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ABSTRAK 

 
 

Desa Akar-Akar merupakan wilayah administrasi Kecamatan Bayan yang terletak di 

Kabupaten Lombok Utara yang memiliki wilayah lahan kering yang cukup luas yaitu mencapai 38.000 

ha. Desa ini merupakan daerah lahan kering yang mempunyai potensi dikembangkan menjadi lahan 

pertanian yang produktif untuk berbagai komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 

Namun lahan kering di NTB sering mengalami kekurangan air untuk menopang kebutuhan tanaman 

sehingga air merupakan masalah yang paling penting dalam pengembangan pertanian di daerah 

NTB. Hal ini mengindikasikan perlunya efisiensi penggunaan air dengan sistem irigasi khusus seperti 

sistem irigasi pipa leb. Sistem irigasi ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan air dan 

menghemat biaya irigasi pada lahan kering 

Dalam penelitian ini dianalisis berbagai macam faktor yang mempengaruhi waktu dan biaya 

irigasi pada sistem irigasi pipa leb di Desa Akar-Akar. Data yang dianalisis dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dan dari hasil uji laboratorium. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut didapatkan waktu irigasi yang dibutuhkan agar kelengasan 

tanah bertahan hingga 30 hari adalah sebanyak 8 kali irigasi untuk durasi irigasi 20 menit dengan total  

irigasi selama 16 jam dan 5 kali irigasi untuk durasi irigasi 30 menit dengan total irigasi selama 15 jam. 

Biaya investasi yang dibutuhkan untuk infrastruktur irigasi adalah Rp. 6.849.000,-. Biaya operasional 

yang dibutuhkan selama 30 hari untuk irigasi 16 jam adalah Rp. 464.000,- dan untuk irigasi 15 jam 

adalah Rp. 435.000,-. 

 

Kata kunci : Sistem Irigasi Pipa LEB, Lahan Kering. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa Akar-Akar merupakan wilayah 

administrasi Kecamatan Bayan yang terletak di 

Kabupaten Lombok Utara yang memiliki wilayah 

lahan kering yang cukup luas yaitu mencapai 

38.000 ha. Desa ini merupakan daerah lahan 

kering yang mempunyai potensi dikembangkan 

menjadi lahan pertanian yang produktif untuk 

berbagai komoditas pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura. Kendala yang banyak dihadapi 

di lapangan seperti pemanfaatan air irigasi 

terbuka menimbulkan banyaknya kehilangan air 

melalui evaporasi dan infiltrasi. Sistem irigasi 

tersebut kurang efisien karena untuk mengairi 1 

hektar lahan pertanian membutuhkan waktu 5-

10 jam. Sementara untuk biaya pengoperasian 

sumur pompa cukup mahal yaitu Rp. 25.000 
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sampai Rp. 30.000 per jamnya.   Hal lain yang 

jadi permasalahan adalah belum 

berkembangnya teknologi irigasi hemat air 

sehingga pemanfaatan air tanah dalam belum 

optimal. Kehilangan air dalam proses 

pengaliran, juga mengakibatkan waktu proses 

penggenangan air menjadi semakin lama, 

sehingga semakin lama waktu penggenangan 

maka semakin besar biaya oprasionalnya. 

Untuk itu, perlu adanya sistem irigasi khusus 

guna mengatasi atau mereduksi infiltrasi dengan 

sistem irigasi pipa leb.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian jaringan irigasi pipa leb 

agar mengetahui waktu dan biaya yang 

diperlukan oleh para petani jika menggunakan 

sistem irigasi pipa leb. Adapun tanaman yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tanaman 

sorgum, yang tahan terhadap kekeringan dan 

mempunyai banyak manfaat seperti bahan 

makanan dan sumber bioethanol. Adapun judul 

tugas akhir yang diangkat pada penelitian ini 

adalah “Analisis Waktu dan Biaya Irigasi 

Pada Sistem Irigasi Pipa Leb di Lahan Kering 

di Dusun Arungan Bali Desa Akar-Akar, 

Kecamatan Bayan, Lombok Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan, maka diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapakah waktu irigasi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan 

sistem irigasi pipa leb? 

2. Berapakah nilai kadar lengas tanah 

yang di hasilkan? 

3. Berapakah biaya irigasi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan 

sistem irigasi pipa leb? 

1.3 Tujuan Penelitian 

2 Untuk mengetahui waktu irigasi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan sistem 

irigasi pipa leb. 

3 Untuk mengetahui nilai penurunan rata-rata 

kadar lengas tanah harian. 

4 Untuk mengetahui biaya irigasi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan sistem 

irigasi pipa leb. 

4.1 Manfaat Penelitian 

1 Diharapkan dapat memberikan contoh 

irigasi hemat air pada petani dan                   

Pemda dalam rangka peningkatan 

pemanfaatan lahan kering. 

2 Mendapatkan efisiensi penyediaan air yang 

ekonomis sesuai dengan sifat   lahan 

kering. 

