersier 
(5) Luas Layanan (Data) (Ha) 

 
(6) Luas Koreksi GPS dan image satelit 
(7) Saluran/Bangunan pengembilan petak teriser 
(8) Lembaga Pengelola 
(8) GPS Komoditi 
(9) Tata Tanam 
 

 

Gambar 9 Struktur Petak Tersier 
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Keterangan : 

 (1) Inventori    
        Bangunan 
 (2) Inventori Saluran 
 (3) Manajamen Aset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 11 Manajemen Aset 

 
 

3.6.  Manfaat Sistem Informasi Manajemen 
Aset Jaringan Tersier 

HIPPA Sido Muncul, Desa Karangsono, Kecamatan 
Bangsalsari, Kabupaten Jember dan KPL diberikan 
pelatihan SIMAI-JT sebelum melakukan 
penelusuran bersama.  

Hasil interpretasi SIMAI-JT dipergunakan untuk : 
 (1) Manajemen aset Jaringan Tersier yang 

berfungsi menentukan prioritas kerusakan 
bangunan; 

 (2) Evaluasi potensi kelembagaan sebagai 
pertimbangan penyusunan strategi 
operasional dalam pengumpulan pendanaan 
untuk perbaikan aset dan operasi aset. 

Pencapaian program kerja HIPPA berbasis 
manajemen aset dapat mendukung keberlanjutan 
sistem irigasi. 
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IV. KESIMPULAN  

Hasil rancangan dan kalibrasi SIMAI-JT 
berdasarkan kemampuan dan kebutuhan HIPPA 
menunjukkan bahwa sistem informasi harus 
dirancang dengan (i) menampilkan peta berbasis 
citra satelit daerah irigasi, identifikasi dan potensi 
kerusakan pada jaringan  irigasi tersier yang 
disertai dengan foto bangunan; (ii)  kecerdasan 
buatan (artificial intelligence) dalam penentuan 
prioritas kerusakan; dan (iii) kinerja 
kelembagaan. Keluaran program dipergunakan 
dalam rapat anggota untuk perencanaan strategi 
kelembagaan dalam penanganan kerusakan 
jaringan irigasi tersier. 

HIPPA dalam pengimplementasian program perlu 
mendapatkan pendampingan/pelatihan dari dinas 
terkait atau perguruan tinggi dengan 
memanfaatkan aplikasi perangkat lunak dalam 
program pembelajaran elektronik melalui LMS 
(Learning Management System). Selain itu, sistem 
informasi perlu dikembangkan dengan modul 
pembiayaan, sehingga dapat memberikan 
pertimbangan berdasarkan pembiayaan. 
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ABSTRACT 

The Government of Indonesian was built Embung Kasih (retention basin) to overcome limited water resources in Tuatuka 
Village, NTT Province. It was planned for irrigation and domestic use. Retention basin operations require detailed 
planning with limited storage, so the water utilization optimizes are necessaries. These are needed to determine water 
use with several scenarios of rainfall conditions. It was conducted by the Generalized Reduced Gradient Method to 
maximize water use as an objective function. Water utilizes simulation in 1974 to 2015 was conducted as an evaluation 
of the reliability assessment. The objective of this research determines water used optimally for domestic use and 
irrigation. The results are obtained by several scenarios. The first scenario related to normal rainfall conditions, water 
use for domestic is around 2,604 people or irrigating 2.746 ha area using drip irrigation. The second scenario for extreme 
wet rainfall conditions, water use for domestic is around 3,601 people or land irrigating around 4.698 ha area. The third 
scenario with extreme dry rainfall conditions can produce water use for domestic is around 454 people or land irrigating 
around 0.45 ha area. Following their results by using the simulation method with data from 1974 to 2015, water use for 
domestic is, determined to be around 454 people, and an area irrigated 1 Ha with operational reliability assessment 
reaching 78.57%. 

Keywords: drip irrigation, optimaztion, retention basin, water availability, water utilization  

 
ABSTRAK 

Pemerintah membangun Embung Kasih untuk mengatasi terbatasnya sumber air di Desa Tuatuka, Provinsi NTT. 
Embung tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan irigasi. Pengoperasian embung perlu 
direncanakan karena volume tampungan terbatas. Optimasi penggunaan air embung diperlukan untuk menentukan 
jumlah penggunaan air dengan berbagai skenario kondisi hujan. Simulasi penggunaan air tahun 1974 s.d. 2015 
dilakukan sebagai evaluasi untuk menilai keberhasilan operasi embung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menentukan jumlah pemakaian air untuk kebutuhan domestik dan atau irigasi secara optimal. Optimasi dilakukan 
dengan Metode Generalized Reduced Gradient (GRG) untuk fungsi tujuan memaksimalkan penggunaan air embung. 
Hasil optimasi diperoleh dengan beberapa skenario. Skenario pertama untuk hujan normal, pemanfaatan air untuk 
domestik sekitar 2.604 orang atau untuk mengairi lahan seluas 2,746 ha dengan irigasi tetes. Skenario kedua untuk 
kondisi hujan ekstrim basah, pemanfaatan air untuk domestik sekitar 3.601 orang atau untuk irigasi tetes sekitar 
4,698 ha. Skenario ketiga untuk kondisi hujan ekstrim kering, pemanfaatan air untuk domestik sekitar 454 orang atau 
untuk irigasi tetes sekitar 0,45 ha. Berdasarkan evaluasi hasil optimasi dengan menggunakan simulasi data tahun 
1974 s.d. 2015, maka ditetapkan jumlah penggunaan air embung untuk domestik sekitar 454 orang dan irigasi tetes 
seluas 1 Ha dengan tingkat keandalan operasi embung mencapai 78,57%. 

Kata Kunci: irigasi tetes, optimasi, embung, ketersediaan air, pemanfaatan air 
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I. PENDAHULUAN 

Air menjadi komoditas yang semakin langka, 
konsumsi air mendekati batas sistem alam dan di 
beberapa daerah batas-batas ini telah dilampaui 
(Wahlin, 2005). Terdapat tiga sektor utama yang 
menggunakan air yaitu pertanian, industri dan 
rumah tangga. Pertanian merupakan pengguna air 
yang terbesar yaitu sekitar 65% dari seluruh 
sumber air (Postel, 1992; Wahlin, 2005). Hal yang 
serupa dikemukakan oleh Seckler, Barker, & 
Amarasinghe (1999) bahwa, lebih dari 
seperempat penduduk dunia atau sepertiga 
penduduk di negara berkembang hidup di daerah 
yang akan mengalami kelangkaan air. Pimentel et 
al. (2004) menyatakan telah terjadi peningkatan 
pencemaran sumber daya air permukaan dan air 
tanah yang dapat menimbulkan ancaman bagi 
kesehatan publik dan lingkungan serta 
memberikan kontribusi biaya tinggi dalam 
pengolahan air, sehingga ketersediaan air yang 
digunakan menjadi terbatas.  

Indonesia memiliki cukup air untuk memenuhi 
kebutuhan penduduk dan ekonomi. Namun 
demikian, distribusi yang tidak merata, 
manajemen yang buruk, dan kurangnya 
infrastruktur telah menyebabkan akses air sulit 
untuk didapatkan. Tanpa investasi yang besar, 
keamanan air di Indonesia akan tetap sulit dan 
dapat mengalami kerusakan yang cepat (Piesse, 
2016). Ketahanan air irigasi pada wilayah sungai 
di Indonesia pada umumnya dalam kondisi 
“sedang” dan “baik”. Upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan ketahanan air irigasi adalah 
dengan pembangunan tampungan air berupa 
waduk dan embung, serta penghematan air untuk 
semua pengguna air (Hatmoko, Radhika, 
Firmansyah, & Fathoni, 2018). Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi 
di Indonesia yang sulit dalam akses sumber air. 
Mereka yang tinggal di wilayah itu bergantung 
pada curah hujan dan air tanah. Selama periode 
kering, sumber air berubah menjadi 
terkontaminasi, yang mengarah pada peningkatan 
insidensi penyakit (Piesse, 2016). Berdasarkan 
hasil kajian Soedireja (2017) menyatakan bahwa 
potensi air tanah di NTT adalah 267,282 l/s dapat 
dimanfatkan untuk melengkapi irigasi air 
permukaan terutama pada saat periode curah 
hujan rendah. Bahkan saat ini, sumber daya air 
untuk produksi makanan dan kebutuhan manusia 
lainnya menurun karena meningkatnya 
permintaan dan menjadi langka di daerah kering. 

Salah satu upaya meningkatkan ketahanan air 
yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 
membangun embung sederhana di Tuatuka. 
Lokasi embung yang dibangun berada di Desa 

Tuatuka, Kabupaten Kupang Tengah, Provinsi 
NTT merupakan daerah dengan kondisi iklim 
yang sangat kering. Dengan adanya embung 
tersebut, ketahanan air dan pangan di desa 
tersebut dapat meningkat dan sejalan dengan 
keinginan masyarakat setempat. Embung yang 
dibangun memiliki kapasitas tampungan yang 
sangat terbatas dan curah hujan hanya terjadi 
selama 3-4 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, 
pemanfaatan air embung tersebut perlu 
direncanakan lebih teliti agar air tampungan 
tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan 
berkelanjutan dengan membatasi jumlah 
pemakaian air, baik untuk domestik dan atau 
irigasi.  

Penentuan jumlah pemakaian air secara optimal 
dilakukan dengan pendekatan optimasi. Optimasi 
adalah subjek yang populer dalam studi sumber 
daya air. Metode ini telah digunakan dalam 
beberapa dekade sebagai solusi untuk 
perencanaan dan pengelolaan sistem sumber daya 
air (Ahmad, El-Shafie, Razali, & Mohamad, 2014). 
Mays & Tung (2002) telah menggunakan metode 
optimasi dalam sumber daya air untuk tahap 
perencanaan, desain, dan operasional. Salah satu 
teknik optimasi yang populer diterapkan oleh 
banyak peneliti dalam pengelolaan sumber daya 
air selama abad ke-21 adalah pemrograman linier 
(PL). Metode ini digunakan ketika variabel dan 
kendala dalam sistem sumber daya air memiliki 
bentuk fungsi linier (Rani & Moreira, 2010).  

Teknik optimasi lainnya yang sering digunakan 
adalah Generalized Reduced Gradient (GRG). 
Teknik ini sudah tersedia dalam Microsoft Excel. 
GRG adalah alat optimasi di Microsoft Excel yang 
dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 
optimal dari parameter linier serta persamaan 
nonlinier. Metode Solver dalam Microsoft Excel 
terdiri dari Linear Programming Solver (LP) untuk 
persamaan linier, GRG dan Evolutionary Solver 
untuk optimasi persamaan nonlinier (Zakwan, 
Muzzammil, & Alam, 2017). GRG Solver adalah 
kode optimasi nonlinier yang dikembangkan oleh 
Lasdon, Fox, & Ratner (1974). GRG dan penerapan 
secara spesifik telah terbukti selama bertahun-
tahun sebagai salah satu pendekatan yang paling 
kuat dan dapat diandalkan untuk memecahkan 
masalah pemrograman nonlinier yang sulit (Smith 
& Lasdon, 1992). Penerapan Metode GRG dalam 
optimasi telah diujicoba untuk menentukan 
parameter Intensity Duration Frequency (IDF) 
(Zakwan, 2016) dan variabel untuk 
pengembangan persamaan rating curve (Zakwan 
et al., 2017). Terdapat dua cara yang digunakan 
untuk menentukan arah pencarian di GRG. Cara 
yang paling standar adalah dengan Metode Quasi-
Newton, yang merupakan cara berbasis gradien 
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dan lainnya adalah Metode Gradien Konjugasi. 
Metode GRG dapat beralih di antara Metode 
Kuasi-Newton dan Konjugat Gradien (Zakwan, 
2016).  

Pendekatan optimasi dalam mencari solusi 
untuk permasalahan sumber daya air sudah 
banyak berkembang. Salah satu penelitian yang 
dilakukan oleh (Belaineh, Peralta, & Hughes, 
1999) dimana menggabungkan optimasi linier 
dengan simulasi aliran dan akuifer dari lembah 
Sungai Putih. Hasilnya menunjukkan peningkatan 
alokasi dan distribusi air di daerah tangkapan air 
dibandingkan dengan model operasi waduk 
sebelumnya. Georgiou & Papamichail (2008) 
mengembangkan model optimasi pemrograman 
non-linier dengan keseimbangan air tanah 
terpadu untuk menentukan kebijakan pelepasan 
air waduk yang optimal, alokasi air irigasi untuk 
beberapa tanaman dan pola tanam yang optimal 
dalam pertanian beririgasi. Dalam hal operasi 
waduk, metode optimasi juga dilakukan dalam 
rangka untuk menyelesaikan masalah. Optimasi 
operasi waduk telah digunakan dalam mencari 
solusi, dengan mempertimbangkan evakuasi 
sedimen. Model yang dikembangkan 
menggabungkan beberapa operasi waduk dan 
evakuasi sedimen dengan modul optimasi 
berdasarkan algoritma genetika (Rashid, Haider, 
Latif, & Raja, 2017). Berdasarkan hasil kajian 
(Ahmad et al., 2014), menunjukkan bahwa 
penelitian dalam domain operasi waduk telah 
mengembangkan berbagai cara untuk 
memecahkan berbagai jenis masalah optimasi. 
Artificial Bee Colony (ABC) dan Gravitational 
Search Optimization (GSA) adalah algoritma 
optimasi baru yang menggunakan lebih sedikit 
parameter untuk menyelesaikan banyak masalah. 
Meskipun algoritma ini menjadi populer bagi para 
peneliti di bidang listrik dan elektronik, namun 
dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh para peneliti 
yang terlibat dalam studi sumber daya air. 
Meskipun tidak mungkin untuk meninjau semua 
artikel yang berkaitan dengan optimasi waduk, 
dari ulasan ini dapat disimpulkan bahwa 
algoritma evolutionary computation adalah pilihan 
yang paling populer untuk para peneliti dalam 
studi operasi waduk, konsisten dengan 
peningkatan kemampuan dan peningkatan 
teknologi komputer.  

