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ABSTRAK 
 

Embung Tundak terletak di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten 
Lombok Timur. Embung Tundak merupakan bangunan air untuk menampung air dan 
dimanfaatkan pada saat musim kemarau untuk keperluan irigasi serta air baku. 
Ketersediaan air Embung Tundak tidak selamanya siap digunakan untuk kebutuhan 
tanaman dan irigasi sehingga menimbulkan permasalahan bagi pemakai air termasuk para 
petani. Permasalahan yang sering di alami para  petani adalah saat memasuki pergantian 
musim tanam kemarau. Pada saat musim kemarau, petani mengeluh dengan ketersediaan 
air yang tidak mencukupi sehingga lahan pertanian yang diperoleh kurang produktif. 
Berdasarkan hal tersebut, simulasi Embung Tundak sangat diperlukan agar air tampungan 
embung dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan.  

Dalam penelitian ini, analisis ketersediaan air dilakukan dengan pengalih-
ragaman hujan menjadi debit menggunakan model F.J Mock. Kemudian debit tersebut, 
digunakan sebagai input dalam analisis simulasi tampungan embung. Simulasi 
tampungan air embung dilakukan untuk mendapatkan pola tanam serta intensitas 
tanam terbaik, sehingga pembagian debit air irigasi yang tersedia pada Daerah Irigasi 
Embung Tundak dapat dilakukan secara optimal dengan mencoba beberapa alternatif 
pola tanam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ketersedian air Embung 
Tundak sebesar 112.194.621,69 m3/tahun dan embung mampu melayani kebutuhan air 
irigasi dengan intensitas tanam dan keandalan embung terbesar, yaitu untuk pola tanam 
Padi – Jagung – Jagung sebesar 28.268,28 m3/ha dengan intensitas tanam 110% dan 
keandalan embung 77,65% pada awal tanam November II, untuk pola tanam Padi – 
Kedelai – Kedelai sebesar 26.922,76 m3/ha dengan intensitas tanam 110% dan keandalan 
embung 78,22% pada awal tanam November II. Sedangkan untuk pola tanam Padi – 
Tembakau – Tembakau, Embung mampu melayani sebesar 20.931,37  m3/ha dengan 
intensitas tanam 130% dan keandalan embung 80,11% pada awal tanam November I. 
 

Kata Kunci: Ketersediaan Air, Kebutuhan Air, Simulasi 
 

I. PENDAHULUAN 
1.1     Latar Belakang 

Air adalah kebutuhan yang sangat 
penting bagi manusia. Dalam kehidupan 

sehari-hari selain digunakan sebagai air 
minum, air juga digunakan untuk  
keperluan yang lain. Pada bidang 
pertanian, air merupakan kebutuhan 
pokok bagi tanaman untuk tumbuh dan 
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berkembang. Kebutuhan air tanaman 
dapat diperoleh melalui sungai, waduk, 
dan dapat juga melalui air tanah. 
Kebutuhan air disawah merupakan suatu 
hal yang mutlak, kebutuhan air harus 
sesuai dengan jumlah tanaman serta 
tingkat pertumbuhannya dan dapat 
terpenuhi tepat pada waktunya dan tepat 
pula pada jumlahnya. 

Ketersediaan air Embung Tundak 
tidak selamanya siap digunakan untuk 
kebutuhan tanaman dan irigasi sehingga 
menimbulkan permasalahan bagi pemakai 
air termasuk para petani. Permasalahan 
yang sering di alami para  petani adalah 
saat memasuki pergantian musim tanam 
kemarau. Pada saat musim kemarau, 
petani mengeluh dengan ketersediaan air 
yang tidak mencukupi sehingga lahan 
pertanian yang diperoleh kurang produktif 

Embung Tundak merupakan salah 
satu upaya pemerintah untuk penyediaan 
air irigasi dan meningkatkan hasil 
produksi pertanian. Lokasi Embung 
Tundak terletak di Desa Batu Putik, 
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok 
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Secara topografi  lokasi Embung Tundak 
berada di anak sungai Gambir DAS Rere 
Penembem Wilayah Sungai Lombok. 
Memiliki volume waduk sebesar 121.000 
m3 serta genangan seluas 4.022 ha. 
Manfaat langsung yaitu tersedianya air 
baku sebanyak 100 KK dan Irigasi seluas 
350 ha. Pola tanam existing pada lokasi 
embung adalah Padi – Jagung – 
Tembakau dengan intensitas tanam 
110%. 

Mengacu pada permasalahan di 
atas maka diperlukan studi untuk mencari 
alternatif pola tanam yang sesuai untuk 
lahan daerah irigasi berdasarkan 
ketersediaan air yang ada di embung. 
Untuk itu dilakukan kajian tentang                 

“Analisis Simulasi Tampungan Embung 
Tundak Di desa Batu Putik Kecamatan 
Keruak Kabupaten Lombok Timur” 
sehingga diharapkan dapat ditemukan 
suatu alternatif pemberian air irigasi yang 
tepat serta pelayanan yang maksimal yang 
dapat mendukung produksi pangan. 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana ketersediaan air pada 

Embung Tundak ? 
2. Bagaimana kebutuhan air pada masing-

masing pola tanam ? 
3. Bagaimana hasil simulasi masing 

masing pola tanam di Embung Tundak 
? 

4. Bagaimana pola tanam yang sesuai 
pada D.I Tundak ? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah : 
1. Untuk mengetahui ketersedian air pada 

Embung Tundak. 
2. Untuk mengetahui kebutuhan air pada 

masing-masing pola tanam. 
3. Untuk mengetahui hasil simulasi 

masing-masing pola tanam di embung 
tundak. 

4. Untuk mengetahui pola tanam yang 
sesuai untuk D.I Tundak. 

1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian adalah :  

1. Dapat memberikan tambahan 
pengetahuan bagi mahasiswa tentang 
simulasi tampungan embung. 

2. Sebagai masukan kepada pihak terkait 
dalam hal mensimulasi tampungan 
Embung Tundak didesa Batu Putik 
Kabupaten Lombok Timur. 

1.5. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah 

dan tidak terlampau luas, maka penulis 
membatasi pembahasan pada 
permasalahan sebagai berikut: 
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1. Data curah hujan yang digunakan 
adalah : Stasiun Loang Make, Stasiun 
Sepit dan Stasiun Keruak yaitu dari 
tahun 2000 s/d 2021. 