5.1 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlampau luas dan 

lebih terarah, maka dalam hal ini penulis 

membatasi pokok-pokok bahasan pada 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Studi penelitian ini terletak di Dusun 

Arungan Bali Desa Akar-Akar 

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok 

Utara. 

b. Pemberian air irigasi pada penelitian ini 

menggunakan sistem irigasi pipa leb. 

c. Tanaman yang diujikan pada penelitian 

ini adalah tanaman sorgum. 

d. Luas lahan yang digunakan untuk 

penelitian adalah 5 are. 

e. Tebal maksimum tanah dalam 

pengujian kadar kelengasan tanah 

adalah 30 cm. 

f. Hanya menganalisa besarnya biaya 

investasi dan biaya operasional. 
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II.LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjuan Pustaka 

Irigasi secara umum adalah suatu 

kegiatan yang menyediakan air, menyalurkan 

dan mendistribusikan air ke tanah yang 

membutuhkan. Irigasi adalah usaha 

penyediaan, pengaturan dan pembuangan air 

untuk menunjang pertanian yang jenisnya 

meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi 

air bawah tanah, irigasi pompa dan tambak (PP 

20/2006). Irigasi adalah penambahan air untuk 

memenuhi kebutuhan lengas tanah bagi 

pertumbuhan tanaman. 

Menurut Arsyad (2010), irigasi berarti 

pemberian air kepada tanah untuk memenuhi 

kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman. 

Tujuan irigasi adalah memberikan air kepada 

tanaman dalam jumlah yang cukup dan pada 

waktu yang diperlukan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Lahan Kering 

 Menurut Anonim dalam Utomo, 2003, 

definisi lahan kering (Upland, rainfed) adalah 

hamparan lahan yang didayagunakan tanpa 

penggenangan air, baik secara permanen 

maupun musiman dengan sumber air berupa 

hujan atau air irigasi.Sedangkan menurut Soil 

Survey Staffs (1998), lahan kering didefinisikan 

sebagai hamparan lahan yang tidak pernah 

tergenang atau digenangi air selama periode 

sebagian besar waktu dalam satu tahun. 

Tipologi daerah lahan kering antara lain pada 

dataran rendah (0-700 m di atas muka air laut), 

dan pada dataran tinggi (>700 m di atas muka 

air laut). 

Pengolahan lahan kering bertujuan untuk 

melindungi dan memperbaiki kualitas lahan 

kering agar mampu mendukung pembangunan 

pertanian secara berkelanjutan. Dengan kata 

lain, pengolahan lahan kering berkelanjutan 

bertujuan  memenuhi kebutuhan hidup manusia 

secara berkelanjutan (untuk generasi kini dan 

esok) dengan tanpa menurunkan kualitas 

sumber daya lahan itu sendiri (tidak tergradasi) 

dan tidak mencemari lingkungan (pencemaran 

tanh, air dan udara). 

2.2.2  Tekstur Tanah  

 Tekstur tanah tertuju pada besarnya 

butir-butir mineral, terutama pada perbandingan 

relatif berbagai golongan dari tanah tertentu. 

Atau dengan kata lain ukuran partikel 

menentukan susunan tekstur tanah. Tanah 

terdiri dari butir-butir tanah berbagai ukuran dari 

yang sangat halus sampai kasar. Bagian tanah 

yang berukuran lebih dari 2mm disebut bahan 

kasar (kerikil sampai batu). Bahan-bahan tanah 

yang lebih halus dapat dibedakan menjadi : 

pasir (2mm-5mikro), debu (50mikro-2mikro) dan 

liat (<2mikro). Tekstur tanah menunjukkan kasar 

halusnya tanah.  

2.2.3  Irigasi Lahan Kering 

 Di lahan kering air sangat langka dan 

pemanfaatannya harus efisien. Jumlah air irigasi 

yang diberikan ditetapkan berdasarkan 

kebutuhan tanaman, kemampuan tanah 

memegang air, serta sarana irigasi yang 

tersedia (Irigasi Wikipedia Bahasa Indonesia). 

Ada beberapa system irigasi untuk lahan kering, 

yaitu: 

1) Irigasi tetes (drip irrigation) 

2) Irigasi curah (Sprinkler irrigation) 

3) Sistem irigasi permukaan (Surface irrigation 

system) 

4) Irigasi bawah permukaan (Subsurface 

irrigation) 
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2.2.4  Irigasi Pipa 

 Penggunaan pipa dianggap lebih 

menguntungkan sebab : 

1. Air dapat dialirkan dari sumbernya yang 

lebih rendah dari permukaannya menuju 

areal pertanian yang lebih tinggi atau 

topografi yang tidak rata. 

2. Kehilangan air sepanjang saluran yang 

disebabkan peresapan atau penguapan 

hamper tidak ada atau sangat kecil. 

3. Debit sumber air yang dikembangkan 

dengan sistem perpipaan relatif kecil 

10-40 l/dt dengan lahan kurang dari 40 

Ha yang relatif datar atau menyatu 

sehingga teknis pemeliharaan, jenis dan 

ukuran pipa dan alat-alat lainnya relatif 

murah dan mudah didapatkan. 

2.2.5 Sistem Irigasi Leb 

 Pada areal lahan kering, sistem irigasi 

leb efektif untuk digunakan. Sistem irigasi leb 

adalah dengan menggenangi tanaman sampai 

tanahnya basah dan segera dikeringkan 

kembali. Kelebihan sistem ini adalah mampu 

mendistribusikan pupuk dengan baik ke areal 

perakaran (Anonim,2015). 