Maksud dari penelitian ini adalah melakukan 
optimasi pemanfaatan air embung dengan tujuan 
menentukan jumlah pemakaian air embung untuk 
domestik dan irigasi tetes pada beberapa skenario 
kondisi hujan serta merumuskan pola operasi 
embung tersebut supaya dapat beroperasi secara 
optimal dan berkelanjutan. 

II. METODOLOGI 

2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Desa Tuatuka, 
Kabupaten Kupang Tengah, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. Secara geografis Lokasi Embung 
Kasih berada pada koordinat 10ᵒ9’46.05” LS dan 
123ᵒ50’10.76” BT, dengan luas daerah tangkapan 
sekitar 10 Ha dan luas permukaan embung yang 
digenangi air sekitar 1,8 ha. Elevasi rencana 
pelimpah embung +89,5 m dan menambah pintu 
flapgate dengan tinggi sekitar 1,5 m, sehingga 
dapat menambah tampungan embung dari  
29,81 ribu m3 menjadi 53,31 ribu m3. Adapun 
rencana Embung Kasih dapat dilihat pada  
Gambar 1.  

 
Gambar 1 Foto Lokasi Rencana Embung Kasih 

2.2. Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data sekunder meliputi 
beberapa data yang diperlukan untuk analisis.  

a. Data curah hujan  

Data curah hujan yang tersedia adalah pencatatan 
hujan harian (mm) pada stasiun Naibonat dari 
tahun 1974 s.d. 2015.  

b. Data Klimatologi 

Data klimatologi untuk perhitungan epavo-
transpirasi potensial yang digunakan untuk 
analisis kebutuhan air tanaman dan ketersediaan 
air. Data Klimatologi diperoleh dari Stasiun 
Klimatologi Larantuka mulai dari tahun 1989  s.d. 
2005.  

c. Data Kebutuhan Air Baku  

Data kebutuhan air domestik diperoleh dari 
standar kebutuhan air baku domestik dari kriteria 
perencanaan menurut Direktorat Jenderal Cipta 
Karya Departemen Pekerjaan Umum, dibagi 
berdasarkan kriteria wilayah sebagai berikut 
(Nurcahyono & Putra, 2008): 

1) Pedesaan dengan kebutuhan 60 s.d. 80 
l/org/hari. 

2) Kota Kecil dengan kebutuhan 80 s.d. 190 
l/org/hari  
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3) Kota Sedang dengan kebutuhan 90 s.d. 120 
l/org/hari 

4) Kota Besar dengan kebutuhan 120 s.d. 150 
l/org/hari 

5) Kota Metropolitan dengan kebutuhan lebih 
besar 150 l/org/hari 

d. Data Kebutuhan Air Tanaman 

Data kebutuhan air tanaman dihasilkan dari 
perhitungan evapotranspirasi dan koefisien 
tanaman. Kebutuhan air tanaman dihitung dengan 
menggunakan konsep irigasi mikro (irigasi tetes). 

2.3. Metode 

Metode dalam menentukan jumlah penggunaan 
air untuk kebutuhan domestik dan irigasi 
pertanian adalah menggunakan pendekatan 
optimasi, selanjutnya melakukan evaluasi tingkat 
keadalan embung melalui simulasi operasi 
penggunaan air embung. Optimasi dan simulasi 
penggunaan air memerlukan model matematis 
yang dapat mensimulasikan perubahan 
tampungan embung berdasarkan inflow dan 
outflow embung. Optimasi penggunaan air 
dilakukan dengan berbagai skenario kondisi 
hujan. Dalam penelitian ini dikelompokkan dan 
didefinisikan tiga skenario kondisi hujan sebagai 
berikut: 

N  =  kondisi hujan normal diperoleh 
berdasarkan rata-rata hujan bulanan dari 
tahun 1974-2015 

EB =  kondisi hujan ekstrim basah diperoleh 
dengan tingkat peluang terlampaui 10 % 
dari data hujan bulanan tahun 1974-2015 

EK =  kondisi hujan ekstrim kering diperoleh 
berdasarkan tingkat peluang terlampaui  
90% dari data hujan bulanan tahun 1974-
2015  

Nilai hujan bulanan dari Bulan Januari sampai 
dengan Bulan Desember dari masing-masing 
skenario tersebut digunakan sebagai input model 
hujan-limpasan. Model hujan-limpasan yang 
digunakan adalah National Rural Electric 
Cooperative Association (NRECA). Model ini 
bertujuan untuk mengonversi hujan bulanan 
menjadi limpasan permukaan yang digunakan 
untuk analisis ketersediaan air. Proses berikutnya 
adalah pembuatan model matematis operasi 
embung yang mengambarkan kondisi muka air di 
dalam embung berdasarkan kondisi inflow dan 
outflow embung. Model matematis operasi 
embung digunakan sebagai perangkat dalam 
menilai pemanfaatan air di embung. Optimasi 
pemanfaatan air berdasarkan konstrain tertentu 
digunakan dalam analisis. Setelah dilakukan 
optimasi untuk mendapatkan jumlah penggunaan 
air yang optimal dari masing-masing sektor, maka 

selanjutnya dilakukan evaluasi dengan simulasi 
terhadap data hujan bulanan mulai dari tahun 
1974 s.d. 2015 dengan jumlah pemakaian air dari 
hasil optimasi. Simulasi yang dilakukan untuk 
melihat tingkat keberhasilan (keandalan) dari 
pola pemakaian air yang ditetapkan oleh hasil 
optimasi. Jika hasil evaluasi belum menunjukkan 
tingkat keandalan yang diharapkan, maka 
dilakukan upaya untuk justifikasi. Adapun 
flowchart metode penelitian yang dilakukan dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

2.3.1. Penghitungan Ketersediaan Air 

Pada lokasi Embung Kasih tidak terdapat aliran 
sungai yang kontinu sepanjang tahun, hanya 
terdapat aliran pada saat terjadi hujan. Sumber air 
yang masuk ke Embung Kasih berasal dari aliran 
permukaan (overland flow) dan hujan yang jatuh 
ke embung. Besarnya aliran permukaan yang 
terjadi pada suatu daerah aliran sungai (DAS) di 
hitungan dengan metode NRECA. Metode NRECA 
diperkenalkan pertama sekali oleh Norman H. 
Crawford pada tahun 1985. Metode ini 
merupakan salah satu metode perhitungan 
ketersediaan air yang direkomendasikan dalam 
Kriteria Perencanaan Irigasi 01 apabila data 
terbatas (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2013). 
Metode ini pun banyak digunakan dalam berbagai 
penelitian seperti untuk peramalan debit aliran 
permukaan (Herudjito, 1997) dan optimasi 
embung (Prawito, 2010). Model ini memerlukan 
kalibrasi parameter untuk meningkatkan 
keakuratan hasil perhitungan (Alitu, 2007; Tunas 
& Lesmana, 2011).  

Metode ini merupakan model konsepsi yang 
bersifat deterministik. Disebut sebagai model 
konsepsi karena didasari oleh teori. Untuk 
menginterpretasikan fenomena proses fisiknya 
digunakan persamaan dan rumus semi empiris 
sebagai berikut (Crawford, 1981): 

Hujan – Evapotranspirasi + Perubahan Tampungan 
= Limpasan 

Persamaan keseimbangan air tersebut merupakan 
dasar dari metode NRECA untuk suatu daerah 
aliran sungai pada setiap langkah waktu, dimana 
hujan, evapotranspirasi aktual dan limpasan 
adalah volume yang masuk kedalam dan keluar 
pada suatu DAS untuk setiap langkah tertentu. 

Dalam metode NRECA terdapat dua tampungan 
yaitu moisture storage (tampungan kelengasan) 
dan groundwater storage (tampungan air tanah). 
Tampungan kelengasan ditentukan oleh hujan 
dan evapotranspirasi aktual. Tampungan air tanah 
ditentukan oleh excess moisture (kelengasan tanah 
yang berlebih). 
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Gambar 2 Diagram Alir (Flowchart) Penelitian

Data masukan yang diperlukan dari metode 
hujan-limpasan NRECA adalah sebagai berikut: 

(1) Hujan Rata-rata dari suatu DAS (P) 
(2) Evapotranspirasi Potensial dari DAS (PET) 

Jika data yang ada adalah evapotranspirasi 
standar (ETo) maka PET = Cf x ETo, dimana 
Cf adalah faktor tanaman. 

(3) Kapasitas Tampungan Kelengasan (NOM) 
Diperkirakan nilai NOM = 100 + (C x hujan 
rata-rata tahunan (mm)), dimana nilai C = 0,2 
untuk DAS yang hujannya terjadi terus-
menerus sepanjang tahun, dan C < 0,2 untuk 
DAS yang mempunyai tipe hujan musiman. 

(4) Persentase limpasan yang keluar dari DAS di 
sub surface atau infiltrasi (PSUB) 
Nilai PSUB berkisar antara 0,1 – 0,5 

(5) Persentase limpasan tampungan air tanah 
menuju ke sungai (GWF) 
Nilai GWF berkisar antara 0,5 – 0,9 

(6) Nilai awal dari tampungan kelengasan tanah 
(soil moisture storage) 

(7) Nilai awal dari tampungan air tanah (ground 
water storage) 

Perhitungan limpasan metode NRECA dibagi 
menjadi dua bagian yaitu perhitungan limpasan 
langsung (direct runoff) dan air tanah yang 
menuju ke sungai (groundwater). Urutan 
prosedur perhitungan untuk metode NRECA 
adalah sebagai berikut: 

(1) Perhitungan hujan rata-rata dan 
evapotranspirasi potensial standar di daerah 
aliran sungai (P dan ETo). 

(2) Menentukan parameter NOM, PSUB, GWF, 
dan nilai awal tampungan kelengasan tanah 
(soil moisture storage) dan tampungan air 
tanah (ground water storage) yang akan 
digunakan dalam proses kalibrasi. 

(3) Perhitungan angka tampungan tiap bulan 
(storage ratio) 

              
                     

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

Dimana untuk bulan pertama soil moisture 
storage = angka awal tampungan dan untuk 
bulan selanjutnya adalah soil moisture 
storage(n) = soil moisture storage(n-1) + S(n-1).  
S(n-1) adalah perubahan tampungan pada 
bulan sebelumnya. 
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(4) Perhitungan angka perbandingan antara 
hujan dan evapotranspirasi potensial. 
        .............................................................. (2) 

(5) Perhitungan evapotranspirasi aktual (AET), 
dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut ini. 
           .................................................... (3) 

kl adalah koefisien evapotranspirasi yang 
tergantung pada nilai R dan Sr, dengan 
persamaan regresi sebagai berikut:    
 

   
(        )        , jika R < 1 dan 

Sr < 2.     , jika R > 1 atau Sr > 2. 
(6) Menghitung rasio kelengasan yang berlebih 

(excess ratio) 
               , jika Sr < 0 

                 (      (
    

    
)  

                              jika Sr ≥ 0  ................................ (4) 

(7) Perhitungan kelengasan tanah yang berlebih 
(excess moist), perubahan tampungan (S) dan 
perkolasi dengan rumus sebagai berikut: 
                              

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

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

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

(8) Perhitungan angka awal dan akhir 
tampungan air tanah (BSG dab ESG): 
BSG Untuk bulan pertama: 
                          ............ (8) 

BSG untuk bulan berikutnya: 
                   ........................... (9) 

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

                       
(9) Perhitungan Limpasan 

                            

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

                             ...... (12) 

(10) Total Limpasan tiap bulan adalah  

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

2.3.2. Penentuan Kebutuhan Air Irigasi Tetes 

Dalam irigasi tetes, evaporasi ditekan sekecil 
mungkin, sehingga secara praktis, kebutuhan air 
tanaman hanya berupa transpirasi. Transpirasi 
harian pada periode puncak ditentukan dengan 
persamaan (Keller & Bliesner, 1990): 

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

Kebutuhan air irigasi bersih maksimum per 
pemberian (aplikasi) adalah sama dengan 
Management Allowed Deficit (MAD) dan dihitung 
dengan persamaan (Keller & Bliesner, 1990): 

   
   

   
 

  

   
           .............................. (15) 

Keterangan: 

Td  = transpirasi harian pada periode puncak 
(mm/hari)  