2. Data klimatologi yang digunakan 
adalah data dari pos iklim Keruak dari 
tahun 1998 s/d 2021. 

3. Menggunakan metode FJ Mock pada 
perhitungan ketersediaan air. 

4. Simulasi ditujukan hanya pada 
daerah irigasi atau daerah layanan 
Embung Tundak. 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN 
DASAR TEORI 

2.1    Tinjauan Pustaka 
Sugandhi (2014) telah melakukan 

penelitian tentang Simulasi Tampungan 
Embung Batujai  Untuk Mendapatkan 
Intensitas Tanam Maksimum Pada 
Daerah Irigasi Embung Batujai. Dari hasil 
analisis yang di peroleh intensitas tanam 
maksimum sebesar 300 % pada pola 
tanam Padi-Kedelai-Kedelai dan Padi-
Kedelai-Tembakau. Sedangkan untuk 
pola tanam Padi-Padi-Kedelai, intensitas 
tanam maksimum diperoleh sebesar 
216,55% dengan rincian intensitas tanam 
pada Musim Tanam I, Musim Tanam II 
dan Musim Tanam III berturut-turut 
adalah 100% ; 93,83%; dan 22,72%. 

Dessy Haryanti Putri (2016)  telah 
melakukan simulasi pola tata tanam D.I 
Embung Puri Mendana, Desa Montong 
Sapah, Lombok Tengah. Dari hasil 
analisis kebutuhan air irigasi dengan 3 
alternatif pola tata tanam dipilih pola tata 
tanam Padi-Kedelai-Kedelai yang 
memiliki kebutuhan air irigasi paling 
sedikit dibandingkan dengan pola tata 
tanam lainnya yaitu sebesar 13.408,05 
m3/ha dan dengan keandalan operasi 
sebesar 98,475% yang dapat 
dimanfaatkan secara maksimal dengan 
luas areal irigasi dari 123,4 ha dan dengan 
ketersediaan air Embung Puri Mandana 
menggunakan Metode F.J Mock diperoleh 

sebesar 0,5 det/thn,  tampungan 
maksimum sebesar 480.006, 35 m3 pada 
elevasi +213.00 m dan tampungan 
matinya sebesar 42.511,57 pada elevasi 
+208.00 m. 

Samsul Rizal (2019) pernah 
melakukan penelitian tentang Analisis 
Simulasi tampungan Embung Singgi Di 
Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya 
Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil 
perhitungan ketersediaan air 
menggunakan Metode NRECA, didapat 
rerata potensi inflow selama setahun 
sebesar 0.897 m3/tahun, didapatkan 
perhitungan simulasi dengan 3 pola tata 
tanam dipilih pola tata tanam Padi-
Tembakau-Tembakau yang memiliki 
kebutuhan air irigasi paling sedikit 
dibandingkan dengan pola tanam yang 
lainnya yaitu sebesar 12.521,49 m3/ha dan 
dengan keandalan operasi sebesar 80%. 

2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Analisis Curah Hujan 

Analisis curah hujan merupakan 
suatu bagian analisis awal perencanaan 
bangunan. Hal ini mempunyai pengertian 
bahwa informasi dan besaran yang 
diperoleh dalam analisis curah hujan 
merupakan masukan penting dalam 
analisis berikutnya. 

Data yang dimaksudkan merupakan 
data yang dapat dikumpulkan secara 
teratur dan teramati, sehingga dapat 
memberikan data yang benar-benar 
mengandung informasi yang tepat. 
Pengumpulan data ini dilakukan dengan 
instansi tertentu. (Harto,1993) 
2.2.1.1 Uji Konsistensi Data Curah 

Hujan 
Uji konsistensi dilakukan mengingat 

sering timbulnya keraguan dan 
kemungkinan terdapat kekeliruan data 
sehingga diperlukan untuk mengetahui 
konsisten atau tidak konsisten data 
(Sosrodarsono dan Takeda, 1999). 

Adapun cara yang digunakan ialah 
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dengan methode RAPS (Rescaled 
Adjusted Partial Sums). 
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Dy = ��(��²) 
Nilai statistik Q 
Q = maks [Sk**] 
0 < k < n 
Nilai statistic R 
Ry = maksSk**– minSk** 
dengan : 

n   :  jumlah data curah hujan  
Yi :  data curah hujan 
Y̅    :  rerata curah hujan 

Dy   : deviasi standar 
Sk*  : simpangan mutlak 
Sk** : nilai koefisien data RAPS 
Q.R : Nilai Statistik 

                 n : Jumlah data hujan 
2.2.1.2. Analisis Curah Hujan Rerata    

Daerah 
Dalam analisis curah hujan sering 

diperlukan untuk menentukan hujan rerata 
pada daerah tersebut. Oleh karena itu 
Triatmodjo (2009) mengemukakan bahwa 
ada tiga metode untuk menentukan hujan 
rerata daerah yaitu metode Aritmatik, 
metode polygon Thiessen, dan metode 
Isohiet. 
a. Metode rerata aritmatik (aljabar) 

Metode ini adalah metode yang 
paling sederhana untuk menghitung hujan 
rerata pada suatu daerah. Pengukuran 
yang dilakukan di beberapa stasiun dalam 
waktu yang bersamaan dijumlahkan dan 
kemudian dibagi dengan jumlah stasiun. 
(Triatmodjo, 2009) 

�̅ =
�1 + �2 + �3+ . . . . . +��

�
 

dengan: 
p̅  : hujan rerata kawasan 

     p1, p2,..,pn : hujan di stasiun 1,2,3..,n 
     n  : jumlah stasiun 
b. Metode Polygon Thiessen 
            Metode ini memperhitungkan 
bobot dari masing-masing stasiun yang 
mewakili kawasan disekitarnya. Pada 
suatu luasan DAS dianggap bahwa hujan 
adalah sama dengan yang terjadi pada 
stasiun yang terdekat, sehingga hujan 
yang tercatat pada suatu stasiun mewakili 
luasan tersebut. Metode ini digunakan 
apabila penyebaran stasiun hujan di 
daerah yang ditinjau tidak merata. 
Pembentukan polygon thiessen adalah 
sebagai berikut: 
1) Mengambil peta lokasi stasiun hujan 

di suatu  DAS. 
2) Menghubungkan stasiun - stasiun 

dengan suatu garis lurus sehingga 
membentuk segitiga. 

3) Mencari garis berat pada tiap sisi 
segitiga, kemudian menghubungkan 
garis berat sehingga saling bertemu 
dan membentuk suatu poligon yang 
mengelilingi tiap stasiun. 