2.2.6  Lengas Tanah  

Lengas tanah (soil moisture) adalah air 

didalam tanah daerah perakaran/zona 

perakaran yang mengisi sebagian ruang pori 

tanah dinyatakan dalam satuan persen berat 

atau persen volume (Anonim, 2015).  

Soemarto (1987), menyatakan bahwa 

cara untuk mengukur kadar air yang paling teliti 

adalah cara gravimetrik, yaitu dengan 

menimbang contoh tanah, mengeringkan dalam 

oven bersuhu 100-110
0
C selama 24 jam dan 

menimbang kembali. 

 Perhitungan kadar lengas tanah 

digunakan persamaan sebagai berikut yaitu  

 
   

  
        (2-1)  

 
        

       
         (2-2) 

Dengan:  W1 = berat cawan + tanah basah, 

    W2 = berat cawan + tanah kering, 

    W3 = berat cawan kosong, 

    Ww = berat air (W1-W2) 

    Ws = berat tanah kering (W2-W3) 

2.2.7   Keseragaman Debit Lahan 

Keseragaman keluaran yang tinggi 

sangat penting dalam pengembangan system 

irigasi.Tujuannya adalah agar tercapai tingkat 

pancaran pancaran yang seragam pada setiap 

outlite yang dapat memenuhi kebutuhan 

tanaman terutama pada zona perakaran. 

Menurut Christianes (1942) dalam Rai,I.B 

(2010) keseragaman dapat dihitung dengan 

persamaan 

            
 

 
   (2-3) 

     
        

   
   (2-4) 

Dengan : 

Cu = koefisien keseragaman (uniformity of 

application) 

D    = deviasi numeric rata-rata aplikasi  

ӯ     = nilai rata-rata observasi (mean application 

rate) 

yi    = nilai tiap titik observasi 

n = jumlah titik observasi (number of 

observation) 

2.2.8 Debit Air 

 Debit adalah suatu koefisien yang 

menyatakan banyaknya air yang mengalir dari 

suatu sumber persatuan waktu, biasanya diukur 

dalam satuan liter/detik,untuk memenuhi 

kebutuhan air pengairan, debit air harus lebih 
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cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah 

disiapkan (Dumiary,1992).  

 Jumlah air yang mengalir melalui 

tampang lintang tiap satu satuan waktu disebut 

debit aliran dan diberi notasi Q. untuk 

perhitungan debit dapat digunakan persamaan 

berikut (Triatmodjo, 2003) 

                  
 

 
   (2-5) 

Dengan: 

Q = debit aliran (m
3
/det) 

V = volume wadah (m
3
) 

t  = lama waktu untuk memenuhi volume wadah 

yang digunakan (detik) 

2.2.9 Waktu Irigasi 

Jadwal irigasi, waktu pemberian air dan 

jumlah air yang diberikan adalah masalah yang 

sangat kompleks. Faktor utama yang 

mempengaruhi jadwal irigasi adalah kebutuhan 

air tanaman, sifat tanah yang menunjukkan 

kapasitas menyimpan air di daerah perakaran, 

pertumbuhan perakaran tanaman dan toleransi 

tanaman terhadap penurunan kelembaban. 

Dalam perencanaan irigasi, factor tambahan 

yang perlu dipertimbangkan adalah karateristik 

hidrolik, metode dan praktek irigasi, kondisi 

daerah dan iklim, operasi lahan yang 

mempengaruhi waktu irigasi dan kondisi lahan 

yang berhubungan dengan usaha manusia dan 

proses produksi (Buras, 1973 dan Handayani, 

1992). 

Untuk menentukan waktu irigasi, perlu 

diketahui waktu dimana tanaman memerlukan 

air dan interval pemberian air agar keberadaan 

air di dalam tanah untuk kegiatan bercocok 

tanaman tetap terjaga sampai waktu yang 

dibutuhkan (Handayani, 1992) 

 

2.2.10 Biaya Irigasi Sumur Pompa 

Biaya dalam proyek pompanisasi 

dibedakan atas biaya investasi, biaya tetap dan 

biaya tidak tetap atau biaya operasional. Biaya 

investasi meliputi biaya pembelian mesin 

penggerak, pompa, jaringan pipa dan rumah 

pompa. Biaya tetap meliputi biaya untuk 

penyusutan dan bunga modal pada mesin 

penggerak, pompa, jaringan pipa dan rumah 

pompa. Biaya penyusutan dan bunga modal 

tersebut sudah termasuk biaya untuk kebutuhan 

bahan bakar, pelumas, gemuk, gaji operator dan 

pengurus P3A (jika ada), pemeliharaan dan 

perbaikan. Biaya-biaya pompanisasi yang 

meliputi biaya tetap maupun tidak tetap dihitung 

untuk mengetahui nilai ekonomi air (Munir, 

2003). 

Penentuan biaya irigasi ditentukan 

berdasarkan jumlah waktu pemakaian, atau 

dapat dirumuskan : 

Biaya Irigasi (Rp) = Total Waktu Pemakaian 

(jam) x Tarif Per Jam (Rp) 

III. Metodologi Penelitian 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dusun Arungan Bali 

Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Lombok 

Utara dan Laboratorium Geologi dan Mekanika 

Tanah Fakultas Teknik Universitas Mataram. 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Secara garis besar langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan 

2) Tahap pelaksanaan penelitian 

3) Pengumpulan data 

4) Analisa data 
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3.2.1 Tahap Persiapan 

Adapun tahap persiapan yang dimaksud 

adalah meliputi: 

1. Pengumpulan literatur-literatur dan 

referensi yang menjadi landasan teori 

dalam pelaksanaan penelitian. 