Ud  =  kebutuhan air tanaman harian rata-rata 
pada pertumbuhan tanaman maksimum 
dengan kanopi sempurna (mm/hari). Nilai 
ini merupakan evapotranspirasi hasil 
analisis data iklim menggunakan metode 
Penman (Doorenbos & Pruitt, 1977) 
dengan koefisien tanaman sesuai (Allen, 
Pereira, Raes, & Smith, 1998) 

Pd   =  persentase dari penutupan permukaan 
tanah oleh bayangan kanopi pada siang 
hari (%) 

dx   =  jumlah air irigasi maksimum per aplikasi 
(mm) 

AW = air tersedia di dalam tanah (mm/m)  
     =  kedalaman perakaran (m) 

2.3.3. Optimasi Penggunaan Air Embung 

a) Pengembangan Model Matematik Operasi 
Embung 

Dalam rangka optimasi penggunaan air embung 
untuk menentukan jumlah pemakaian air, maka 
perlu mengembangkan perangkat model 
matematis yang mengintegrasikan operasi 
embung dan alokasi air. Model matematis yang 
dikembangkan menggunakan persamaan 
kontinuitas dan konservasi volume. Operasi 
embung adalah penampungan aliran air sungai ke 
dalam sebuah embung dan pelepasan dari pada 
air yang telah ditampung tersebut untuk berbagai 
tujuan tertentu. Sedangkan pola operasi adalah 
patokan operasional periode suatu embung 
dimana debit air yang dikeluarkan oleh embung 
harus mengikuti ketentuan agar elevasinya 
terjaga sesuai dengan rancangan. Persamaan 
operasi embung dinyatakan sebagai berikut 
(Wurbs, 1996):  

            ...................................................... (16) 

Keterangan:  
      = Tampungan pada akhir periode t  
t  = Interval waktu yang digunakan  
    = Tampungan pada awal periode t  
I  = Total volume debit inflow yang masuk ke 

waduk selama periode t (inflow ke embung 
berupa limpasan/runoff dan hujan) 

O  = Total volume outflow yang keluar dari 
embung selama periode t (outflow yang 
keluar dari embung berupa evaporasi, 
pemakaian air domestik dan atau irigasi 
serta keluaran dari pelimpah embung) 

Outflow dan inflow yang digunakan dalam 
pemodelan matematis untuk menyimulasikan 
Embung Kasih diilustrasikan seperti pada  
Gambar 3. 
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Gambar 3 Ilustrasi Pengembangan Model Matematis 
Simulasi Operasi Embung Kasih 

b) Optimasi 

Prosedur memilih sekumpulan variabel 
keputusan yang memaksimalkan atau 
meminimalkan fungsi obyektif yang tunduk pada 
kendala sistem disebut sebagai prosedur optimasi 
(Simonović, 2009). Metode pengoptimalan 
dirancang untuk memberikan nilai terbaik dari 
desain sistem dan variabel kebijakan operasi 
merupakan nilai yang akan mengarah ke tingkat 
kinerja sistem tertinggi (Loucks & Van Beek, 
2005). Optimasi merupakan suatu rancangan 
untuk memecahkan permasalahan model-model 
perencanaan dengan dasar fungsi matematis yang 
membatasi sehingga menjadi suatu proses sistem 
untuk menghasilkan keputusan terbaik. Dalam 
proses optimasi terdapat kondisi untuk mencapai 
tujuan yang optimum. Optimasi memiliki dua 
komponen yaitu model matematik yang telah 
dikembangkan dalam rangka untuk 
mensimulasikan muka air yang terjadi di embung 
dan penyelesaian model matematik. Model 
matematik terdiri dari persamaan maupun 
pertidaksamaan yang terdiri dari fungsi tujuan 
(objective function), fungsi kendala (constraints 
condition) dan fungsi non negativitas (non 
negativity constrain).  

Untuk memperoleh hasil optimasi, maka model 
matematik tersebut harus diselesaikan dengan 
operasi matematika tertentu dengan fungsi tujuan 
memaksimalkan total air yang dikeluarkan dari 
embung (air yang dimanfaatkan untuk irigasi dan 
domestik). Adapun fungsi kendala dalam 
melakukan optimasi adalah kekurangan air sama 
dengan nol dan muka air akhir operasi harus 
sama atau lebih besar dari muka air awal operasi. 
Dalam optimasi tersebut variabel yang menjadi 
target adalah jumlah penduduk dalam rangka 
untuk menentukan air yang diperlukan untuk 
domestik dan luas areal irigasi.  

Model optimasi yang digunakan adalah optimasi 
non linier Metode Generalized Reduced Gradient 
(GRG). Penyelesaian optimasi dilakukan dengan 
Excel Solver. Konsep dasar dari Metode GRG 
meliputi linierisasi fungsi tujuan non-linier dan 
kendala pada solusi lokal dengan persamaan 

Taylor. Konsep metode GRG digunakan membagi 
sekumpulan variabel ke dalam dua sub variabel 
dasar dan non-dasar dan konsep eliminasi 
variabel implisit untuk mengekspresikan variabel 
dasar oleh variabel non-dasar. Metode generalized 
reduced gradient adalah generalisasi metode 
gradien tereduksi dengan memungkinkan 
pembatasan nonlinear dan batasan berubah pada 
variabel. Bentuk persamaannya adalah: 

                 ( )  
                ( )                     
    ( )    (   )                    
  ( )       ( )                        ................. (17) 

Keterangan:  

X adalah vektor variabel n. Jumlah persamaan 
kendala (konstrain), neg, mungkin nol. Fungsi    
diasumsikan terdiferensiasi.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Curah Hujan 

Lokasi pembangunan Embung Kasih berada di 
Desa Tuatuka. Pos hujan yang paling dekat dengan 
Embung Kasih yang digunakan untuk analisis 
adalah Pos Hujan Naibonat. Sedangkan pos 
klimatologi yang digunakan adalah pos 
klimatologi Larantuka. Berdasarkan data yang 
diperoleh, ketersediaan data hujan mulai dari 
tahun 1974 sampai dengan 2015, sedangkan 
untuk data klimatologi mulai dari 1989 sampai 
dengan 2005. Berdasarkan data hujan di Pos 
Hujan Naibonat, maka di lokasi studi memiliki 
kondisi iklim tipe D4. Kategori ini sesuai dengan 
kriteria menurut klasifikasi Oldeman, dimana 
terjadi 3 sampai 4 kali hujan basah berturut. 
Kriteria hujan basah apabila jumlah hujan bulanan 
lebih besar dari 200 mm. Sesuai dengan analisis 
data hujan di pos Naibonat seperti terlihat pada 
Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat 4 bulan 
dengan jumlah hujan diatas 200 mm mulai dari 
Bulan Desember sampai dengan Bulan Maret. 

 

Gambar 4 Karakteristik Curah Hujan di Embung Kasih 
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3.2. Aliran Permukaan 

Sumber air di Embung Kasih dihasilkan dari hujan 
yang jatuh langsung masuk ke tubuh embung dan 
aliran permukaan di lahan dengan luas sekitar  
8,2 ha. Aliran permukaan diperoleh dengan 
menggunakan pendekatan model hujan-limpasan 
NRECA. Model ini sebelum digunakan terlebih 
dahulu dikalibrasi parameternya dengan asumsi 
bahwa aliran permukaan yang dihasilkan tidak 
akan lebih besar dari pengurangan hujan yang 
terjadi dengan kehilangan air berupa 
evapotranspirasinya. Berdasarkan asumsi 
tersebut, maka diperoleh nilai parameter untuk 
digunakan sebagai faktor menentukan aliran 
permukaan yang masuk ke embung. Air 
permukaan dibedakan berdasarkan kondisi hujan 
normal, ekstrim basah dan ekstrim kering sebagai 
batasan dalam menetukan pola operasi embung. 
Adapun limpasan permukaan hasil model NRECA 
yang terbagi berdasarkan kondisi hujan dapat 
dilihat pada Gambar 5.  

 
Gambar 5 Debit Limpasan Permukaan  

di Embung Kasih 

3.3. Kapasitas Tampungan Embung Kasih 

Pembuatan embung bertujuan untuk memenuhi 
ketersediaan air yang diperlukan buat kebutuhan 
domestik dan pertanian. Embung yang dibangun 
pada tahun 2018 menggunakan pelimpah pada 
elevasi +89,5 m. Untuk meningkatkan kapasitas 
tampungan ditambah flapgate setinggi 1,5 m 
sehingga elevasi pelimpah dapat mencapai +91 m. 
Berdasarkan pada pengukuran topografi di 
rencana lokasi embung, maka diperoleh hubungan 
elevasi-tampungan dan luas, seperti terlihat pada 
Gambar 6. Berdasarkan gambar tersebut 
diperoleh kapasitas tampungan embung yang 
dibangun sekitar 29,81 ribu m3 sampai pada 
elevasi pelimpah +89,5 m, namun kapasitas 
tampungan dapat mencapai 53,31 ribu m3 sampai 
pada elevasi flapgate. 

3.4. Penggunaan Air Embung Kasih 

Air Embung Kasih yang dibangun direncanakan 
digunakan untuk kebutuhan domestik dan 

pertanian. Namun karena secara umum penduduk 
di sekitar lokasi pembangunan embung telah 
memiliki sumber air untuk keperluan sehari hari 
yang berasal dari sumur bor air tanah, maka 
penggunaan air embung tersebut tidak hanya 
digunakan untuk kebutuhan domestik tetapi 
dipergunakan juga untuk pertanian. Karena 
kapasitas tampungan dari Embung Kasih tersebut 
terbatas, maka jenis pertanian yang direncanakan 
menggunakan prinsip pemakaian air yang hemat, 
sehingga yang diusulkan adalah pertanian dengan 
sistem irigasi tetes. 

 

Gambar 6 Hubungan Elevasi-Tampungan-Luas  
di Embung Kasih 

a) Penggunaan Air untuk Kebutuhan 
Domestik 

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan 
Minimal bidang PU dan Penataan Ruang, telah 
menetapkan standar minimal kebutuhan air 
minum sebesar 60 liter/org/hari. Sementara 
kriteria perencanaan menurut Direktorat Jenderal 
Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 
menetapkan untuk wilayah pedesaan dengan 
kebutuhan air berkisar antara 60 s.d. 80 
l/org/hari. Sesuai dengan standar di atas, maka 
kebutuhan air untuk domestik di Desa Tuatuka 
digunakan sebesar 60 l/hari per orang. Standar ini 
digunakan untuk menghitung total kebutuhan air 
yang diperlukan oleh penduduk yang ada di 
sekitar lokasi Embung Kasih. 

b) Penggunaan Air untuk Irigasi Tetes 

Selain digunakan untuk domestik, air di embung 
digunakan juga untuk kebutuhan air irigasi. 
Sistem irigasi yang diterapkan dalam pertanian 
tersebut menggunakan sistem irigasi tetes agar 
hemat dalam penggunaan air. Jenis tanaman yang 
akan digunakan dalam sistem irigasi tetes adalah 
tanaman cabai. Tanaman cabai (Capsicum Annum 
L.) membutuhkan air dalam jumlah yang cukup, 
dan dengan pemberian yang tepat waktu. Keadaan 
tersebut dapat dicapai dengan penerapan sistem 
irigasi tetes, karena sistem ini dapat diatur jumlah 
dan waktu pemberian, sesuai dengan kebutuhan 
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air tanaman cabai (Ekaputra, Yanti, Saputra, & 
Irsyad, 2017). Jarak tanaman cabai direncanakan 
50 cm dan jarak antara jalur tanaman 
direncanakan 60 cm. Asumsi lain yang digunakan 
dalam perencanaan irigasi tetes dalam rangka 
untuk menghitung besarnya kebutuhan air 
tanaman cabai adalah kemampuan tanah dalam 
menahan air diperkirakan sekitar 110 mm/m 
(tanah berlempung), infiltrasi tanah diperkirakan 
sekitar 6,15 mm/jam (Keller & Bliesner, 1990). 
Berdasarkan beberapa asumsi diatas, maka 
dihitung kebutuhan air tanaman cabai untuk 
kondisi kebutuhan air puncak adalah sekitar 
64,69 m3/hari/ha dengan rata-rata kebutuhan air 
untuk tanaman cabai selama masa musim tanam 
adalah sekitar 45,78 m3/ha/hari. Fase 
pertumbuhan tanaman cabai pada kebutuhan air 
puncak berada pada fase pertengahan (mid 
season) saat kanopi tanaman telah terbentuk 
sempurna sampai mendekati masa panen dengan 
koefisien tanaman maksimum sebesar 1,05 (Allen 
et al., 1998; Doorenbos & Pruitt, 1977).  

Agar air embung dapat digunakan untuk 
keperluan irigasi tetes, maka perlu dirancang 
supaya sumber air tersebut memiliki tinggi tekan 
(head) yang cukup untuk sampai pada emitter. 
Skema desain distribusi jaringan irigasi tetes 
dapat dilihat pada Gambar 7. Untuk meningkatkan 
tinggi tekan maka, air embung pertama sekali 
harus dipompa ke tempat tampungan (reservoir) 
yang lebih tinggi untuk selanjutnya dialirkan 
secara gravitasi ke lahan pertanian yang lebih 
rendah, seperti terlihat pada Gambar 8.  