R  = 

AAA
RARARA

n

nn





....................

......................

21

2211

 
dengan: 
p̅    : hujan rerata kawasan 
p1,p2,..pn : hujan di stasiun 1,2,3,..,n 
A1,A2,.An : luas daerah yang  mewakili   

               stasiun 1,2,3…..n 
c. Metode Isohyet  

Isohyet adalah garis yang 
menghubungkan titik-titik dengan tinggi 
atau kedalaman hujan yang sama. Pada 
metode isohyet, dianggap bahwa hujan 
pada suatu daerah di antara dua garis 
isohyet adalah merata dan sama dengan 
nilai rerata dari kedua garis isohiet 
tersebut. 
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dengan: 
p̅    : hujan rerata kawasan 
I1,I2,...In : garis isohiet ke 1,2,3,….,n 
A1,A2,….An : luas daerah yang dibatasi  
oleh garis isohiet ke 1 dan 2 2 dan 3,..,n 
dan n+1 
2.2.1.3 Analisis Curah Hujan Efektif 

 Curah hujan efektif adalah curah 
hujan yang jatuh pada suatu daerah dan 
dapat dipergunakan oleh tanaman untuk 
pertumbuhannya. Curah hujan efektif 
untuk tanaman padi dan palawija dihitung 
dengan rumus : (Triatmodjo, 2009)                          
P=

�
�+1

  x100% 

dengan : 
  P: peluang curah hujan yang terjadi (%) 
 m: nomor urut (ranking), 
 n : banyaknya pengamatan. 

Untuk perhitungan curah hujan 
dengan probabilitas (P) 80% dan 50% 
adalah                        sebagai berikut : 
a. Untuk tanaman padi: 

R80 =
�

�+1
  x100% 

b. Untuk tanaman palawija: 

R50 =
�

�+1
  x100% 

Berdasarkan peluang kejadian 
dihitung curah hujan efektif setengah 
bulanan        dengan rumus sebagai berikut : 
a. Untuk tanaman padi 

Re = 0.7 x �80   

                  15 

b.     Untuk tanaman palawija 
Re = 0.7 x �50  

                   15 

Besarnya curah hujan efektif untuk 
tanaman padi diambil sebesar 80% (�80), 
sedangkan untuk tanaman palawija 
diambil 50% (�50). 
2.2.2AnalisisEvapotranspirasi Potensial 

Proses berubahnya bentuk zat cair 
(air) menjadi gas (uap air) dan masuk ke 
atmosfer disebut evaporasi (penguapan). 
Penguapan melalui tanaman, dimana air 

tanah diserap oleh akar tanaman yang 
kemudian dialirkan melalui batang sampai 
ke permukaan daun dan menguap menuju 
atmosfer disebut transpirasi. Bila kedua-
duanya terjadi bersamaan disebut 
Evapotranspirasi yaitu penguapan yang 
terjadi di permukaan lahan, yang meliputi 
permukaan tanah dan tanaman yang 
tumbuh di permukaan tersebut. 

Perhitungan perkiraan evapo 
transpirasi potensial (Eto) dengan rumus 
modifikasi penman adalah sebagai 
berikut:(Triatmodjo, 2009) 
Eto = C [W.Rn + [ 1-W ]f (u) (ea-ed)] 
dengan: 
Eto : Evapotranspirasi tanaman (mm/hr) 
W   : Faktor temperatur 
Rn  : Radiasi bersih (mm/hari) 
F(u) : Faktor kecepatan angin 
(ea-ed) : Perbedaan antara tekanan uap 
air pada temperature rata-rata           dengan 
tekanan uap air jenuh (mbar). 
C : Faktor perkiraan dari kondisi musim. 
Rh: Kelembapan udara (%) 

W =  
�

���
 

                                      Tc 
d = 2(0.00738Tc+0,8072)-0.0016 

y = 0.386 P/L 
P = 103 – 0.1055Xe 
L = 595 – 0.5107xTc 
dengan : 
Tc : Temperatur rata-rata (oc) 
E   : Elevasi medan dari muka air laut 
Rn    = Rns –Rnl 
Rns  = (1 - α) x Rs 
α : 6% (areal genangan) 
α : 25% (areal irigasi) 
α : 25% (catchment area) 

Menurut Soemarto (1987), a dan b 
merupakan konstanta yang tergantung 
letak suatu tempat di atas bumi, untuk 
Indonesia dapat diambil harga a dan b 
yang mendekati yaitu Australia a = 0.25 
dan b = 0.54. 
Rs = (a+ b xn/Nc)Ra 
Rn1 = f(T) x f(ed) x f(n/N) 
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Ea        = 7,01 x 1,062T 
Ed        = Rh/100ea  
dengan : 
Rn1 : radiasi bersih gelombang panjang 

(mm/hari) 
Rns : radiasi bersih gelombang pendek 

(mm/hari) 
Rs: radiasi gelombang pendek (mm/hari) 
Ra    : radiasi teraksial ekstra (mm/hari) 
yang di pengaruhi oleh letak lintang 
daerah 
Rh    : kelembaban udara (%) 
n/N   : lama penyinaran matahari terukur                       

(%) 
dengan  
harga fungsi-fungsi:(Soemarto,1987) 
f(u)  = 0,27(1+U/100) 
f(t)    = 11,25x1,0133 
f(ed)  = 0,34-0,44(ed)0,5  

f(n/N)= 0,10 + 0,90 x n/N 
Reduksi pengurangan temperature karena 
ketinggian elevasi daerah pengaliran 
diambil menurut persamaan :(Soemarto, 
1987) 

Tc T 0,006 x E 
dengan : 

Tc  : temperatur terkoreksi (C°) 

T    : temperatur rata-rata (C°) 

E : beda tinggi elevasi stasiun dengan 
lokasi tinjau (m) 
Koreksi kecepatan angin karena 

perbedaan elevasi pengukuran diambil 
menurut persamaan :(Soemarto, 1987) 

U2cU2(��/��)�/� 
dengan : 
U2c :kecepatan angin di lokasi 

perencanaan (m/dt) 
U2  :kecepatan angin di lokasi pengukuran 

(m/dt) 
Li     : elevasi lokasi perencanaan (m) 
Lp    : elevasi lokasi pengukuran (m) 
Koreksi terhadap lama penyinaran 
matahari lokasi perencanaan adalah : 

n/Nc=n/N–0.01xE  

dengan : 

n/Nc :penyinaran matahari terkoreksi (%) 
n/N   : lama penyinaran matahari terukur 