2. Pengecekan kesiapan dari alat-alat 

yang akan digunakan dalam pengujian. 

Hal ini dimaksudkan agar pada saat 

penelitian berlangsung tidak ada terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan. 

3.2.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.2.2.1 Pelaksanaan 

Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mempersiapkan lokasi penelitian. 

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

3. Merangkai alat-alat dan bahan-bahan 

penelitian sesuai model irigasi yang 

direncanakan. 

4. Uji pendahuluan, untuk mengetahui 

persiapan penelitian. 

5. Running awal, untuk mengetahui 

persiapan penelitian 

6. Mengambil sempel tanah sebelum 

pengairan untuk pengukuran kadar 

lengas tanah, dilakukan pada 3 (tiga) 

titik berbeda dalam satu petak lahan. 

7. Melakukan pengairan menggunakan 

sistem irigasi pipa leb. 

8. Menghitung lamanya waktu pengairan 

dengan stopwatch untuk mengetahui 

debit aliran. 

9. Mengambil sempel tanah setelah 

pengairan untuk pengukuran kadar 

lengas tanah. 

3.2.2.2 Perencanaan Sistem Irigasi 

Leb 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan 

sistem irigasi leb. Sumber air berasal dari air 

tanah dalam dan dialirkan ke jaringan 

perpipaan. Saluran pipa utama dan lateral 

menggunakan pipa PVC dan pada pipa lateral 

tersebut dibuat lubang-lubang outlet dengan 

jumlah 34 lubang. Jaringan perpipaan dibuat 

dalam bentuk sistem jaringan tertutup. Jaringan 

pipa tertanam di dalam tanah sedalam 50 cm 

dengan mulut pipa outlet berada di permukaan 

tanah. Untuk lebih jelasnya perencanaan model 

fisik jaringan irigasi leb dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Jaringan Sistem Irigasi Pipa 

Leb 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Desain Irigasi Pipa Leb 
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Gambar 3.4 Detail Pipa Outlet 

3.2.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat 

diperoleh dari observasi langsung / 

pengujian di lapangan, pengujian di 

laboratorium dan dapat juga diperoleh 

dari instansi-instansi terkait. Adapun 

data – data yang digunakan dalam studi 

ini adalah : 

1. Data debit outlet pada sistem irigasi 

pipa leb. 

Tahap ini dilakukan untuk 

mendapatkan data debit aliran yang 

akan digunakan untuk mengairi 

lahan. Langkah-langkah yang akan 

dilakukan adalah dengan 

mengalirkan air dari sumur bor, 

kemudian mengaliri air melalui pipa 

dengan cara membuka stop kran 

lalu mencatat waktu yang 

dibutuhkan dengan stopwatch. 

Kemudian membaca volume 

keluaran air dari water meter. 

Sehingga untuk memperoleh debit 

aliran samadengan volume keluaran 

air dari water meter dibagi dengan 

waktu. 

2. Data kelengasan tanah. 

Mengambil sempel tanah sebelum 

dan sesudah pengairan untuk 

pengukuran kadar lengas tanah, 

dilakukan pada 3 (tiga) titik berbeda 

dalam satu petak lahan. 

3.2.4 Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul 

baik data primer maupun skunder, 

kemudian digunakan pada tahapan 

analisa data. Beberapa analisa yang 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Analisis debit tiap outlet 

2. Analisis kelengasan tanah sebelum 

dan setelah pengairan dengan cara 

gravimetri. 

3. Analisis waktu irigasi pada sistem 

irigasi pipa leb. 

4. Analisis biaya irigasi pada sistem 

irigasi pipa leb 

3.3 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber air berasal dari sumur 

pompa 

2. Pipa paralon/PVC ø  2” 

3. Sambungan L ø 2” 

4. Sambungan T ø 2” 

5. Stop Watch 

6. Plastik 

7. Meteran 

8. Alat tulis, untuk mencatat data-data 

dari hasil pengukuran 

9. Alat pengambil sampel tanah 

10. Oven 

11. Kamera 

12. Tanah asli dari  Dusun Arungan Bali 

Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, 

Lombok Utara  
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3.2 Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bagan Alir Penelitian 

Mulai 

 

Persiapan Lahan 

Irigasi Leb 

Uji Pendahuluan 

(Sebaran air 

merata) 

Ya 

Tidak 

Analisis data : 

1. Analisa debit outlet pipa leb 

2. Analisa kelengasan tanah 

3. Analisa waktu pada irigasi pipa leb 

4. Analisa biaya pada irigasi pipa leb 

5. Analisa keseragaman debit 

Pembahasan  

Kesimpulan dan saran  

Selesai  

Persiapan : 
1.  Persiapan peralatan 

2.  Studi pustaka 

 

Pengambilan Data : 