 

Gambar 7 Skema Desain  Irigasi Tetes di Embung Kasih 

 

Gambar 8 Sistem Layout Desain Irigasi Tetes  
di Embung Kasih 

3.5. Pola Operasi Embung Kasih 

Agar pengelolaan air yang ada di Embung Kasih 
dengan kapasitas sekitar 53,31 ribu m3 dapat 
berjalan dengan baik dan efesien sesuai dengan 
fungsinya, maka diperlukan rencana operasi 
penggunaan air embung. Pola operasi Embung 
Kasih disesuaikan dengan kondisi hujan yang 
terjadi dan tujuan pemanfaatan airnya. Dalam 
kajian ini terdapat 3 kondisi hujan yang 
digunakan sebagai batasan yaitu kondisi hujan 
normal, kondisi hujan ekstrim basah dan kondisi 
hujan ekstrim kering. Sementara untuk 
pemanfaatan air digunakan untuk tujuan 
pemanfaatan tunggal (domestik atau irigasi tetes) 
dan manfaat ganda (domestik dan irigasi tetes). 
Kombinasi pemanfaatan air dan kondisi hujan 
akan memberikan pola operasi Embung Kasih 
yang berbeda. Pola operasi Embung Kasih untuk 
beberapa kondisi dan pemanfaatan air dijelaskan 
berikut ini. 

3.5.1. Pola Operasi Embung Kasih untuk 
Manfaat Tunggal (Single Purpose) 

a) Kondisi Hujan Normal 

Pola operasi penggunaan air dengan manfaat 
tunggal (domestik atau irigasi) di Embung Kasih 
pada kondisi hujan normal telah dilakukan dan 
diperoleh jumlah penduduk yang dapat 
memanfaatkan air tersebut atau luas areal irigasi 
yang dapat disuplai oleh air Embung Kasih. Untuk 
keperluan domestik, berdasarkan hasil optimasi 
maka diperoleh jumlah penduduk yang dapat 
dilayani oleh embung sebanyak 2.604 orang 
selama 9 bulan musim kemarau. Layanan yang 
diberikan hanya 9 bulan karena diprioritaskan 
untuk memenuhi selama musim kering, 
sementara pada saat musim penghujan selama  
3 bulan dapat disuplai dari air hujan dan air tanah. 
Hal ini dilakukan mengingat kapasitas tampungan 
embung sangat terbatas. Profil muka air di 
embung dengan pemanfaatan air untuk domestik 
berdasarkan hasil optimasi dapat dilihat pada 
Gambar 9 (a).  

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa air dari 
embung mulai digunakan untuk domestik pada 
Bulan Maret sampai dengan Bulan November. Air 
di dalam embung mengalami kondisi maksimum 
pada Bulan April dengan muka air dapat mencapai 
+90,25 m. Jika air embung tersebut dimanfaatkan 
hanya untuk keperluan irigasi tetes, maka dapat 
memenuhi kebutuhan air irigasi tanaman cabai 
seluas 2,746 Ha. Profil muka air di embung 
dengan penggunaan untuk irigasi tetes dapat 
dilihat pada Gambar 9 (b). Dari gambar tersebut 
dapat dilihat bahwa suplai air untuk irigasi tetes 
dilakukan sepanjang tahun dan air di dalam 
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embung mencapai maksimum pada Bulan April 
dengan muka air dapat mencapai +89,82 m.  

 

(a) 

 

 (b) 

Gambar 9 Grafik Muka Air di Embung Kasih Kondisi 
Hujan Normal untuk Pemanfaatan Air  

(a) Domestik (b) Irigasi 

b) Kondisi Hujan Ekstrim Kering  

Operasi embung pada kondisi hujan ekstrim 
kering dengan manfaat tunggal, baik untuk 
domestik atau irigasi tetes telah dilakukan. 
Optimasi pemanfaatan air untuk masing-masing 
sektor tersebut telah diperoleh jumlah penduduk 
atau luas areal irigasi yang dapat disuplai oleh 
Embung Kasih. Untuk keperluan domestik, 
berdasarkan hasil optimasi diperoleh jumlah 
penduduk yang dapat dilayani sebanyak 454 
orang selama 9 bulan. Profil muka air di embung 
tersebut untuk tujuan penggunaan domestik 
berdasarkan hasil optimasi dapat dilihat pada 
Gambar 10 (a). Dari gambar tersebut dapat dilihat 
bahwa air dalam embung mencapai maksimum 
pada Bulan Februari dengan muka air mencapai 
+88,14 m. Jika air embung tersebut digunakan 
hanya untuk keperluan irigasi tetes, maka dapat 
memenuhi kebutuhan air irigasi tanaman cabai 
seluas 0,45 ha. Profil  muka air  embung    tersebut 

berdasarkan hasil optimasi dapat dilihat pada 10 
(b). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 
suplai air untuk irigasi tetes dilakukan sepanjang 
tahun dan air di dalam embung mencapai 
maksimum pada Bulan Februari dengan muka air 
dapat mencapai +88,02 m.  

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 10 Grafik Muka Air di Embung Kasih Kondisi 
Hujan Ekstrim Kering untuk Pemanfaatan  

(a) Domestik (b) Irigasi 

c) Kondisi Hujan Ekstrim Basah 

Analisis yang sama dilakukan untuk kondisi hujan 
ekstrim basah. Operasi penggunaan air dengan 
manfaat tunggal baik untuk domestik atau irigasi 
tetes dilakukan. Optimasi pemanfaatan air 
dilakukan untuk menentukan jumlah pemakaian 
air yang maksimal. Hasil optimasi diperoleh 
jumlah penduduk yang dapat menggunakan air 
atau luas areal irigasi yang dapat disuplai oleh 
Embung Kasih.  

Untuk keperluan domestik, berdasarkan hasil 
optimasi diperoleh jumlah penduduk yang dapat 
dilayani sebanyak 3.601 orang selama 9 bulan. 
Profil muka air di embung tersebut berdasarkan 
hasil optimasi untuk penggunaan air domestik 
dapat dilihat pada Gambar 11 (a).  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

In
fl

o
w

 a
ta

u
 O

u
tf

lo
w

 (R
ib

u
 m

3
) 

M
u

ka
 A

ir
 E

m
b

u
n

g 
(m

 d
p

l)
 

  

Bulan 

Irigasi
Domestik
Inflow
Muka Air Embung
Elevasi Pelimpah
Elevasi Minimum
Elevasi Flag Gate

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

In
fl

o
w

 a
ta

u
 O

u
tf

lo
w

 (
R

ib
u

 m
3
) 

M
u

ka
 A

ir
 E

m
b

u
n

g 
(m

 d
p

l)
 

Bulan 

Domestik
Inflow
Irigasi
Muka Air Embung
Elevasi Pelimpah
Elevasi Minimum
Elevasi Flap Gate

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

In
fl

o
w

 a
ta

u
 O

u
tf

lo
w

 (
R

ib
u

 m
3
) 

M
u

ka
 A

ir
 E

m
b

u
n

g 
(m

 d
p

l)
 

  
Bulan 

Irigasi
Domestik
Inflow
Muka Air Embung
Elevasi Pelimpah
Elevasi Minimum
Elevasi Flap Gate

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

In
fl

o
w

 a
tu

 O
u

tf
lo

w
 (

R
ib

u
 m

3
) 

M
u

ka
 A

ir
 E

m
b

u
n

g 
(m

 d
p

l)
 

  

Bulan 

Domestik
Inflow
Irigasi
Muka Air Embung
Elevasi Pelimpah
Elevasi Mimimum
Elevasi Flap Gate



 
 
 
 

Optimasi-Ginting, et al.  51 

 

 (a) 

 

 (b) 

Gambar 11 Grafik Muka Air di Embung Kasih Kondisi 
Hujan Ekstrim Basah untuk Pemanfaatan Air  

(a) Domestik (b) Irigasi 

Berdasarkan Gambar 11 (a) dapat dilihat bahwa 
muka air yang terjadi di embung tersebut 
mengalami overflow dari pelimpah selama 3 
bulan. Hal ini terjadi karena inflow embung 
tersebut sangat besar yang menyebabkan 
kapasitas tampungan embung tidak mencukupi. 
Jika air embung tersebut digunakan untuk 
keperluan irigasi tetes, maka berdasarkan hasil 
optimasi dapat memenuhi kebutuhan air irigasi 
tanaman cabai seluas 4,698 ha. Muka air embung 
berdasarkan hasil optimasi dengan penggunaan 
air untuk irigasi tetes dapat dilihat pada Gambar 
11 (b). Dari Gambar 11 (b) terlihat bahwa muka 
air di embung tersebut mengalami overflow dari 
pelimpah selama 3 bulan. Kondisi muka air 
ekstrim ini terjadi pada Bulan Februari, Maret dan 
April, sementara inflow yang terbesar terjadi pada 
Bulan Januari. Inflow pada Bulan Januari dapat 
mengisi volume embung hingga muka air di 
embung dapat mencapai +90,85 m (untuk 
domestik) dan +90,46 m (irigasi tetes).  

 

 

3.5.2. Pola Operasi Embung Kasih untuk 
Beberapa Manfaat (Multiple Purposes) 

a) Kondisi Hujan Normal 

Operasi penggunaan air dengan manfaat ganda 
(domestik dan irigasi) di Embung Kasih pada 
kondisi hujan normal telah dilakukan dan 
diperoleh jumlah penduduk yang dapat 
menggunakan air tersebut dan luas areal irigasi 
yang dapat disuplai. Berdasarkan hasil optimasi, 
maka diperoleh jumlah penduduk yang dapat 
dilayani oleh embung tersebut sebanyak 746 
orang selama 9 bulan dan untuk keperluan irigasi 
tetes tanaman cabai sepanjang tahun dapat 
memenuhi seluas 2 ha. Profil muka air embung 
hasil optimasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 
12. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa 
muka air embung tersebut mencapai maksimum 
pada Bulan April. Muka air yang terjadi dapat 
mencapai +89,93 m. 

 

Gambar 12 Grafik Muka Air di Embung Kasih Kondisi 
Hujan Normal dengan Pemanfaatan Air  

untuk Domestik dan Irigasi 

b) Kondisi Hujan Ekstrim Basah 

Analisis yang sama dilakukan untuk kondisi hujan 
ekstrim basah. Operasi penggunaan air dengan 
manfaat ganda (domestik dan irigasi) di Embung 
Kasih dilakukan. Berdasarkan hasil optimasi 
diperoleh jumlah penduduk yang dapat 
menggunakan air dan luas areal irigasi yang dapat 
disuplai oleh Embung Kasih. Hasil optimasi 
diperoleh jumlah penduduk yang dapat dilayani 
oleh embung tersebut sebanyak 535 orang selama 
9 bulan dan untuk irigasi tetes tanaman cabai 
sepanjang tahun dapat memenuhi seluas 4 ha. 
Muka air embung hasil optimasi tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 13. Dari Gambar 13 terlihat 
bahwa air di embung masih mengalami overflow 
dari pelimpah selama 3 bulan.   
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Hasil optimasi model pemanfatan air Embung 
Kasih untuk berbagai kondisi hujan dan kondisi 
penggunaan air dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 Luas Areal Pertanian dan  
Jumlah Penduduk Hasil Optimasi 

 

Gambar 13 Grafik Muka Air di Embung Kasih Kondisi 
Hujan Ekstrim Basah dengan Pemanfaatan Air untuk 

Domestik dan Irigasi 

3.6. Evaluasi Kinerja Embung Hasil Optimasi 

Berdasarkan hasil optimasi yang dilakukan telah 
menghasilkan jumlah penduduk dan luas areal 
irigasi yang diperlukan untuk berbagai kondisi 
hujan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap 
hasil optimasi melalui simulasi selama data 
tersedia dari tahun 1974 s.d. 2015 untuk 
mengukur kemampuan embung dalam memenuhi 
fungsinya yaitu pemberian air domestik dan 
irigasi tetes. Simulasi dilakukan sesuai dengan 
jumlah penduduk dan areal irigasi yang 
ditetapkan berdasarkan hasil optimasi. Terdapat 
beberapa kriteria atau kombinasi yang dilakukan 
dalam simulasi dari hasil optimasi yang telah 
dilakukan. Namun kombinasi yang 
memungkinkan untuk memenuhi tingkat 
keandalan operasi embung terdapat dua pilihan 
yaitu:  

(1) Kriteria A: multiple purposes (Irigasi 2 ha, 
Domestik 746 orang) 

(2) Kriteria B: multiple purposes (Irigasi 2 ha, 
Domestik 454 orang) 

Kedua kombinasi tersebut disimulasikan sesuai 
dengan ketersediaan data dan selanjutnya 
dievaluasi untuk melihat kinerja embung. Kinerja 
embung dinilai berdasarkan keandalan operasi, 
dimana keandalan operasi yang dapat diterima 
apabila tingkat kegagalan kurang dari 25% atau 
tingkat keandalannya lebih dari 75%. Nilai ini 
diperoleh berdasarkan kondisi iklim setempat, 
dimana dari kondisi data hujan diperoleh 3 bulan 
terjadi musim hujan sehingga untuk kebutuhan 
penduduk dan pertanian dapat disuplai dari air 
hujan secara langsung, sisanya selama 9 bulan 
merupakan musim kering yang diperlukan 
disuplai dari embung tersebut. 