(%) 
2.2.3 Analisis Ketersediaan Air 

Ketersediaan air adalah jumlah air 
yang diperkirakan terus menerus ada 
dalam sungai dengan jumlah tertentu 
dalam jangka atau periode tertentu. 
Ketersediaan air dapat diketahui dengan 
menghitung atau mengukur debit yang 
masuk kedalam embung (inflow), 
kehilangan akibat evaporasi, pemakaian 
(outflow) dan tampungan awal embung, 
sehingga diperoleh tampungan embung 

2.2.3.1 Metode F.J. Mock 

a. Evapotranspirasi aktual (Ea) 

Evapotranspirasi aktual adalah 
evapotranspirasi yang terjadi pada 
kondisi air yang jumlahnya terbatas. 
Menurut Mock (1973), rasio antara 
selisih evapotranspirasi potensial (Ep) 
dan evapotranspirasi aktual (Ea) dengan 
evapotranspirasi potensial dipengaruhi 
oleh proporsi permukaan luar yang tidak 
tertutupi tumbuhan hijau (exposed 
surface, m) dan jumlah hari hujan 
(n).secara matematis, evapotranspirasi 
actual dirumuskan sebagai berikut: 
Ea      = Ep – E 
E        = Ep x (m/20) x (18 – n) 
dengan: 
E :selisih antara evapotranspirasi  

potensial dengan evapotranspirasi 
aktual  (mm) 

Ea   :evapotranspirasi aktual (mm) 
Ep   : evapotranspirasi potensial (mm) 
m    : tutupan lahan (exposed surface) 
n     : jumlah hari hujan 

Berdasarkan hasil pengamatan di 
lapangan, untuk seluruh daerah studi yang 
merupakan daerah lahan pertanian yang 
diolah dan lahan tererosi maka faktor m 
dapat diasumsikan sebesar 30%.  
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b. Excess Rainfall (ER) 
Excess Rainfall (ER) adalah hujan 

yang langsung sampai ke permukaan 
tanah.Curah hujan yang mencapai 
permukaan tanah dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
ER     = P – Ea 
dengan: 
ER  : excess rainfall (mm) 
P     : curah hujan (mm) 
Ea   : evapotranspirasi aktual (mm) 
ER bernilai positif apabila P  ˃ Ea dan air 
masuk ke dalam tanah. 
ER bernilai negatif apabila P ˂ Ea dan 
sebagian air tanah akan keluar sehingga 
terjadi defisit. 

b. Soil Moisture Storage (SMS) 
SMS = ISM + ER 
dengan: 
SMS  : penyimpanan kelembaban tanah 

(mm) 
ISM : kelembaban tanah awal (mm),nilai 

ini berkisar antara 3-109 mm. 
ER: air hujan yang mencapai permukaan   

tanah (mm) 

c. Soil Moisture Capacity (SMC) 

Soil Moisture Capacity (SMC) 
adalah kapasitas kandungan air pada 
lapisan tanah permukaan (surface soil) per 
m2. Besarnya SMC diperkirakan 
berdasarkan kondisi porositas lapisan 
tanah permukaan. Semakin besar porositas 
tanahnya, maka semakin besar pula SMC 
yang ada. Nilai SMC awal diambil antara 
50 mm sampai dengan 250 mm. dalam hal 
ini berlaku ketentuan: 
1. Bila P – Ea bernilai positif, maka nilai 

SMS = SMC 
2. Bila P – Ea bernilai negatif, maka nilai 

SMS = (P – Ea) + ISM 

Nilai SMS yang diperoleh, 
digunakan sebagai nilai ISM pada bulan 
berikutnya. Dari nilai-nilai tersebut 
perubahan nilai kelembaban tanah (Ss): 

Ss= SMS – ISM 
dengan: 
Ss     : perubahan nilai  
SMS : tampungan kelembaban tanah (mm) 
ISM  : kelembaban tanah awal (mm) 
d. Water Surplus (WS) 

Water Surplus atau kelebihan air 
(WS) merupakan sisa air hujan yang ada 
setelah digunakan untuk memenuhi nilai 
kelembaban tanah. 
WS = ER – Ss 
dengan : 
WS  : kelebihan air (mm) 
ER : air hujan yang mencapai permukaan 

tanah (mm) 
Ss : perubahan nilai kelembaban tanah 

(mm) 
Apabila SMS akhir lebih besar dari 

kapasitas kelembaban tanah (SMC) maka 
akan terjadi kelebihan air, namun apabila 
SMS akhir lebih kecil dari SMC, maka 
WS = 0. 

e. Infiltrasi (I) 

Infiltrasi (I) adalah masuknya air ke 
dalam tanah melalui permukaan tanah. 
Koefisien nilai infiltrasi diperkirakan 
berdasarkan kondisi porositas tanah dan 
kemiringan daerah pengaliran. Nilai 
porositas tanah dan koefisien infiltrasi 
berbanding lurus. Batasan koefisien 
infiltrasi adalah 0 – 1. 
I = if x Ws 
dengan : 
I     : infiltrasi (mm) 
If   : koefisien infiltrasi (nilai 0-1) 
Ws : kelebihan air (mm) 
f. Penyimpanan air tanah (ground 

water strorage) 
Sebagai permulaan simulasi, 

penyimpanan awal (initial storage) harus 
ditentukan terlebih dahulu. Persamaan 
yang digunakan dalam perhitungan 
penyimpanan air tanah adalah: 
Vn  = k.Vn-1 + ½(1+k).I 
dengan:        
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Vn : volume air tanah bulan ke-n (mm) 
k  : faktor resesi aliran air tanah, nilainya 
0 – 1,0 dimana semakin besar  nilai k, 
maka semakin kecil air yang mampu 
keluar dari tanah. 
Vn-1: volume air tanah bulan ke-n-1 
(mm) 

Nilai Vn-1 dicoba-coba sehingga 
nilai Vn-1 pada bulan januari sama 
dengan atau mendekati nilai Vn bulan 
desember. 

g. Base Flow (BF) 

BF = I – ΔVn                                      
dengan:                                                     
BF    : base flow atau aliran dasar (mm)                      
I     : infiltrasi (mm)                                     
ΔVn  : perubahan volume air tanah =             
Vn – ΔVn-1 (mm) 
h. Direct Run Off (DRO) 