1. Data debit outlet pipa leb 

2. Data kelengasan tanah 

3. Data waktu pada irigasi pipa leb 

4. Data keseragaman debit 

1 0.00155 0.00147 0.00156 0.00145

2 0.00150 0.00150 0.00157 0.00148

3 0.00154 0.00152 0.00150 0.00142

Rata-Rata (m
3
) 0.00153 0.00150 0.00154 0.00145

Debit Rata-rata

(m
3
/dtk)

0.000188

Volume (m
3
)

Debit

(m
3
/dtk)

0.000191 0.000187 0.000193 0.000181

Waktu (dtk) 8 8 8 8

No
Outlet

1

Outlet

2

Outlet

3

Outlet

4

3.4 Bagan Alir Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian 

dijelaskan dengan bagan alir (flow chart) 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Analisis Debit 

Pengujian dilakukan pada sistem 

jaringan pipa leb dengan jumlah lahan uji 

sebanyak 6 blok. pada masing-masing pipa dan 

waktu pengaliran. Skema blok – blok lahan uji 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Jaringan Sistem Irigasi Pipa 

Leb 

Pengukuran dilakukan dengan 

pengaliran secara bersama-sama sedangkan 

data diambil secara bergiliran. Pengambilan 

data dilakukan sebanyak tiga kali di setiap 

lubang keluaran. Data waktu pengujian debit 

aliran dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Data Pengujian dan Analisis Debit 

Jaringan 4 

 

 

 

  Sumber : Hasil Uji Lapangan 

Berdasarkan tabel diatas, selanjutnya 

dilakukan analisis debit aliran sebagai berikut : 

Contoh Perhitungan : 

1. Waktu = 8 detik 

Rata-rata volume = 0.00153 m
3
 

  

2. Debit : 

Q = 
 

 
 =

       

 
 

Q = 0.000191 m
3
/dt = 0.191 l/dt 

 

Debit pada setiap jaringan pipa 

didapatkan dari perhitungan yang sama seperti 

perhitungan diatas. Hasil perhitungan debit 

selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.2  

Tabel 4.2 Analisis Perhitungan Debit 

Jaringan 4 

 

 

 

 

  Sumber : Hasil Analisis Data 
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1 0.191 0.000010

2 0.187 0.000001

3 0.193 0.000023

4 0.181 0.000047

Jumlah 0.753 0.000081

Rata-rata 0.188

Jaringan Pipa Leb

No Outlet
Debit (yi)

lt/dt
(yi-ȳ)2

No Lahan CU (%)

1 94.62

2 93.89

3 93.44

4 97.24

5 93.86

6 93.38

Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.2 

diketahui kondisi debit distribusi yang diperoleh 

masih bervariasi, dimana variasi debit antara 

titik satu dan yang lainnya relatif kecil. Jaringan 

yang paling dekat dengan hulu, memiliki debit 

yang lebih besar dibandingkan dengan titik yang 

berada pada bagian tengah ataupun pada 

bagian hilir. Sebagai contoh perbandingan debit 

antara titik satu dengan titik dua, ternyata pada 

titik satu memiliki debit yang lebih besar yaitu 

0,000191 m
3
/dt jika dibandingkan dengan titik 

dua yaitu 0,000187 m
3
/dt. 

4.2 Analisis Perhitungan Keseragaman Debit 

Pengujian keseragaman debit merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan sebagai 

upaya untuk mengetahui kelayakan jaringan 

tersebut agar tercapai tingkat keseragaman 

pada setiap lubang keluaran air sehingga dapat 

memberikan jumlah air untuk memenuhi 

kebutuhan air pada tanaman terutama pada 

zona perakaran. Perhitungan keseragaman 

debit dapat dilakukan dengan analisa berikut : 

Jumlah data debit air dari titik 1 – titik 4  

= 0.753 lt/dt 

Rata-rata dari debit air =    
     

 
        

(y-  )
2
 titik 1 = (debit titik satu – rata-rata debit)

2  

       = (0.191-0.188)
2 
 = 0.000010

 

Hasil perhitungan nilai (y-  )
2
 selanjutnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Contoh Perhitungan 

 

 

 

 

 

 Sumber : Hasil Analisis Data 

∑ (yi-y)
2 

= Jumlah dari (yi-y)
2
 

  =  0.000081 lt/dt 

D              =  
          

   
 =  

        

   
  

                  = 0.0052 lt 

Cu             = 100% (1-
 

 
  

              = 97.24% 

Berdasarkan hasil analisa keseragaman, 

didapatkan tingkat keseragaman debit outlet 

pada tiap jaringan adalah sebagai berikut 

Tabel 4.16 Keseragaman Debit 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.16 

diketahui kondisi keseragaman debit yang 

mencapai angka > 90%. Keseragaman debit 

setiap lahan sangat baik, terlihat dari angka 

keseragaman debit tiap lahan yang mencapai 

angka minimal pada lahan enam sebesar 

93,38% dan angka maksimal pada lahan empat 

sebesar 97,24%. 