3.6.1. Kriteria A 

Kriteria A memiliki pemanfaatan air untuk 
domestik dan irigasi pertanian. Luas areal irigasi 
yang digunakan adalah 2 ha dan untuk keperluan 
domestik direncanakan untuk mensuplai air 
sekitar 746 penduduk. Simulasi pemanfaatan air 
di embung tersebut dimulai dari tahun 1974 s.d. 
2015. Berdasarkan hasil simulasi, maka terdapat 
beberapa bulan yang mengalami kegagalan, tidak 
dapat memenuhi kebutuhan air untuk kedua 
sektor tersebut. Hasil simulasi dan fluktuasi muka 
air embung dapat dilihat pada Gambar 14. 
Berdasarkan hasil simulasi tersebut, maka 
diperoleh tingkat keadalan pemberian air embung 
untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan irigasi 
hanya mencapai 54,17%. Nilai keadalan ini masih 
terlalu rendah, karena keadalan pemenuhan air 
untuk dimanfaatkan di daerah ini harusnya lebih 
besar dari 75%.  

3.6.2. Kriteria B 

Kriteria B memiliki pemanfaatan air untuk 
domestik dan irigasi tetes. Luas areal irigasi yang 
digunakan adalah 2 ha dan untuk keperluan 
domestik direncanakan untuk mensuplai air 
sekitar 454 penduduk. Simulasi pemanfaatan air 
di embung tersebut dimulai dari tahun 1974 s.d. 
2015. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, maka 
terdapat beberapa bulan yang mengalami 
kegagalan, tidak dapat memenuhi kebutuhan air 
untuk kedua sektor tersebut. Tingkat keandalan 
penggunaan air embung tersebut hanya 
meningkat 3% menjadi 57,54%. Nilai keadalan ini 
masih kurang dari 75%, sehingga hasil kriteria B 
belum dapat digunakan sebagai nilai batasan 
untuk penggunaan air embung. Melihat tingkat 
keandalan yang masih berada dibawah 75%, 
maka diperlukan upaya untuk meningkatkan 
dengan menjustifikasi luas areal irigasi. Hal ini 
dilakukan karena kebutuhan air untuk penduduk 
menjadi hal yang diprioritaskan. Luas areal irigasi 
dipilih untuk diturunkan dari kriteria B (2 ha) 
menjadi 1,5 ha, 1 ha dan 0,5 ha. Berdasarkan 
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1 
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Kering 
0,45 454 - 454 

2 Normal 2,746 2604 2 746 

3 
Ekstrim 

Basah 
4,698 3601 4 535 
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evaluasi tingkat keandalan dari pemilihan luas 
areal irigasi tersebut diperoleh nilai tingkat 
keandalan masing-masing luas areal irigasi adalah 
66,67%, 78,57% dan 93,63% secara berturut 
turut. Dengan demikian, maka ditetapkan untuk 
luas areal irigasi sebesar 1 ha dengan tingkat 
keandalan yang dicapai sekitar 78,57%. Hasil 
simulasi dan fluktuasi muka air embung untuk 
kondisi kiteria B dengan luas areal irigasi 1 ha 
dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 14 Hasil Simulasi Kriteria A 

 

Gambar 15 Hasil Simulasi Kriteria B  
dengan Luas Areal Irigasi 1 ha 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa Embung Kasih dapat 
menyuplai kebutuhan domestik sekitar 454 orang 
pada kondisi ekstrim kering dan sekitar 2604 
orang kondisi normal serta sekitar 3601 orang 
untuk kondisi ekstrim basah atau mensuplai 
kebutuhan irigasi tetes dengan luas areal irigasi 
sekitar 0,45 ha untuk kondisi ekstrim kering,  
2,75 ha untuk kondisi normal dan sekitar 4,698 ha 
untuk kondisi ekstrim basah. Jika Embung Kasih 
digunakan untuk manfaat ganda seperti 
kebutuhan domestik dan irigasi tetes, maka 
diperoleh proporsi penggunaan air pada kondisi 

ekstrim kering untuk domestik sekitar 454 orang 
dan irigasi tetes tidak ada. Pada kondisi normal, 
penggunaan air untuk domestik sekitar 746 orang 
dan irigasi tetes sekitar 2 ha, sementara untuk 
kondisi ekstrim basah, penggunaan air untuk 
domestik sekitar 535 orang dan irigasi tetes 
sekitar 4 ha.  

Berdasarkan evaluasi hasil optimasi penggunaan 
air dengan metode simulasi terhadap 2 kriteria 
yang terpilih (Kriteria A dan Kriteria B) dari tahun 
1974 s.d. 2015 diperoleh tingkat keandalan 
masing masing 54,17% dan 57,54%. Tingkat 
keandalan dari kriteria yang terpilih masih berada 
di bawah 75%. Untuk itu maka luas areal irigasi 
pada Kriteria B diturunkan menjadi 1 Ha sehingga 
diperoleh tingkat keandalan menjadi 78,57%. 
Dengan demikian maka penggunaan air Embung 
Kasih ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan 
domestik sekitar 454 orang dan kebutuhan air 
untuk irigasi tetes seluas 1 ha. 
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ABSTRACT 

The application of automatic sprinkler irrigation technology powered by solar panel can be designed by utilizing digital 
technology, microcontroller and sensor network. The aims of this research are to analyze the performance of solar 
powered automatic sprinkler irrigation control systems on the experimental field. This research was divided into several 
stages, which are the analysis of experimental land, the design of automatic control systems and the sprinkler irrigation 
system, the field testing and application, and the performance analysis of automatic sprinkler irrigation. The Arduino Uno 
ATMega328P microcontroller was used as an automatic control system for the on-off arrangement of irrigation pumps 
based on soil moisture detected by the YL-69 soil moisture sensor. Based on the results of analysis of soil water content, 
soil moisture arrangement level of 13.58% as the lower set point value and 28.29% as the upper set point value for 
reference on irrigation pump on-off control can keep the soil moisture from the water capacity. This technology was 
powered using solar power consisting of a 30 Wp solar panel, solar charge controller, inverter and battery series 
therefore it can be operated 24 hours continuously for 7 days. The results showed that the maximum soil water content 
value was 29.10%, minimum soil water content value was 12.87% and the average soil water content value was 23.55%. 
The average of time for irrigation pump operation was 13.07 minutes with the total irrigation application was 21.40 m3. 
The total power to operate an automatic sprinkler irrigation system of 67.0 Watt and can reduce battery consumption of 
234.7 Watt. 

Keywords: automatic control system, automatic irrigation, irrigation pump, microcontroller, sprinkler irrigation 

 
ABSTRAK 

Penerapan teknologi irigasi sprinkler otomatis berbasis tenaga surya dapat dirancang dengan memanfaatkan 
teknologi digital, mikrokontroler dan jaringan sensor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem 
kontrol irigasi sprinkler otomatis bertenaga surya di lahan usaha tani. Penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan 
yaitu analisa tanah lahan percobaan, perancangan sistem kontrol otomatis dan jaringan irigasi sprinkler, pengujian 
dan penerapan lapang, dan analisis kinerja irigasi sprinkler otomatis. Mikrokontroler Arduino Uno ATMega328P 
digunakan sebagai sistem kendali otomatis untuk pengaturan on-off pompa irigasi berdasarkan kelembaban tanah 
yang dideteksi oleh YL-69 sensor kelembaban tanah. Berdasarkan hasil analisis kadar air tanah, pengaturan tingkat 
kelembaban tanah 13,58% sebagai nilai set point bawah dan 28,29% sebagai nilai set point atas untuk acuan 
pengaturan on-off pompa irigasi dapat menjaga kondisi tanah dari kapasitas lapang. Teknologi ini dioperasikan 
menggunakan tenaga surya yang terdiri dari panel surya 30 Wp, solar charge controller, rangkaian inverter dan 
baterai serta dapat beroperasi 24 jam secara kontinyu selama 7 hari. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kadar air 
tanah maksimum 29,10%, kadar air tanah minimum 12,87% dan rata-rata kadar air tanah 23,55%. Rata-rata waktu 
pengoperasian pompa irigasi 13,07 menit dengan total aplikasi irigasi 21,40 m3. Total daya untuk mengoperasikan 
sistem irigasi sprinkler otomatis 67,0 Watt dan menghemat penggunaan daya baterai sebesar 234,7 Watt. 

Kata kunci: irigasi otomatis, irigasi sprinkler, mikrokontroler, pompa irigasi, sistem kontrol otomatis 

mailto:sudirsirait@gmail.com
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I. PENDAHULUAN 

Kecamatan Meureubo secara geografis terletak 
antara 4745  41210 LU serta antara 
96820  961640 BT, sebelah utara 
berbatasan langsung dengan Kecamatan Pante 
Ceureumen, sebelah selatan dengan Samudera 
Hindia, sebelah barat dengan Kecamatan Johan 
Pahlawan, dan sebelah timur dengan Kabupaten 
Nagan Raya. Luas Kecamatan Meureubo adalah 
112,87 km2 dengan Ibu Kota Kecamatan Desa 
Meureubo. Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh 
Barat memiliki potensi wilayah yang cukup 
potensial untuk dapat dikembangkan, sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Namun 
kelembagaan kelompok tani di Kecamatan 
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat belum dapat 
berfungsi dengan sempurna dalam menjalankan 
usaha taninya terutama bidang pengelolaan air 
dan pemberian air untuk kebutuhan tanaman.  
Tusi & Lanya (2016) menjelaskan bahwa salah 
satu kendala yang dihadapi oleh kelompok tani 
kecil dalam meningkatkan produktivitas tanaman 
dan pendapatannya adalah lemahnya akses untuk 
mendapatkan teknologi irigasi. 

Air merupakan salah satu faktor mutlak yang 
diperlukan sektor pertanian untuk pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman yang mempengaruhi 
produksi tanaman. Produksi hasil pertanian akan 
menurun jika tanaman mengalami cekaman air. 
Siebert & Döll (2010) memperkirakan bahwa 
rata-rata hasil produksi tanaman biji-bijian 
dengan sistem irigasi adalah 4,4 ton/ha, 
sedangkan dengan sistem tadah hujan sebesar 2,7 
ton/ha. Sebesar 42% dari hasil produksi tanaman 
biji-bijian pada umumnya berasal dari lahan 
irigasi dan tanpa sistem irigasi hasil produksi 
akan menurun sebesar 20%.  

Pengelolaan air irigasi yang dilengkapi dengan 
sistem kontrol otomatis sangat mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman, produktivitas lahan dan 
produktivitas air, serta pendapatan kelompok 
petani. Pemberian air irigasi secara berlebihan 
akan menyebabkan banyaknya air yang terbuang 
sehingga terjadi inefisiensi di lapangan. Nurfaijah, 
Setiawan, Arif, & Widodo (2015) menyatakan 
bahwa sistem kontrol tinggi muka air 
berdasarkan sistem kendali on-off menggunakan 
mikrokontroler Arduino Uno ATMega328P 
dengan perlakuan rejim air agak basah untuk 
budidaya tanaman padi memberikan jumlah 
anakan tertinggi (138 anakan), hasil tanaman 
tertinggi 194,7 g/rumpun (setara 21,6 ton/ha 
dengan asumsi jarak tanam 30 cm × 30 cm), dan 
produktivitas air tertinggi 3,16 kg/m3. 

 

Pemanfaatan tenaga surya telah banyak 
digunakan oleh masyarakat luas baik untuk 
kepentingan pertanian maupun non pertanian, 
sehingga sangat memungkinkan untuk digunakan 
sebagai sumber energi untuk penggerak outlet 
irigasi elektromekanis. Berbagai uji coba dan 
penelitian irigasi otomatis dengan tenaga surya 
telah dilakukan dengan simulasi komputer untuk 
mengoperasikan pompa irigasi berdasarkan 
kelembaban tanah sebagai acuan kendali. Hasil 
model simulasi tersebut diimplementasikan pada 
skala laboratorium dan lahan kering untuk bidang 
pertanian ukuran medium (Abdelkerim, Eusuf, 
Salami, Aibinu, & Eusuf, 2013; Balaji & Sudha, 
2016; Chavan, Pawar, Bhaga, & Somanwad, 2017; 
Dursun & Ozden, 2012; Ingale & Kasat, 2012). 

 Pengembangan teknologi sistem nirkabel 
berbasis tenaga surya sebagai sumber energi 
untuk pengaturan on-off  pompa juga telah 
dikembangkan untuk mengatasi kendala jarak di 
lahan pertanian yang luas (Bansal, Bhatia, 
Srivastava, Gupta, & Goyal, 2014; Dhanne, Kedare, 
& Dhanne, 2014; Nagahage & Dilrukshi, 2012; 
Alam & Naseem, 2014; Yalla, B.Ramesh, & 
A.Ramesh, 2013; Uddin, Reza, Newaz, Islam, & 
Kim, 2012). Pemanfaatan tenaga surya sebagai 
sumber energi untuk irigasi lahan sawah juga 
telah dilakukan oleh Sirait, Saptomo, & Purwanto 
(2015) pada rancang bangun sistem otomatisasi 
irigasi pipa lahan sawah berbasis tenaga surya. 
Pengaturan jaringan irigasi secara manual sangat 
sulit dilakukan di lahan usaha tani dan 
penggunaan air irigasinya dapat tidak efisien. 
Pengoperasian jaringan irigasi tanpa dilengkapi 
sistem kontrol otomatis dapat menyebabkan 
pemberian air yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan oleh tanaman. Desain jaringan irigasi 
sprinkler yang tepat dan dilengkapi teknologi 
otomatis berbasis tenaga surya dapat menjadi 
solusi yang spesifik untuk menjawab 
permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani 
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja 
sistem irigasi sprinkler otomatis bertenaga surya 
dengan acuan kendali kelembaban tanah untuk 
pengaturan on-off pompa irigasi dan uji kinerja 
sistem jaringan irigasi sprinkler di lahan 
Kelompok Tani Gampong Gunong Kleng, 
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. 