Direct Run Off atau aliran 
permukaan (DRO) adalah limpasan 
permukaan yang langsung mengisi sungai, 
dimana besarnya merupakan selisih antara 
kelebihan air dan infiltrasi. 
DRO = WS – I                                      
dengan: 
DRO : direct run off (mm) 
WS   : water surplus (mm) 
I       : infiltrasi (mm) 
i. Storm Run Off (SR) 
SR = P x PF 
dengan : 
SR : Storm Run of 
P  : curah hujan (mm) 
PF:percentage factor  yaitu persentase 
hujan   yang menjadi limpasan 
Besarnya PF oleh Mock disarankan 5% - 
10%. 
j. Total limpasan (TRO) 
TRO = BF + DRO +SR 
dengan : 
TRO : debit limpasan sungai (mm)  
BF    : base flow (mm) 
DRO : direct run off (mm) 

SR    : storm run off(mm) 
Besarnya debit sungai tergantung 

pada besarnya debit limpasan sungai 
(TRO) dan  luas DAS. 
QRO = (A x TRO) / t 
dengan : 
QRO : debit run off  (m3/detik) 
A       : luas catchment area(m2) 
TRO : debit limpasan sungai (mm) 
t        : waktu(detik) 
2.2.4 Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan air irigasi dapat 
diketahui dengan menghitung kebutuhan 
air tanaman. Hasil perhitungan irigasi 
digunakan untuk menganalisis air, yaitu 
membandingkan debit air yang ada di 
sungai dengan kebutuhan air irigasi. 
Untuk menghitung kebutuhan air irigasi 
digunakan persamaan sebagai berikut : 
DR = (Etc-Re)/8,640 
dengan : 
DR  :  kebutuhan air irigasi (lt/dt/ha) 
Etc   : kebutuhan air tanaman (mm/hari) 
Re    : curah hujan efektif (mm/hari) 
8,640: faktor konversi dari mm/hari ke 

lt/dt/ha. 
2.2.5 Kebutuhan Air Tanaman 

Perhitungan kebutuhan air tanaman 
diperlukan untuk mengetahui besarnya 
kebutuhan air irigasi. 

Perhitungan kebutuhan air di sawah 
didasarkan pada prinsip kesetimbangan 
air     dapat dinyatakan sebagai berikut: 
(Direktorat Jenderal SDA, 2001). 
a. Untuk tanaman padi: 
NFR=ETc+P–Reff +WLR 

b. Untuk tanaman palawija: 
NFR=ETc–Reff  
dengan : 
NFR   : kebutuhan air disawah(mm/hari), 
Etc  :kebutuhan air untuk tanaman 

(mm/hari), 
P        : perkolasi (mm/hari), 
Reff    : hujan efektif (mm/hari), 
WLR `: penggantian lapisan air. 
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2.2.6 Analisis Kebutuhan Air Baku 
Untuk menghitung jumlah 

kebutuhan air baku digunakan persamaan 
sebagai berikut : 
Q = Pn  x q 
dengan : 
Q  : Kebutuhan air baku (l/hari) 
Pn :jumlah penduduk yang terlayani (org) 
q : standar kebutuhan air rata-rata atau 

debit keluaran individu (l/org/hari) 
2.2.7 Simulasi Tampungan Embung 

Simulasi adalah metode yang 
memperagakan segala sesuatu dalam 
bentuk tiruan yang mirip dengan aslinya. 
Dalam studi ini simuasi dilakukan dengan 
menghitung kebutuhan air tiap tanaman 
persatuan luas, sehingga dapat diketahui 
intensitas tanam yang sesuai dengan 
ketersediaan air irigasi. 

Persamaan tersebut dinyatakan 
sebagai berikut (Mc.Mahan dan Rossel, 
1978 dalam Ma’ruf, 2009) : 
St+1 = St+Qt-Ot-Et-Lt  
dengan : 
St+1 : Tampungan akhir pada periode t 
(m3) (Tampungan awal pada periode t+1), 
St:Tampungan awal pada periode t (m3), 
Qt : Inflow pada saat periode t (m3/dtk), 
Ot:Outflow pada saat periode t (m3/dtk), 
Et:Evaporasi pada saat periode t 

(mm/hari), 
Lt    : Kehilangan air embung  

Persamaan untuk menghitung 
probabilitas keandalan dan kegagalan 
embung adalah sebagai berikut 
(Rahmawati, 2018): 
Probabilitas keandalan = 100% - 
Probabilitas kegagalan 
Probabilitas kegagalan = (Jumlah 
periode gagal/jumlah total periode) x 
100% 
III     METODE PENELITIAN 
3.1     Lokasi Penelitian 

Embung Tundak  terletak pada 
koordinat 8o45’37”S dan 116o27’4”E, di 
Sungai  Gambir Desa Batu Putik 

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok 
Timur yang berbatasan dengan Kabupaten 
Lombok Tengah (sebelah Barat) Desa 
Senyiur (sebelah Selatan) Desa Setungkep 
Lingsar (sebelah Utara), Desa Sepit 
(sebelah Timur). 

Daerah  irigasi Tundak masuk dalam 
DAS Rere Penembem dengan luas DAS 
53.88 km2, Berikut Peta CA Embung 
Tundak pada DAS Rere Penembem : 

 
Gambar 3.2 Peta Lokasi Studi dan 
Bangunan DAS Rere Penembem 

3.2 Tahap Penelitian 
3.2.1 Tahap Persiapan 

Tahap Persiapan yang dilakukan 
adalah survey lokasi. 
3.2.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan 
dengan observasi di lapangan dan ke 
instansi- instansi terkait mencakup data 
yaitu data primer dan data sekunder. Data 
yang termaksud data sekunder adalah 
sebagai berikut : 
1. Data curah hujan dari instansi terkait 

yaitu data Stasiun Loang Make, Stasiun 
Sepit dan Stasiun Keruak dari tahun 
2000 s/d 2021. 

2. Data Topografi 
Data topografi meliputi : peta lokasi, 
elevasi daerah irigasi dan lain-lain. 

3. Data Klimatologi 
Data Klimatologi untuk analisis di 
ambil dari stasiun terdekat yaitu stasiun 
Keruak dengan mengambil data rata-
rata dari tahun 1998 s/d 2021.  

Lokasi Studi 



 

4. Pada lokasi penelitian atau DAS Rere 
Penembem tidak terdapat stasiun 
pencatatan hujan debit AWLR 
sehingga digunakan data debit AWLR 
yang terdekat yaitu Pos AWLR 
Suradadi. 