4.3 Analisis Kelengasan Tanah 

Sebelum dilakukan penyiraman dengan 

sistem leb, perlu dilakukan pengujian lengas 

tanah untuk mengetahui lengas awal sehingga 

dapat diketahui perubahan kelengasan tanah 

setelah dilakukan penyiraman. Sampel tanah 

diambil di satu titik. Pengujian lengas tanah 

dilakukan dengan menggunakan metode 

gravimetrik atau kering oven. Cawan yang telah 

diketahui beratnya (W3), sampel tanah basah 

dan cawan ditimbang dan dicatat beratnya (W1), 

kemudian di oven selama 24 jam, setelah itu 

ditimbang berat cawan dan tanah kering (W2).  
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Titik W1 W2 W3 Kelengasan Tanah Rata rata

(gr) (gr) (gr) (%) (%)

1 34.63 28.43 9.39 32.563

2 35.65 28.81 8.16 33.123

3 30.51 24.99 8.16 32.799

1 32.39 25.79 8.65 38.506

2 29.69 23.84 8.11 37.190

3 31.50 25.55 8.39 34.674

32.828

20 36.790

Tebal Tanah

10

Wo Ws W24 W48 W72 W96 W120 W144 W168

10 18.222 32.828 24.814 22.046 22.431 20.667 18.902 17.006 17.085

20 19.892 36.790 33.516 30.060 28.337 27.947 25.083 22.787 20.458

Waktu 

(menit)

Kelengasan Tanah (%)

Titik W1 W2 W3 Kelengasan Tanah Rata rata

(gr) (gr) (gr) (%) (%)

1 38.30 33.82 8.65 17.799

2 35.02 30.77 8.11 18.756

3 37.41 32.96 8.39 18.112

1 42.84 37.23 9.45 20.194

2 36.82 31.89 8.15 20.767

3 35.91 31.54 8.19 18.715

10 18.222

Tebal Tanah

20 19.892

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Titik Lokasi Pengambilan Sampel 

Tanah 

4.3.1 Uji Lengas Tanah Pada Lahan 4 Durasi 

Irigasi 20 menit 

Perhitungan pengujian kadar lengas tanah awal 

atau sebelum penyiraman : 

Kelengasan tanah sebelum penyiraman, contoh 

tanah diambil pada ketebalan 10 cm dan 20 cm 

Berat cawan + tanah basah (W1) = 38,30gram 

Berat cawan + tanah kering (W2) = 33.84 gram 

Berat cawan kosong (W3)    = 8,65 gram 

Kelengasan tanah = 
             

            
        

         

 

Tabel 4.17 Lengas Tanah Sebelum Pemberian 
Irigasi Sistem Leb Durasi 20 Menit 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis Data 

 Dengan rumus perhitungan yang sama 

seperti di atas, hasil perhitungan lengas tanah   

setelah penyiraman dengan menggunakan 

sistem leb pada ketebalan tanah  10 cm dan 20 

cm dengan volume 3,000 liter dan waktu 

pemberian air selama 20 menit dapat dilihat 

pada Tabel 4.18. 

 

 

 

Tabel 4.18 Lengas Tanah Setelah Pemberian 
Irigasi Sistem Leb Durasi 20 Menit 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan 

nilai lengas tanah dari hasil perhitungan untuk 

pengairan menggunakan sistem leb. Nilai  kadar 

lengas tanah jenuh air pada ketebalan tanah 10 

cm dan 20 cm adalah 32,828% dan 36,790%. 

 Setelah dilakukan perhitungan 

kelengasan untuk semua sampel tanah yang 

diperoleh diambil nilai rata-rata kelengasan 

tanah seperti terlihat pada Tabel 4.19 di bawah 

ini.  

Tabel 4.19 Nilai Rata-Rata Perubahan 

Lengasan Tanah  

 

 

Sumber : Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita tinjau 

bahwa perubahan lengas tanah setiap harinya 

pada kedalaman 10 cm, penurunan terbesar 

terjadi pada waktu pengamatan 24 jam yaitu 

sebesar 8,014 % dan pada waktu pengamatan 

48 jam dan seterusnya penurunan kelengasan 

tanah relatif kecil yaitu sebesar 1-2 %. Pada 

kedalaman 20 cm mengalami penurunan yang 

relatif stabil yaitu sebesar 1-3 % dari hari 

pertama hingga hari ketujuh. Gambaran 

perubahan kelengasan tanah dapat dilihat pada 

Gambar 4.12 dan Gambar 4.13 berikut : 
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Gambar 4.12 Grafik Perubahan Kelengasan 

Tanah Durasi Irigasi 20 menit Pada Kedalaman 
10 cm   

 Berdasarkan Gambar 4.11 dapat ditinjau 

penurunan kelengasan tanah per hari. Diketahui 

titik kritis tanah pada Desa Akar-akar sebesar 

18%, sehingga waktu pengairan kembali untuk 

durasi irigasi 20 menit pada kedalaman 10 cm 

dilakukan pada hari ke 4 (96 jam). 

 

Gambar 4.13 Grafik Perubahan Kelengasan 
Tanah Durasi Irigasi 20 menit Pada Kedalaman 

20 cm   

 Berdasarkan Gambar 4.13 dapat ditinjau 

penurunan kelengasan tanah per hari. Diketahui 

titik kritis tanah pada Desa Akar-akar sebesar 

18%, sehingga waktu pengairan kembali untuk 

durasi irigasi 20 menit pada kedalaman 20 cm 

dilakukan pada hari ke 7 (168 jam). 

 

Gambar 4.14 Grafik Perubahan Kelengasan 

Tanah Durasi Irigasi 30 menit Pada 
Kedalaman 15 cm   

 Berdasarkan Gambar 4.14 dapat 

ditinjau penurunan kelengasan tanah per hari. 