Teknologi irigasi sprinkler otomatis bertenaga 
surya dapat digunakan untuk mempermudah 
pemberian air untuk tanaman berdasarkan 
tingkat kelembaban tanah di lahan pertanian, 
meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi 
dan efisiensi tenaga kerja. 
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II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di lahan Kelompok Tani 
Makmue Beusare dan Ingin Makmur Kecamatan 
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada bulan 
Juni-Desember 2017. Penelitian dibagi ke dalam 
beberapa tahapan yaitu analisa tanah lahan 
percobaan, perancangan sistem kontrol otomatis 
dan jaringan irigasi sprinkler, pengujian dan 
implementasi lapang, serta pengamatan dan 
analisis kinerja irigasi sprinkler otomatis. 

2.1. Analisa Tanah Lahan Percobaan 

Tahap analisa tanah lahan percobaan dilakukan 
di laboratorium untuk mengetahui kondisi dan 
karakteristik tanah terutama kadar air tanah dan 
tekstur tanah. Analisa kadar air tanah lahan 
percobaan dilakukan untuk menentukan nilai set 
point pada sistem irigasi sprinkler otomatis. 
Kadar air tanah dinyatakan dalam persen volume 
yaitu persentase volume air terhadap volume 
tanah. 

Menurut Hardjowigeno (2007) bahwa tanaman 
memerlukan air dari tanah dan CO2 dari udara 
untuk membentuk gula dan karbohidrat dalam 
proses fotosintesis. Kelebihan atau kekurangan 
air dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. 
Fungsi air bagi pertumbuhan tanaman adalah 
sebagai unsur hara tanaman, sebagai pelarut 
unsur hara, dan sebagai bagian dari sel-sel 
tanaman. Air dapat diserap atau ditahan oleh 
tanah karena adanya gaya-gaya adhesi, kohesi, 
dan gravitasi. Banyaknya kandungan air dalam 
tanah berhubungan erat dengan besarnya 
moisture tension (tegangan air) dalam tanah 
tersebut. Kemampuan tanah menahan air sangat 
dipengaruhi oleh tekstur tanah. Tanah-tanah 
bertekstur kasar mempunyai daya menahan air 
lebih kecil daripada bertekstur halus. Oleh karena 
itu tanaman yang ditanam pada tanah pasir 
umumnya lebih mudah mengalami kekeringan 
daripada tanah-tanah bertekstur lempung atau 
liat. 

2.2. Perancangan Sistem Kontrol Otomatis 
dan Jaringan Irigasi Sprinkler 

Pemakaian sistem kontrol otomatis mempunyai 
banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem 
kontrol konvensional (manual), yaitu dari segi 
kecepatan, ketepatan dan pemakaian tenaga 
manusia yang relatif lebih sedikit. Sistem kontrol 
otomatis, memiliki elemen-elemen penyusun, 
yaitu sensor/tranduser, kontroler, aktuator 
(Dhanne et al., 2014; Alam & Naseem, 2014). 
Pada tahap perancangan sistem kontrol otomatis 
dilakukan analisis yang mencakup segala 
kebutuhan dalam membangun sistem kontrol 
irigasi sprinkler otomatis berbasis tenaga surya 

dengan mengidentifikasi masalah yang meliputi 
model rancangan jaringan irigasi dan rangkaian 
hardware sistem kontrol otomatis dengan 
pemanfaatan energi surya. Tahap perancangan 
yang dilakukan adalah perancangan software dan 
perancangan hardware.  

Pada tahap perancangan software, dilakukan 
pembuatan dan penyesuaian program untuk 
melakukan serangkaian pengujian sistem 
otomatisasi. Program kendali dibenamkan pada 
Arduino Uno. Pada tahap perancangan hardware, 
disusun rangkaian komponen yang terdiri atas 
sensor kelembaban tanah, mikrokontroler 
Arduino Uno ATMega328P, pompa, baterai DC 12 
Volt, inverter, relay, panel surya dan 
solar charge controller, terminal barrier, modul 
Real Time Clock (RTC), dan micro SD. Gambar 1 
menunjukkan bagan alir sistem kendali otomatis 
pada irigasi sprinkler. 

Gambar 1 Diagram Alir Sistem Kendali Otomatis 

Nilai set point ditentukan berdasarkan hasil 
analisis kadar air tanah pada lahan percobaan 
dan menjaga kondisi tanah dari kapasitas lapang. 
Saptomo, Isnain, & Setiawan (2013) mengatakan 
bahwa pengondisian lengas tanah volumetrik 
diantara 38,5% dan 28,7% sebagai acuan untuk 
mengoperasikan solenoid valve pada irigasi curah 
dapat mencegah kekurangan air dan sekaligus 
menghindari perkolasi. Pada penelitian ini nilai 
kelembaban tanah sebesar 13,58% diatur sebagai 
nilai set point bawah dan 28,29% sebagai nilai set 
point atas. Ketika  kondisi kelembaban tanah 
berada di bawah 13,58%, maka mikrokontroler 
akan memberikan sinyal untuk mengaktifkan 
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relay yang akan mengaktifkan motor pompa 
untuk on. Demikian juga sebaliknya ketika 
kelembaban tanah berada di atas 28,29%, maka 
mikrokontroler akan memberikan sinyal untuk 
mengaktifkan relay dan menggerakkan motor 
pompa  untuk off.  

Kelembaban tanah dideteksi oleh YL-69 sensor 
kelembaban tanah dan mengirimkan ke 
mikrokontroler. Sensor kelembaban tanah 
berkomunikasi dengan komputer melalui USB 
serial port. Komputer berfungsi sebagai antar 
muka pengguna untuk memonitor dari hasil 
pembacaan sensor, waktu dan aktivitas sistem 
kendali irigasi, serta untuk mengubah setting 
pengendalian yang diinginkan. Komponen 
mikrokontroler ATMega328P berfungsi sebagai 
pengolah keseluruhan data input analog sensor 
kelembaban tanah, sehingga didapatkan nilai 
kadar air tanah pada lahan percobaan.  

Pada penelitian ini digunakan sensor kelembaban 
tanah sebanyak 2 (dua) buah dengan tipe YL-69 
soil moisture sensor yang dilengkapi dengan PCB 
modul sensor YL-69. Sensor YL-69 mendeteksi 
kelembaban tanah dengan memberikan keluaran 
voltase yang menunjukkan level lengas tanah 
basis volume (volumetric water content/vwc). 
Sensor kelembaban tanah memiliki tiga pin yaitu 
bare, red, dan black. Pin bare sebagai ground, pin 
red sebagai Vin (3,3 V-5 VDC) dan pin black 
sebagai output sensor (0-3 V). Tabel 1 
menunjukkan spesifikasi YL-69 soil moisture 
sensor. 

Tabel 1 Spesifikasi Sensor Kelembaban Tanah YL-69 

Uraian Spesifikasi 

Tegangan suplai 3,3 V atau 5 V 
Current 35 mA 
Signal tegangan output 0 – 4,2 V 
Digital output 0 atau 1 

Analog Resistance () 

Dimensi panel 1,6 – 3,0 cm 
Dimensi probe 3,0 – 6,0 cm 

Pada blok mikrokontroler juga dipasang modul 
RTC dan micro SD sehingga dapat merekam data 
hasil pembacaaan sensor yang disertai dengan 
waktu pengukuran. Modul RTC dan micro SD 
dipasang pada port 3 volt, port ground, port 
digital 10, port digital 11, port digital 12, dan port 
digital 13 yang terdapat pada mikrokontroler. 
Pada blok mikrokontroler terdapat beberapa 
rangkaian, antara lain inverter sebagai pengubah 
arus DC menjadi AC untuk mengoperasikan 
pompa elektris, relay sebagai saklar otomatis 
untuk menghidupkan atau mematikan sistem, 
terminal barrier, panel surya dan 
solar charge controller sebagai pendukung sistem 

dengan pemanfaatan tenaga surya, baterai 12 
Volt sebagai sumber tegangan listrik yang akan 
dialirkan melalui relay untuk menggerakkan 
motor pompa elektris yang berfungsi sebagai 
buka-tutup aliran air yang akan mengalir ke 
jaringan irigasi (outlet irigasi) berupa sprinkler. 
Panel surya bekerja dengan cara mengubah 
energi panas dari sinar matahari ke energi listrik 
yang kemudian disimpan dalam sebuah baterai. 
Gambar 2 menunjukkan rangkaian hardware 
sistem kontrol irigasi sprinkler otomatis 
bertenaga surya.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2 Skema Rangkaian Hardware 

Sel surya pada dasarnya adalah suatu elemen 
aktif yang mengubah cahaya matahari menjadi 
energi listrik. Konversi ini didasarkan pada 
fenomena efek Photovoltaic. Sinar matahari 
terdiri dari foton dengan tingkat energi yang 
berbeda tergantung spektrum dari mana sinar 
berasal. Ketika sinar matahari menerangi 
permukaannya, bahan Photovoltaic  
menyemburkan elektron yang menghasilkan 
tegangan listrik. Sel surya dapat mengonversi 
sekitar 30% dari energi radiasi matahari menjadi 
listrik (Balaji & Sudha, 2016; Chavan et al., 2017; 
Ingale & Kasat, 2012; Uddin et al., 2012). Tabel 2 
menunjukkan spesifikasi panel surya yang 
digunakan pada penelitian. Sprinkler yang 
digunakan pada penelitian ini adalah jenis 
moonar spray nozzle ½ inchi. Tabel 3 
menunjukkan spesifikasi sprinkler moonar spray 
nozzle. 

Tabel 2 Spesifikasi Panel Surya 

Uraian Spesifikasi 

Daya Max (Pmax) 30 Watt 
Power Tolerance (%) +/- 3% 
Max. Power Voltage (Vmp) 17,60 V 
Max. Power Current (Imp) 1,70 A 

Open Circuit Voltage (Voc) 22,50 V 

Short Circuit Current (Isc) 1,82 A 
Max. System Voltage 700 V 
Ketahanan suhu (C) -40 C ~ +85 C 
Ukuran (mm) 540 x 350 x 20 
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Tabel 3 Spesifikasi Sprinkler Moonar Spray Nozzle 

Uraian Spesifikasi 

Bahan kuningan + plastik 
Ukuran Drat ½ inchi 
Tekanan 150 – 300 Kpa 
Debit 180 – 920 l/h 
Radius Penyiraman 6 – 8 m 

Komponen utama pada sistem irigasi sprinkler 
meliputi sumber air, pompa dan tenaga 
penggerak sebagai sumber tekanan, pipa utama 
dan pipa lateral, dan sprinkler (Keller & Bliesner, 
1990). Irigasi sprinkler adalah suatu metode 
pemberian air pada lahan yang akan diirigasi 
dengan menggunakan pipa yang bertekanan 
melalui nozzle. Sistem ini dapat diklasifikasikan 
menjadi sistem permanen, portable/semi 
portable, traveling irrigator, center pivot atau 
linear move (Merkley & Allen, 2004).  

Rancangan jaringan irigasi sprinkler dipasang 
pada lahan usaha tani berukuran 50 m × 50 m 
dengan menggunakan sistem perpipaan dan 
sistem pengaliran menggunakan pompa. Pipa 
utama yang berdiameter ¾ inchi mengalirkan air 
ke pipa lateral yang berdiameter ½ inchi dan 
merupakan outlet irigasi. Pemberian air untuk 
tanaman dilakukan dengan metode penyiraman 
menggunakan sprinkler. Pada tahap pengujian 
digunakan sprinkler sebanyak 20 buah dengan 
jarak 6 m. Air irigasi bersumber dari air tanah 
(sumur bor) yang terdapat di bagian tengah lahan 
percobaan dan juga tempat penempatan boks 
panel sistem kendali. Pada penelitian pompa yang 
digunakan adalah PS-130 Bit dengan spesifikasi 
pompa ditunjukkan pada Tabel 4. Sistem kontrol 
mengatur on-off pompa secara otomatis 
berdasarkan set point kelembaban tanah di lahan 
usaha tani dan menjaga kelembaban tanah agar 
berada pada rentang yang dikehendaki. Sensor 
kelembaban tanah YL-69 ditanam pada lahan 
usaha tani Kelompok Tani Makmue Beusare dan 
Ingin Makmur dengan kedalaman antara 5-10 cm 
(Cardenas-Lailhacar & Dukes, 2010). Gambar 3 
menunjukkan tata letak penelitian. 