5. Data luas D.I Embung    
6. Data teknis Embung Tundak.
7.Data lengkung kapasitas Embung 
Tundak. 
3.3 Bagan Alir Penelitian 

Gambar 2.3 Bagan Alir Penelitian
IV  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Curah Hujan
4.1.1 Data Curah Hujan 

Stasiun hujan yang berpengaruh 
pada Daerah Irigasi Embung Tundak yang 
diperoleh dengan menggunakan Poligon 
Thiessen yaitu Stasiun Sepit dan Stasiun 
Keruak. Data hujan ini digunakan untuk 
mencari curah hujan efektif dan 
kebutuhan air di Daerah Irigasi Embung 
Tundak. Data yang dikaji menggunakan 
data hujan 22 tahun dari tahun 20
sampai tahun 2021.Stasiun hujan yang 
berpengaruh pada Catchment Area
Embung Tundak yaitu Stasiun Sepit dan 
Stasiun Loang Make. Data hujan ini 
digunakan untuk mencari ketersediaan air 

4. Pada lokasi penelitian atau DAS Rere 
Penembem tidak terdapat stasiun 
pencatatan hujan debit AWLR 

ata debit AWLR 
yang terdekat yaitu Pos AWLR 

   Tundak. 
6. Data teknis Embung Tundak. 

Data lengkung kapasitas Embung     

 

 
Bagan Alir Penelitian 

IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Curah Hujan 

Stasiun hujan yang berpengaruh 
pada Daerah Irigasi Embung Tundak yang 

peroleh dengan menggunakan Poligon 
Thiessen yaitu Stasiun Sepit dan Stasiun 
Keruak. Data hujan ini digunakan untuk 
mencari curah hujan efektif dan 
kebutuhan air di Daerah Irigasi Embung 
Tundak. Data yang dikaji menggunakan 
data hujan 22 tahun dari tahun 2000 
sampai tahun 2021.Stasiun hujan yang 

Catchment Area 
yaitu Stasiun Sepit dan 

Stasiun Loang Make. Data hujan ini 
digunakan untuk mencari ketersediaan air 

pada Embung Tundak. Data yang dikaji 
menggunakan data hujan 22 Tahun d
tahun 2000 sampai tahun 2021 dengan 
metode F.J.Mock . 

Gambar 4.1 Poligon Thiessen Daerah 
Irigasi Embung Tundak 
4.1.2 Uji Konsistensi Data
Tabel 4.4 Pengujian RAPS 

No Tahun 

Curah 
Hujan (Yi-Ỹ)2 Dy2 

Mm 
1 2000 1,058.50 41,403.97 1,882.00
2 2001 1,012.10 24,674.02 1,121.55
3 2002 664.90 36,145.75 1,642.99
4 2003 712.80 20,226.63 919.39

5 2004 969.20 13,036.99 592.59
6 2005 852.40 6.87 0.31
7 2006 926.60 5,123.65 232.89
8 2007 1,046.10 36,511.44 1,659.61
9 2008 684.10 29,213.76 1,327.90

10 2009 1,061.70 42,716.48 1,941.66
11 2010 667.00 35,351.65 1,606.89
12 2011 668.50 34,789.84 1,581.36
13 2012 1,447.60 351,150.65 15,961.39
14 2013 1,272.10 173,955.44 7,907.07
15 2014 651.60 41,379.84 1,880.90
16 2015 843.20 139.72 6.35
17 2016 747.80 11,496.20 522.56
18 2017 1,105.10 62,539.84 2,842.72
19 2018 788.20 4,464.96 202.95
20 2019 611.10 59,497.13 2,704.42
21 2020 879.30 589.50 26.80
22 2021 140.55 510,471.40 23,203.25

Jumlah Data Hujan (n)
Total Curah Hujan (mm)

Rata-rata Curah Hujan (mm)

Maksimum SK**

Q = Maks. | SK** |
R = Maks. SK** 

Sumber : Hasil Perhitungan
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pada Embung Tundak. Data yang dikaji 
menggunakan data hujan 22 Tahun dari 
tahun 2000 sampai tahun 2021 dengan 

 
Poligon Thiessen Daerah 

4.1.2 Uji Konsistensi Data 
Pengujian RAPS Stasiun Sepit 

 SK* SK** |SK**| 

1,882.00 203.48 0.77 0.77 
1,121.55 360.56 1.37 1.37 
1,642.99 170.44 0.65 0.65 

919.39 28.22 0.11 0.11 

592.59 142.40 0.54 0.54 
0.31 139.78 0.53 0.53 

232.89 211.36 0.80 0.80 
1,659.61 402.44 1.52 1.52 
1,327.90 231.52 0.88 0.88 
1,941.66 438.20 1.66 1.66 
1,606.89 250.18 0.95 0.95 
1,581.36 63.66 0.24 0.24 

15,961.39 656.24 2.48 2.48 
7,907.07 1,073.32 4.06 4.06 
1,880.90 869.90 3.29 3.29 

6.35 858.08 3.25 3.25 
522.56 750.85 2.84 2.84 

2,842.72 1,000.93 3.79 3.79 
202.95 934.11 3.54 3.54 

2,704.42 690.19 2.61 2.61 
26.80 714.47 2.71 2.71 

23,203.25 0.00 0.00 0.00 
Jumlah Data Hujan (n) 22

Total Curah Hujan (mm) 18,810.45
rata Curah Hujan (mm) 855.02

Σ (Yi - Ỹ)2 1,534,885.71
Σ DY2 69,767.53

DY 264.14
Maksimum SK** 4.06

Minimum SK** 0.00
Q = Maks. | SK** | 4.06

R = Maks. SK** - Min. SK** 4.06

Sumber : Hasil Perhitungan 



 

Nilai Q/n0,5 hitungan = 0,87 < 
syarat = 1,10 dan R/n0,5 hitungan = 0,87 < 
R/n0,5 syarat = 1,35 maka data konsisten.