Diketahui titik kritis tanah pada Desa Akar-akar 

sebesar 18%, sehingga waktu pengairan 

kembali untuk durasi irigasi 30 menit pada 

kedalaman 15 cm dilakukan pada hari ke 7 (168 

jam). 

 

Gambar 4.15 Grafik Perubahan Kelengasan 
Tanah Durasi Irigasi 30 menit Pada 

Kedalaman 30 cm   

 Berdasarkan Gambar 4.15 dapat 

ditinjau penurunan kelengasan tanah per hari. 

Diketahui titik kritis tanah pada Desa Akar-akar 

sebesar 18%, sehingga waktu pengairan 

kembali untuk durasi irigasi 30 menit pada 

kedalaman 30 cm dilakukan pada hari ke 7 (168 

jam).

 

Gambar 4.16 Grafik Perubahan Kelengasan 
Tanah Durasi Irigasi 20 menit Pada 

Kedalaman 10 cm   

Berdasarkan Gambar 4.16 dapat 

ditinjau penurunan kelengasan tanah per hari. 

Diketahui titik kritis tanah pada Desa Akar-akar 

sebesar 18%, sehingga waktu pengairan 

kembali untuk durasi irigasi 20 menit pada 
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kedalaman 10 cm dilakukan pada hari ke 4 (96 

jam). 

 

Gambar 4.17 Grafik Perubahan Kelengasan 
Tanah Durasi Irigasi 20 menit Pada 

Kedalaman 20 cm   

Berdasarkan Gambar 4.17 dapat 

ditinjau penurunan kelengasan tanah per hari. 

Diketahui titik kritis tanah pada Desa Akar-akar 

sebesar 18%, sehingga waktu pengairan 

kembali untuk durasi irigasi 20 menit pada 

kedalaman 20 cm dilakukan pada hari ke 7 (168 

jam). 

 

Gambar 4.18 Grafik Perubahan Kelengasan 

Tanah Durasi Irigasi 30 menit Pada 
Kedalaman 15 cm   

Berdasarkan Gambar 4.18 dapat 

ditinjau penurunan kelengasan tanah per hari. 

Diketahui titik kritis tanah pada Desa Akar-akar 

sebesar 18%, sehingga waktu pengairan 

kembali untuk durasi irigasi 30 menit pada 

kedalaman 15 cm dilakukan pada hari ke 7 (168 

jam). 

 

Gambar 4.19 Grafik Perubahan Kelengasan 

Tanah Durasi Irigasi 30 menit Pada 
Kedalaman 30 cm   

Berdasarkan Gambar 4.19 dapat 

ditinjau penurunan kelengasan tanah per hari. 

Diketahui titik kritis tanah pada Desa Akar-akar 

sebesar 18%, sehingga waktu pengairan 

kembali untuk durasi irigasi 30 menit pada 

kedalaman 30 cm dilakukan pada hari ke 7 (168 

jam). 

4.4 Analisis Waktu Irigasi 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

waktu yang diperlukan dalam pemberian air 

Irigasi Pipa Leb dengan durasi 20 dan 30 menit. 

Perhitungan dalam mendapatkan waktu irigasi 

dapat dilihat pada contoh perhitungan berikut :  

 Durasi irigasi 20 menit 

- Interval Pengairan = 96 jam (4 hari) 

Interval pengairan didapat dari waktu 

yang dibutuhkan untuk kembali ke 

kelengasan awal. 

- Jumlah Hari = 30 hari 

Jumlah hari merupakan asumsi untuk 

mencari berapa kali pengairan yang 

dibutuhkan agar kelengasan tanah 

tetap terjaga selama 30 hari. 

- Jumlah Lahan = 6 petak lahan 

- Jumlah Irigasi = 
            

                
 

= 
  

 
 

= 8 kali 

- Total Durasi Irigasi = Jumlah Irigasi x 

Durasi Irigasi x Jumlah Lahan 

        = 8 x 20 x 6 

        = 960 menit (12 jam) 

 

 Durasi irigasi 30 menit 

- Interval Pengairan = 168 jam (7 hari) 
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1 Pipa PVC 2" btg 85 45,000 3825000

2 Tutup Pipa 2" btg 40 5,000 200000

3 Sambungan L 2" btg 30 4,000 120000

4 Sambungan T 2" btg 16 4,000 64000

5 Stop Kran PVC 2" btg 2 70,000 140000

6 Water Meter btg 1 2,500,000 2500000

Jumlah 6849000

Harga Satuan

(Rp.)
JumlahSatuanUraianNo.

Satuan Biaya

(Rp.)

Interval pengairan didapat dari waktu 

yang dibutuhkan untuk kembali ke 

kelengasan awal. 

- Jumlah Hari = 30 hari 

Jumlah hari merupakan asumsi untuk 

mencari berapa kali pengairan yang 

dibutuhkan agar kelengasan tanah 

tetap terjaga selama 30 hari. 