Tabel 4 Spesifikasi Pompa Irigasi 

Uraian Spesifikasi 

Seri produk PS-130 Bit 
Voltage/Hz 220/50 
Daya Output Motor 125 Watt 
Daya Input Motor 0,3 kW 
Panjang pipa hisap 9 m 
Daya dorong max 40 m 
Head / Kapasitas 10 / 18 l/min 
Head / Kapasitas 22 / 10 l/min 
Pipa hisap 1 inch 
Pipa dorong 1 inch 

 

Keterangan : 
1) Panel surya untuk menangkap energi matahari 

sebagai sumber daya listrik 
2) Panel sistem kendali yang terdiri dari 

mikrokontroler, inverter, saklar magnetis, baterai 
dan charge controller 

3) Pompa yang dilengkapi dengan by pass pompa 
manual 

4) Sensor kelembaban tanah untuk mendeteksi 
tingkat kelembaban tanah 

5) Sprinkler sebagai outlet irigasi 
6) Pipa digunakan untuk sistem pengaliran 

Gambar 3 Tata Letak Penelitian 

2.3. Pengujian dan Implementasi Lapang 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap 
sistem kontrol otomatis dan implementasi lapang 
pada jaringan irigasi sprinkler di lahan usaha tani 
dengan bidang usaha taninya hortikultura. 
Selanjutnya dilakukan pengaturan penggunaan 
sistem kontrol dengan memasukkan nilai set 
point sebagai acuan untuk pengaturan on-off 
motor pompa.  

Pengujian lapang dilakukan selama 7 hari secara 
kontinyu dimulai pada tanggal 15-21 Oktober 
2017 dan interval waktu pengukuran setiap 5 
menit. Pada antarmuka serial port akan 
ditampilkan nilai dari sensor kelembaban tanah 
dan status pompa, sehingga kita dapat 
mengetahui dan mengamati nilainya. Jika sistem 
mengalami masalah maka petani dapat 
mengalirkan air irigasi melalui jaringan by pass. 

2.4. Pengamatan dan Analisis Hasil 
Percobaan 

Analisis ini dilakukan agar data hasil pengujian 
dapat digunakan dan dijadikan rujukan untuk 
penyempurnaan sistem lebih lanjut. Data yang 
diambil merupakan data pembacaan waktu 
menyalakan dan mematikan pompa, data sensor 

kelembaban tanah, dan status pompa terhadap 
interval waktu pengukuran setiap 5 menit.  

Data hasil percobaan yang diperoleh akan 
dianalisis dan dapat menggambarkan kurva 
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kinerja sistem kontrol otomatis pada irigasi 
sprinkler dengan set point yang diinginkan. Pada 
tahap ini juga dilakukan analisis konsumsi daya 
(total energi) sistem kontrol otomatis. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisa Tanah Lahan Percobaan 

Tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap 
kemampuan daya serap air, ketersediaan air di 
dalam tanah, besar aerasi, infiltrasi dan perkolasi 
(Hardjowigeno, 2007). Secara tidak langsung 
tekstur tanah juga dapat mempengaruhi 
perkembangan perakaran dan pertumbuhan 
tanaman serta efisiensi dalam pemakaian air 
irigasi. Sifat fisik tanah lahan percobaan dianalisis 
di Laboratorium Penelitian Tanah dan Tanaman 
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda 
Aceh (Tabel 5).  

Tabel 5 Sifat Fisik Tanah Lahan Percobaan 

Sifat fisika tanah Unit 
Hasil 

analisis 

Tekstur Tanah   
Pasir % 56 
Debu % 22 
Liat % 22 
Bulk density g/cm3 1,26 
Particle density g/cm3 2,36 
Ruang pori total % 46,53 

Kadar air   
pF0 % 46,53 
pF2,54 % 28,29 
pF3 % 21,17 

pF4,2 % 13,58 

Indeks stabilitas agregat % 51,88 
Permeabilitas cm/jam 12,24 

Hasil analisis tanah lahan percobaan 
menunjukkan bahwa lahan percobaan memiliki 
tekstur yang didominasi pasir yaitu sebesar 56% 
sehingga menyebabkan water holding capacity  
(kapasitas  menahan  air) yang relatif rendah dan 
memiliki permeabilitas sedang sebesar 12,24 
cm/jam, serta memiliki ruang pori kasar yang 
lebih banyak. Hal ini dapat berpotensi terjadinya 
pemborosan air irigasi oleh laju infiltrasi dan 
perkolasi. 

Pemberian air irigasi diharapkan dapat mengisi 
air tanah pada kondisi pF (retensi lengas tanah) 
antara 2,54 (kapasitas lapang) sampai dengan 4,2 
(titik layu permanen). Pada kondisi kapasitas 
lapang keadaan tanah cukup lembab yang 
menunjukkan jumlah air terbanyak yang dapat 
ditahan oleh tanah terhadap gaya tarik gravitasi. 
Air yang dapat ditahan oleh tanah tersebut terus 
menerus diserap oleh akar-akar tanaman atau 
menguap sehingga tanah makin lama semakin 
kering. Pada suatu saat akar tanaman tidak 

mampu lagi menyerap air tersebut sehingga 
tanaman menjadi layu (titik layu permanen). 
Pengaturan kelembaban tanah antara nilai set 
point pada irigasi sprinkler otomatis dapat 
menjaga kelembaban tanah berada pada kondisi 
yang  sesuai dengan kebutuhan oleh tanaman. 

3.2. Perancangan Sistem Kontrol Otomatis 
dan Jaringan Irigasi Sprinkler 

Secara umum perangkat hardware teknologi 
irigasi otomatis berbasis tenaga surya terdiri dari 
panel surya, panel sistem kendali, rangkaian 
sensor kelembaban tanah, dan catu daya. Sistem 
kontrol otomatis dibangun dengan memanfaatkan 
teknologi digital, mikrokontroler dan jaringan 
sensor. Mikrokontroler Arduino Uno 
ATMega328P digunakan sebagai sistem kendali 
otomatis untuk menggerakkan sistem aktuasi 
pompa irigasi berdasarkan kelembaban tanah di 
lahan percobaan yang dideteksi oleh sensor. 

Panel sistem kendali terdiri dari mikrokontroler, 
inverter, relay, rangkaian sensor, RTC modul dan 
micro SD, baterai dan solar charge controller. 
Mikrokontroler Arduino Uno ATMega328P dapat 
diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu 
daya eksternal. Daya eksternal (non-USB) berasal 
dari baterai dan dihubungkan dengan 
menancapkan plug jack ukuran 2,1 mm ke 
konektor power. Konsumsi daya yang dibutuhkan 
untuk board Arduino Uno adalah 7 sampai dengan 
12 Volt, jika diberi daya kurang dari 7 Volt 
kemungkinan pin 5 Volt Arduino Uno dapat 
beroperasi tetapi tidak stabil. Jika diberi daya 
lebih dari 12 Volt, maka regulator tegangan akan 
panas dan dapat merusak board Arduino Uno. 

RTC dapat dioperasikan pada tegangan 3,3 sampai 
dengan 5 Volt yang dapat disuplai port Vcc 
sebagai sumber tegangan utama. Jika sumber 
tegangan terhubung dengan baik, maka 
pengaksesan data dan pembacaan data dapat 
dilakukan dengan baik. Ketika tegangan 5 Volt 
diberikan dalam batas yang normal, data dapat 
ditulis atau dibaca. Ketika Vcc dibawah 3,3 Volt, 
maka proses baca dan tulis tidak dapat dilakukan. 
Akan tetapi, time keeping (ketepatan waktu) tetap 
dilakukan oleh RTC tanpa dipengaruhi oleh 
tegangan masukan yang rendah. Saat Vcc turun 
dibawah 3 Volt, catu daya untuk RAM dan 
pewaktu dipindahkan ke internal lithium baterai 
yang terdapat pada RTC. Gambar 4 menunjukkan 
perangkat sistem kendali irigasi sprinkler 
otomatis bertenaga surya. 
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Gambar 4 Panel Sistem Kendali 

Kalibrasi sensor kelembaban tanah dilakukan 
dengan mengonversi keluaran data besaran 
tegangan listrik (Volt). Perubahan kelembaban 
adalah sebanding dengan jumlah tegangan yang 
mengalir melalui tanah (Harishankar et al., 2014; 
Shiraz & Yogesha, 2014). Hal ini menyebabkan 
ketika kelembaban meningkat maka output 
voltase yang ditampilkan pada serial monitor 
menghasilkan nilai yang tinggi. Uji kalibrasi 
sensor kelembaban tanah YL-69 dilakukan dengan 
menguji sensor pada kadar air tanah kapasitas 
lapang dan titik layu permanen. Nilai frekuensi 
pembacaan sensor sistem kontrol dikalibrasikan 
dengan kondisi kadar air tanah yang diukur 
dengan metode gravimetri. Selanjutnya 
persamaan terbaik dari hasil kalibrasi 
dimasukkan ke program sistem kontrol untuk 
merubah tampilan pada display dari frekuensi 
menjadi persen (%) kadar air tanah. Sensor 
kelembaban tanah YL-69 dapat dilihat pada 
Gambar 5.  

Sistem kontrol dioperasikan dengan pemanfaatan 
energi matahari yang telah dikonversi ke 
tegangan DC 12 Volt melalui solar charge 
controller dan melakukan pengisian secara 
otomatis. Tegangan 12 Volt yang bersumber dari 
baterai dikonversi ke tegangan AC 220 Volt 
melalui rangkaian inverter untuk mengoperasikan 
sistem aktuasi pompa irigasi berbasis tenaga 
surya. Pada rancangan teknologi ini, penggunaan 
tenaga matahari tidak hanya untuk panel otomatis 
saja tetapi sekaligus sebagai sumber energi 
penggerak pompa irigasi. Gambar 6 menunjukkan 
solar charge controller dan solar panel untuk 
menangkap energi matahari sebagai sumber daya 
listrik pengoperasian sistem irigasi sprinkler 
otomatis.  

                      
 

Gambar 5 Sensor Kelembaban Tanah YL-69 dan  
PCB-YL 69 dengan Komparator LM393 

 

Gambar 6 Solar Charge Controller dan Solar Panel 
sebagai Sumber Powering 

Penggunaan solar charge controller tipe LCD 12V 
24V 10A EL3-230 juga dapat menjaga agar baterai 
tidak kelebihan (over charge) dan kehabisan 
tegangan (under charge) dengan begitu maka 
umur dari baterai  bertambah lama. Tegangan 
charger yang dibutuhkan untuk pengisian baterai 
12 Volt antara 13,2 – 13,4 Volt dan jika sudah 
mencapai tegangan tersebut, maka rangkaian ini 
otomatis akan menghentikan proses pengisian 
tegangan baterai. Apabila tegangan baterai 
turun/drop hingga 11 Volt, maka controller akan 
memutus tegangan sehingga baterai tidak sampai 
kosong/habis.  

Gambar 6 menunjukkan bahwa kaki atau kutub 
negatif panel surya dihubungkan ke kaki negatif 
solar charge controller, dan ujung kaki atau kutub 
positif panel surya dihubungkan ke kaki positif 
solar charge controller. Tegangan panel surya 
yang dihasilkan akan digunakan oleh solar charge 
controller untuk mengisi baterai, sehingga listrik 
dapat digunakan pada malam hari.  

Spesifikasi : 
Beban Max : 10-A (120 Watt) 
Beban Max input : 42 V 
Float Charge: 13,8 V 
Rated Voltage : 12V 
Charge Disconnect : 11,2V 
Charge Reconnect : 13 V 
Equalization Voltage : 14,2 V 
5VDC USB port output at 3A 
Ukuran : 13,3×7×3,5 cm 
Berat : 200 gram 
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Sel surya dapat dianalogikan sebagai perangkat 
dengan dua terminal atau sambungan, dimana 
saat kondisi gelap atau tidak cukup cahaya 
berfungsi seperti dioda, dan  saat disinari dengan 
cahaya matahari dapat menghasilkan tegangan. 
Ketika disinari, umumnya satu sel surya komersial 
menghasilkan tegangan DC sebesar 0,5-1 Volt, dan 
arus short-circuit dalam skala  miliamper per cm2. 
Satu modul surya biasanya terdiri dari 28-36 sel 
surya, dan total menghasilkan tegangan DC 
sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran standar 
(air mass 1,5). Pada saat sinar matahari cukup 
terik menghasilkan 20-23v / 1,9-2,4 A (38-50 
Watt) atau sekitar 350 Watt.hour/hari. Gambar 7 
menunjukkan diagram pembangkit listrik panel 
surya. 

Gambar 7 Diagram Pembangkit Listrik Panel Surya 

Bahan dan cara kerja yang aman terhadap 
lingkungan menjadikan sel surya sebagai salah 
satu hasil teknologi pembangkit listrik yang 
efisien dan alternatif sumber energi. Tenaga surya 
dapat memberikan daya yang cukup untuk 
menggerakkan sistem dan dapat mengatasi 

masalah kebutuhan listrik (Harishankar, Kumar, 
Sudharsan, Vignesh, & Viveknath, 2014; Nagahage 
& Dilrukshi, 2012). Hidayah & Prihantoko (2017) 
menyatakan bahwa penggunaan tenaga surya 
dengan daya 150 Wp per satu sistem dan baterai 
152 Ah, dapat mengoperasikan pintu air 
elektromekanis secara otomatis dengan acuan 
kendali data debit pada saluran dengan ketinggian 
maksimal satu meter. 