Dari hasil perhitungan untuk Uji 
RAPS data curah hujan, didapatkan nilai 

Q/√� < Q/√� ijin 95% serta R/
ijin 95% (pada Tabel 2.1
syarat. Berdasarkan uji konsistensi data 
menggunakan metode RAPS (
Adjuste Parsial Sums), hasil pengujian 
pada stasiun Sepit, stasiun Keruak
stasiun Loang Make konsisten
4.1.3 Analisis Curah Hujan Rerata 

Dari Poligon Thiessen yang telah 
Tabel 4.7 Curah hujan rerat

Sumber: Hasil Perhitungan
4.1.4 Analisis Curah Hujan Efektif

Curah Hujan efektif dihitung
berdasarkan probabilitas hujan 80% untuk
padi dan probabilitas 
palawija. Perhitungan curah
menggunakan metode (basic
1. Merekap data rerata curah hujan D.I 

Embung Tundak, 
2. Mengurutkan data hujan

masing periode tahunan
terbesar ke data yang terkecil,

3. Menentuka probabilitas 
4. Menghitung curah hujan efektif untuk 

padi dan palawija. 
Tabel 4.9 Curah Hujan Efektif untuk Padi 
dan Palawija 

hitungan = 0,87 < Q/n0,5 
hitungan = 0,87 < 

maka data konsisten. 
Dari hasil perhitungan untuk Uji 

RAPS data curah hujan, didapatkan nilai 

% serta R/√� < R/√� 
2.1) memenuhi 

Berdasarkan uji konsistensi data 
menggunakan metode RAPS (Rescaled 

), hasil pengujian 
stasiun Keruak dan 

konsisten. 
4.1.3 Analisis Curah Hujan Rerata  

Dari Poligon Thiessen yang telah 

dibuat, dapat diketahui hanya stasiun 
hujan Sepit dan stasiun hujan Keruak yang 
berpengaruh terhadap D.I Embung 
Tundak. 
Contoh perhitungan curah hujan rerata 
Embung Tundak tahun 2000  Januari 1 :
Curah hujan stasiun Sepit, 
R1 =97,00mm 
Curah hujan stasiun Keruak, 
R2 = 133,00 mm 
Dengan persamaan: 

R           = 
(������,�)

(�)
 

R         = 115,10 mm 

Curah hujan rerata 

Sumber: Hasil Perhitungan 
4.1.4 Analisis Curah Hujan Efektif 

Curah Hujan efektif dihitung 
abilitas hujan 80% untuk 

 50% untuk  
curah hujan efektif 
basic month). 

curah hujan D.I 

hujan masing-
tahunan dari data 

terkecil, 
 hujan efektif, 

Menghitung curah hujan efektif untuk 

Curah Hujan Efektif untuk Padi 
Sumber : Hasil Perhitungan
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dibuat, dapat diketahui hanya stasiun 
Sepit dan stasiun hujan Keruak yang 

terhadap D.I Embung 

Contoh perhitungan curah hujan rerata 
Embung Tundak tahun 2000  Januari 1 : 
Curah hujan stasiun Sepit,  

Curah hujan stasiun Keruak,  

 

 
Sumber : Hasil Perhitungan 



 

Dari hasil perhitungan diatas 
diperoleh curah hujan efektif untuk 
tanaman padi terbesar terjadi pada bulan 
Januari I sebesar 2,26 mm/hari dan untuk 
tanaman palawija terjadi pada bulan 
Desember II sebesar 3,47 mm/hari.
4.2Analisis Evapotranspirasi

Besarnya evapotranspirasi dihitung 
dengan cara penman (Modifikasi FAO) 
dengan memasukkan data
klimatologi yang ada. Data klimatologi 
pada daerah studi yang diambil dari 
stasiun yang terdekat yaitu stasiun keruak 
dengan mengambil rata
klimatologi tahun 1998 sampai dengan 
2021. 
Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 Perhitungan Evapotranspirasi

Dari hasil perhitungan diatas 
diperoleh curah hujan efektif untuk 

terjadi pada bulan 
Januari I sebesar 2,26 mm/hari dan untuk 
tanaman palawija terjadi pada bulan 
Desember II sebesar 3,47 mm/hari. 

Evapotranspirasi Potensial 
Besarnya evapotranspirasi dihitung 

(Modifikasi FAO) 
memasukkan data-data 

klimatologi yang ada. Data klimatologi 
pada daerah studi yang diambil dari 
stasiun yang terdekat yaitu stasiun keruak 
dengan mengambil rata-rata data 
klimatologi tahun 1998 sampai dengan 

Analisis evapotranspirasi dihitung 
pada daerah irigasi, dan daerah tangkapan     
Embung Tundak, pada tiap daerah 
tersebut dihitung secara terpisah. Untuk 
daerah     irigasi Embung Tundak terjadi 
evapotranspirasi sebanyak
mm/tahun dengan evapotranspirasi 
maksimum sebesar 107,29 mm/1/2b
dan minimum sebesar 65,86 mm/1/2
Untuk daerah tangkapan Embung tundak 
sebesar 1.883,38 mm/t
evapotranspirasi maksimum sebesar 
105,80 mm/1/2bulan 
sebesar 64,86 mm/1/2bula

  

Perhitungan Evapotranspirasi 
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Analisis evapotranspirasi dihitung 
erah irigasi, dan daerah tangkapan     

Embung Tundak, pada tiap daerah 
tersebut dihitung secara terpisah. Untuk 
daerah     irigasi Embung Tundak terjadi 
evapotranspirasi sebanyak 1.911,29 

dengan evapotranspirasi 
maksimum sebesar 107,29 mm/1/2bulan 

minimum sebesar 65,86 mm/1/2bulan. 
ntuk daerah tangkapan Embung tundak 

sebesar 1.883,38 mm/tahun dengan 
evapotranspirasi maksimum sebesar 

n dan minimum 
an. 

 

 



 

4.3 Analisis Ketersediaan Air
Analisis ketersediaan air dilakukan 

untuk mengetahui potensi inflow di lokasi
rencana dan debit andalan 
mengetahui potensi Inflow
perencanaan dilakukan analisis
dengan menggunakan metode

Dilokasi Embung Tundak tidak 
terdapat alat pencatat debit, sehingga
kalibrasi  debit dihitung dengan 
menggunakan data debit yang berdekatan
Tabel 4.14 Kalibrasi Debit Setengah Bulanan dengan Metode F.J Mock tahun 2016

Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.15 Perhitungan Debit Setengah Bulanan dengan Metode F.J Mock tahun 20

Sumber : Hasil Perhitungan
Berdasarkan analisis data debit 

setengah bulanan metode F.J Mock untuk 
kalibrasi pada tahun 2016 dengan 
menggunakan data debit AWLR Suradadi
Diperoleh nilai-nilai parameter model 
yang digunakan untuk membangkitkan 

4.3 Analisis Ketersediaan Air 
Analisis ketersediaan air dilakukan 

untuk mengetahui potensi inflow di lokasi 
 embung. Untuk 

Inflow pada lokasi 
analisis data hujan 

metode F.J Mock. 
Dilokasi Embung Tundak tidak 

terdapat alat pencatat debit, sehingga 
kalibrasi  debit dihitung dengan 

yang berdekatan 

yang ada pencatatan debitnya dan pada 
penelitian ini digunakan data debit 
pencatatan di AWLR Suradadi, sedangkan 
untuk data hujan dan klimatologi 
menggunakan data hujan stasiun
dan klimatologi Kopang yang lebih 
berdekatan dengan AWLR Suradadi
mendapatkan parameter
digunakan untuk parameter
pada perhitungan FJ Mock.