- Jumlah Lahan = 6 petak lahan 

- Jumlah Irigasi = 
            

                
 

         = 
  

 
 

         = 5 kali 

- Total Durasi Irigasi = Jumlah Irigasi x 

Durasi Irigasi x Jumlah Lahan 

      = 5 x 30 x 6 

     = 900 menit (12 jam) 

 Jadi waktu irigasi yang dibutuhkan agar 

kelengasan tanah bertahan hingga 30 hari 

adalah sebanyak 8 kali irigasi untuk durasi 

irigasi 20 menit dengan total irigasi selama 16 

jam dan 5 kali irigasi untuk durasi irigasi 30 

menit dengan total irigasi selama 15 jam. 

4.5 Analisis Biaya Irigasi 

Analisis biaya irigasi dilakukan guna 

mengetahui biaya investasi dan biaya 

operasional. Tarif pemakaian air yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah standar 

harga lapangan. Untuk satu jam irigasi saja 

membutuhkan 5 liter solar. Perhitungan dalam 

mendapatkan biaya irigasi dapat dilihat pada 

contoh perhitungan berikut : 

 Biaya Investasi 

Biaya investasi untuk lahan penelitian 

dengan luas sebesar 5 are dapat dilihat 

pada Tabel 4.29 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.29 Biaya Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, biaya 

investasi yang dibutukan untuk 

mempersiapkan lahan penelitian sebesar 

Rp. 6.849.000,-. 

 Biaya Operasional 

- Total Durasi Irigasi (30 hari)  

= 16 jam  

- Biaya Irigasi per jam 

= 5.800 (solar/liter) x 5  

= Rp. 29.000 

- Total Biaya Irigasi 

= Total durasi irigasi x biaya irigasi per 

jam 

= 16 x 29.000 = Rp. 464.000,- 

- Total Durasi Irigasi (30 hari)  

= 15 jam  

- Biaya Irigasi per jam 

= 5.800 (solar/liter) x 5  

= Rp. 29.000 

- Total Biaya Irigasi 

= Total durasi irigasi x biaya irigasi per 

jam 

= 15 x 29.000 = Rp. 435.000,- 

Jadi biaya investasi yang dibutuhkan 

untuk infrastruktur irigasi adalah Rp. 6.849.000,-

. dan  biaya operasional yang dibutuhkan 

selama 30 hari untuk irigasi 16 jam adalah Rp. 

464.000,- dan untuk irigasi 15 jam adalah Rp. 

435.000,-. Biaya irigasi sendiri tergantung dari 

berapa lama masa tanam tanaman yang 

dibutuhkan.  
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5.1 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Waktu irigasi yang dibutuhkan agar 

kelengasan tanah bertahan hingga 30 hari 

adalah sebanyak 8 kali irigasi untuk durasi 

irigasi 20 menit dan 5 kali irigasi untuk 

durasi irigasi 30 menit dengan total irigasi 

selama 15 jam. 

2. kelengasan tanah pada irigasi pipa leb 

adalah sebagai berikut : 

- Pada lahan 4 durasi irigasi 20 menit 

Nilai rata-rata perubahan kelengasan 

tanah setelah pengairan mengalami 

peningkatan sebesar 8,014 % untuk 

kedalaman 10 cm dan 16,898 % untuk 

kedalaman 20 cm. Pada pengamatan 

berikutnya rata-rata penurunan 

kelengasan tanah relatif kecil yaitu 

sebesar 1-3 %. 

- Pada lahan 4 durasi irigasi 30 menit 

Nilai rata-rata perubahan kelengasan 

tanah setelah pengairan mengalami 

peningkatan sebesar 19,001 % untuk 

kedalaman 15 cm dan 19,159 % untuk 

kedalaman 30 cm. Pada pengamatan 

berikutnya rata-rata penurunan 

kelengasan tanah relatif kecil yaitu 

sebesar 1-3 %. 

- Pada lahan 2 durasi irigasi 20 menit 

Nilai rata-rata perubahan kelengasan 

tanah setelah pengairan mengalami 

peningkatan sebesar 7,724% untuk 

kedalaman 10 cm dan 17,988 % untuk 

kedalaman 20 cm. Pada pengamatan 

berikutnya rata-rata penurunan 

kelengasan tanah relatif kecil yaitu 

sebesar 1-3 %. 

 

- Pada lahan 2 durasi irigasi 30 menit 

Nilai rata-rata perubahan kelengasan 

tanah setelah pengairan mengalami 

peningkatan sebesar 18,626 % untuk 

kedalaman 15 cm dan 18,891 % untuk 

kedalaman 30 cm. Pada pengamatan 

berikutnya rata-rata penurunan 

kelengasan tanah relatif kecil yaitu 

sebesar 1-3 %. 

3. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk 

mempersiapkan lahan adalah Rp. 

6.849.000,-. dan  biaya operasional yang 

dibutuhkan selama 30 hari untuk irigasi 16 

jam adalah Rp. 464.000,- dan untuk irigasi 

15 jam adalah Rp. 435.000,-. Biaya irigasi 

sendiri tergantung dari berapa lama masa 

tanam tanaman yang dibutuhkan.  

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan pengujian dengan jaringan 

yang berbeda agar didapat proses irigasi 

yang lebih efesien. 

2. Diharapkan dapat dilakukan penelitian 

irigasi lanjutan dengan sistem jaringan pipa 

berdasarkan fase pertumbuhan tanaman, 

selain itu diharapkan juga dapat melihat 

perubahan kelengasan tanah akibat proses 

evaporasi dan penyerapan tanaman. 
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