Sebuah panel surya menghasilkan tegangan ±0,5 
Volt. Jadi sebuah panel surya 12 Volt terdiri dari 
±36 sel. Panel surya yang digunakan pada 
penelitian ini adalah panel surya 30 Wp artinya 
panel surya tersebut mempunyai 30 Watt peak 
(saat matahari terik) dimana 1 peak diasumsikan 
4,5 jam sehingga kapasitas maksimal untuk 
pemakaian 1 hari adalah 135 Watt.hour/hari. 
Total daya untuk mengoperasikan sistem irigasi 
sprinkler otomatis adalah 67,0 Watt.hour dan total 
daya untuk mengoperasikan irigasi sprinkler 
tanpa dilengkapi sistem kontrol otomatis adalah 
301,7 Watt.hour sehingga penggunaan 1 unit 
panel surya 30 Wp mampu mencukupi daya yang 
dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem irigasi 
sprinkler otomatis. Penggunaan tenaga surya juga 
dapat mengurangi konsumsi energi lebih dari 
35% sehingga dapat membantu meningkatkan 
pendapatan petani (Alam & Naseem 2014). 
Analisis konsumsi daya yang digunakan irigasi 
sprinkler otomatis bertenaga surya ditunjukkan 
pada Tabel 6. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa 
penggunaan sistem kontrol otomatis dan tanpa 
pemanfaatan energi matahari, maka baterai 
dengan kapasitas 12V-45Ah tidak mampu 
mengoperasikan sistem selama 24 jam secara 
kontinyu. 

Tabel 6 Analisis Konsumsi Daya pada Sistem Irigasi Sprinkler Otomatis Bertenaga Surya 

Uraian 
Konsumsi Daya 

Tanpa sistem 
kontrol 

Aplikasi sistem 
kontrol 

Daya Output (beban)   

Pompa irigasi 300 Watt 65,4 Watt 

Arduino Uno ATMega 328P -  1,08 Watt 

Sensor kelembaban tanah 0,24 Watt 0,24 Watt 

RTC dan Micro Sd 0,008 Watt 0,008 Watt 

Relay 12 V 0,90 Watt 0,20 Watt 

Relay 5 V 0,54 Watt 0,12 Watt 

Daya Input   

Kapasitas max. solar cell 1 hari 135 Watt 135 Watt 

Baterai 12V 45Ah 540 Watt 540 Watt 

Lama daya tahan baterai tanpa suplai dari solar cell 2 Jam 8 Jam 

Kebutuhan solar cell 2 buah 0,5 buah 

Kebutuhan baterai 7 hari tanpa sinar matahari 7,8 buah 1,74 buah 
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Aplikasi sistem kontrol pada jaringan irigasi 
sprinkler selama percobaan dapat menghemat 
penggunaan daya baterai sebesar 234,7 Watt. 
Joubert, Ridwan, & Pratiwi (2017) menyatakan 
bahwa biaya operasi pompa dapat ditekan sampai 
94,92% jika dibandingkan dengan biaya operasi 
pompa berbahan bakar minyak pada kinerja 
jaringan irigasi air tanah serta potensi 
pengurangan CO2 mencapai 4.506 ton dalam 
setahun. Analisis kelayakan finansial terhadap 
penggunaan tenaga surya untuk suatu investasi 
dapat dikatakan layak karena memenuhi kriteria 
sebagai berikut: Internal Rate of Interest (IRR) 
lebih besar dari discount rate yang sedang berlaku 
dan Benefit Cost Ratio (BCR) lebih besar dari 1. 

Rejekiningrum & Saptomo (2015) menyatakan 
bahwa sistem irigasi cakram otomatis bertenaga 
surya untuk pengembangan komoditas mangga, 
srikaya, anggur, dan cabe sangat layak untuk 
dilaksanakan karena memiliki nilai BCR lebih 
besar dari 1 yaitu 1,34-3,78, dan nilai IRR antara 
17,38% - 34,10%. Teknologi irigasi otomatis 
berbasis tenaga surya merupakan inovasi dalam 
upaya peningkatan efisiensi penggunaan air 
irigasi sekaligus merupakan teknologi otomatisasi 
yang lebih aplikatif. Teknologi inovasi ini akan 
memudahkan dalam pengaturan penggunaan air 
irigasi agar dapat mencapai peningkatan 
produktivitas air, tenaga kerja dan lahan 
pertanian (Shiraz Pasha & Yogesha, 2014).  

3.3. Pengujian dan Kinerja Sistem Irigasi 
Otomatis 

Pemanfaatan teknologi irigasi sprinkler otomatis 
berbasis tenaga surya dapat meningkatkan 
efisiensi penggunaan energi dan dapat 
meminimalkan dampak terhadap lingkungan 
hidup jika dibandingkan dengan operasi pompa 
berbahan bakar minyak serta dapat mengatasi 
masalah kebutuhan listrik. Produk teknologi ini 
merupakan inovasi dalam upaya peningkatan 
efisiensi irigasi sekaligus merupakan teknologi 
otomatisasi yang lebih aplikatif serta 
memudahkan dalam pengaturan irigasi agar dapat 
mencapai peningkatan produktivitas air, tenaga 
kerja dan lahan pertanian. Inovasi teknologi ini 
memperkenalkan sistem otomatis yang akan 
menjadi daya tarik untuk pengembangan 
pertanian yang modern, yang mengatasi 
keterbatasan sumberdaya manusia di bidang 
pertanian serta tuntutan efisiensi penggunaan air 
dengan pengaturan otomatis sesuai pengaturan 
yang diinginkan.  

Data pembacaan sensor kelembaban tanah 
diperoleh dari hasil uji rancangan sistem irigasi 
otomatis di lahan percobaan yang dilakukan 

selama 7 hari secara kontinyu. Gambar 8 
memperlihatkan kinerja sistem kontrol otomatis 
dalam menjaga tingkat kelembaban tanah di lahan 
percobaan sesuai dengan batas rentang set point 
yang telah ditentukan. 

Sumbu x pada kurva menunjukkan waktu 
pengambilan data dan sumbu y ordinat primer di 
sebelah kiri gambar menunjukkan perubahan 
kelembaban tanah/volume water content (% 
volume).  

Hasil percobaan menunjukkan volume water 
content berfluktuasi setiap hari, namun sistem 
kontrol otomatis dapat mengontrol sistem on-off 
pompa irigasi pada set point yang diinginkan. 
Pengoperasian irigasi sprinkler membutuhkan 
tekanan yang cukup untuk menyalurkan air 
melalui perangkat penyiram (sprinkler) yang 
bersumber dari gravitasi atau sistem pemompaan. 
Penyiram (sprinkler) biasanya terletak pada pipa 
yang disebut lateral. Air disemprotkan ke udara 
dan kemudian jatuh masuk ke dalam tanah, 
menyirami tanaman yang ada di sekitarnya. 

Gambar 8 memperlihatkan bahwa pada saat 
pompa irigasi on maka kadar air tanah meningkat 
dan menjaga kondisi tanah dari kapasitas lapang, 
sehingga dapat menghindari tanaman dari 
kekurangan air maupun kelebihan air. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan nilai kadar air 
tanah pada sensor kelembaban tanah. Sensor 
kelembaban tanah menggunakan dua probe yang 
terbuat dari tembaga untuk melewatkan arus 
yang melalui tanah dan kemudian membaca 
resistansi untuk mendapatkan tingkat 
kelembaban. Lebih banyak air (basah) membuat 
tanah menghantarkan listrik lebih mudah 
(resistansi berkurang), sedangkan tanah kering 
(tidak basah) sangat sulit untuk menghantarkan 
listrik (resistansi meningkat). Ketika proses 
pengisian air tanah ke pori-pori tanah maka tanah 
dalam keadaan jenuh, atau dalam proses menuju 
jenuh sehingga nilai kadar air tanah meningkat.  

Hasil percobaan menunjukkan bahwa kadar air 
tanah maksimum 29,10% dan kadar air tanah 
minimum 12,87%. Selama percobaan rata-rata 
tingkat kelembaban tanah di lahan percobaan 
adalah 23,55%, hal ini menunjukkan bahwa 
kinerja sistem kontrol otomatis bertenaga surya 
dapat bekerja pada rentang set point yang 
ditentukan dan menjaga kelembaban tanah pada 
kondisi pF antara 2,54 (kapasitas lapang) sampai 
dengan 4,2 (titik layu permanen). Tabel 7 
menunjukkan hasil analisis kinerja irigasi 
sprinkler otomatis bertenaga surya selama 
percobaan. 

 



 

 

64    Jurnal Irigasi – Vol. 13, No. 1 (2018), Hal. 55-66 

10

15

20

25

30

15/10/201716/10/201717/10/201718/10/201719/10/201720/10/201721/10/2017V
o

lu
m

e 
w

at
er

 c
o

n
te

n
t 

(%
) 

Waktu Pangamatan 

vwc setpoint bawah setpoint atas periode irigasi
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8 Hasil Percobaan Irigasi Otomatis Bertenaga Surya di Lahan Kelompok Tani 

 

Tabel 7 Analisis Kinerja Irigasi Sprinkler Otomatis 

Date 
rata-rata 
vwc (%) 

Curah 
Hujan 
(mm) 

Penyinaran 
matahari 

(jam) 
T (°C) 

Radiasi 
(MJ/m2/day) 

ETc 
(mm/day) 

Debit 
(m3) 

Waktu 
irigasi 

(menit) 

Aplikasi 
irigasi (m3) 

15/10/2017 23,58 0,00 3,5 32,0 14,5 3,43 0,18 15,25 2,79 

16/10/2017 23,97 0,00 6,0 31,8 18,3 4,41 0,18 10,17 1,86 
17/10/2017 23,02 0,00 10,7 21,6 25,5 4,19 0,09 10,17 0,93 

18/10/2017 24,04 0,00 10,5 32,4 25,2 5,74 0,27 15,25 4,19 

19/10/2017 22,90 0,00 8,0 32,6 21,3 3,97 0,27 15,25 4,19 

20/10/2017 23,65 0,00 8,0 32,2 21,3 4,88 0,18 10,17 1,86 
21/10/2017 23,68 0,00 9,5 31,9 23,6 5,28 0,37 15,25 5,58 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama 
percobaan rata-rata durasi waktu untuk 
pengoperasian pompa irigasi adalah 13,07 menit 
dan total aplikasi air irigasi sebesar 21,40 m3. 
Penggunaan irigasi sprinkler dapat menghemat 
waktu operasi menjadi lebih singkat karena 
dengan irigasi sprinkler air langsung sampai pada 
tanaman.  

Aplikasi irigasi sprinkler otomatis di lahan usaha 
tani dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air 
jika dibandingkan dengan irigasi konvensional 
dan dapat mengurangi jumlah air yang terbuang 
atau banyaknya kehilangan air di saluran dan 
tidak sampai pada tanaman. Susanawati & 
Suharto (2017) melakukan uji kinerja desain 
irigasi curah menggunakan kombinasi tekanan 
pompa  dan tinggi pipa riser terhadap 
keseragaman air, menyatakan bahwa nilai 
koefisien keseragaman air terendah sebesar 
92,46% dan koefisien keseragaman air tertinggi 
sebesar 97,23%. Nilai distribusi keseragaman air 
terendah sebesar 88,01% dan tertinggi sebesar 
95,59%.  

Seluruh kombinasi perlakuan layak untuk 
diaplikasikan ke lahan karena nilai koefisien 
keseragaman air melebihi 85%.  Faridah, Suhardi, 
& Waris (2014) menyatakan bahwa kinerja sistem 
kontrol kadar air tanah pada operasi sistem irigasi 

sprinkler memiliki distribusi keseragaman air 
74,32% dan koefisien keseragaman air 81,8%.  

Biaya pemeliharaan jaringan irigasi sprinkler 
relatif kecil, jika tidak terjadi kerusakan pada 
jaringan atau komponen sprinkler. Biaya 
pemeliharaan cukup besar pada jaringan irigasi 
sprinkler adalah untuk perawatan pompa, seperti 
penggantian suku cadang dan pencucian sumur. 

IV. KESIMPULAN  

Mikrokontroler Arduino Uno ATMega328P dapat 
digunakan sebagai sistem kendali otomatis untuk 
menggerakkan sistem aktuasi pompa irigasi 
berdasarkan kelembaban tanah sesuai dengan 
set point yang telah ditentukan. Selama 
percobaan nilai kadar air tanah maksimum 
29,10%, kadar air tanah minimum 12,87% dan 
kadar air tanah rata-rata 23,55%. Rata-rata waktu 
yang dibutuhkan untuk pengoperasian pompa 
irigasi sampai set point atas adalah 13,07 menit 
dan total penggunaan air irigasi selama percobaan 
adalah 21,40 m3. Total daya yang dibutuhkan 
untuk mengoperasikan irigasi sprinkler otomatis 
adalah 67,0 Watt dan penggunaan sistem kontrol 
otomatis selama percobaan dapat menghemat 
daya baterai sebesar 234,7 Watt. 

Untuk selanjutnya, diperlukan pengembangan 
algoritma yang lebih baik lagi untuk mengontrol 
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sistem on/off pompa sesuai dengan fase 
pertumbuhan tanaman secara otomatis berbasis 
tenaga surya. 
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