 
Debit Setengah Bulanan dengan Metode F.J Mock tahun 2016

Sumber : Hasil Perhitungan 
Perhitungan Debit Setengah Bulanan dengan Metode F.J Mock tahun 20

Sumber : Hasil Perhitungan 
Berdasarkan analisis data debit 

setengah bulanan metode F.J Mock untuk 
kalibrasi pada tahun 2016 dengan 
menggunakan data debit AWLR Suradadi 

nilai parameter model 
yang digunakan untuk membangkitkan 

data debit pada lokasi penelitian. Adapun 
nilai-nilai parameter model 
yaitu m sebesar 30%;PF sebesar 5%;ISM 
sebesar 26,77 mm;SSMC sebesar 50 
mm;Ic sebesar 1,00;k sebesar 0
sebesar 125,84 mm. Pada gambar grafik 
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pencatatan debitnya dan pada 
ni digunakan data debit 

Suradadi, sedangkan 
untuk data hujan dan klimatologi 
menggunakan data hujan stasiun Kopang 
dan klimatologi Kopang yang lebih 
berdekatan dengan AWLR Suradadi untuk 

parameter yang dapat 
arameter selanjutnya 
Mock. 

Debit Setengah Bulanan dengan Metode F.J Mock tahun 2016 

 

 

Perhitungan Debit Setengah Bulanan dengan Metode F.J Mock tahun 2020 

 

data debit pada lokasi penelitian. Adapun 
nilai parameter model yg didapat 

yaitu m sebesar 30%;PF sebesar 5%;ISM 
SSMC sebesar 50 

mm;Ic sebesar 1,00;k sebesar 0,63;Vn-1 
sebesar 125,84 mm. Pada gambar grafik 



 

kalibrasi debit F.J Mock tahun 2016, 
diketahui nilai pendekatan dari data debit 
F.J Mock (Qmock) dan debit observasi 
(Qobs) dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,88, volume error 
0,08 dan NSE sebesar 0,76 karena nilai 
koefisien korelasi (r)> 0,75
(VE) < 0,10 dan NSE >0,75
memenuhi syarat, maka parameter model 
Tabel 4.16 Data Debit Inflow Embung

Sumber: Hasil Perhitungan
4.4 Analisis Kebutuhan Air Irigasi
Tabel 4.17 Analisis Kebutuhan Air Tanaman

Sumber: Hasil Perhitungan

kalibrasi debit F.J Mock tahun 2016, 
diketahui nilai pendekatan dari data debit 

dan debit observasi 
dengan koefisien korelasi (r) 

volume error (VE) sebesar 
besar 0,76 karena nilai 

> 0,75, volume error 
(VE) < 0,10 dan NSE >0,75 semuanya 
memenuhi syarat, maka parameter model 

pada tahun 2016 dapat digunakan untuk 
membangkitkan data debit pada CA 
Embung Tundak. 

Berdasarkan hasil analisis dengan 
metode F.J Mock diperoleh debit 
rata-rata tahunan dari tahun 2000
sebesar 3,56 m3/detik atau 112.394.30 
m3/tahun.

Data Debit Inflow Embung Tundak (m3/detik) 

Sumber: Hasil Perhitungan 
4.4 Analisis Kebutuhan Air Irigasi 

Analisis Kebutuhan Air Tanaman Padi-Tembakau-Tembakau 

Sumber: Hasil Perhitungan 
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pada tahun 2016 dapat digunakan untuk 
membangkitkan data debit pada CA 

sarkan hasil analisis dengan 
diperoleh debit inflow 
dari tahun 2000-2021 

/detik atau 112.394.30 

 

 



 

Tabel 4.18 Analisis Kebutuhan Air Tanaman

Sumber: Hasil Perhitungan
Tabel 4.19 Analisis Kebutuhan Air Tanaman

Sumber: Hasil Perhitungan

Analisis Kebutuhan Air Tanaman Padi-Jagung-Jagung 

Sumber: Hasil Perhitungan 
Analisis Kebutuhan Air Tanaman Padi-Kedelai-Kedelai 

Sumber: Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.21 Rekapitulasi Kebutuhan Air Tanam
Tembakau 

Sumber: Hasil Perhitungan
Tabel 4.22 Rekapitulasi Kebutuhan Air Tanam

Sumber: Hasil Perhitungan

Rekapitulasi Kebutuhan Air Tanaman untuk Pola Tanam Padi

Sumber: Hasil Perhitungan 
Rekapitulasi Kebutuhan Air Tanaman untuk Pola Tanam Padi-Jagung

Sumber: Hasil Perhitungan 

16 

an untuk Pola Tanam Padi-Tembakau-

 

Jagung-Jagung 

 



 

Tabel 4.23 Rekapitulasi Kebutuhan Air Tanaman untuk Pola Tanam Padi

Sumber: Hasil Perhitungan
4.5 Simulasi Pola Tanam dan 

Tampungan Embung
Simulasi ini didasarkan atas 

ketersediaan air yang mengacu pada hasil    
perhitungan debit kebutuhan air tanaman 
dari masing-masing pola tanam.        
Simulasi ini bertujuan untuk mendapatkan 
intensitas tanam dan pola tanam yang 
sesuai dengan ketersediaan air pada 
Embung Tundak. 

Berikut ini adalah data
harus diketahui sebelum melakukan      
simulasi : 
1) Kebutuhan air tanaman, dibutuhkan 

untuk mengetahui jumlah air irigasi 
yang dibutuhkan. Kebutuhan air 
tanaman dapat dilihat pada (Tabel 
4.14), 

2) Evaporasi yang terjadi pada areal 
genangan, dibutuhkan untuk 
mengetahui   kedalaman evaporasi 
yang terjadi pada areal genangan,

3) Lengkung kapasitas embung, 
dibutuhkan untuk mencari luas 

Rekapitulasi Kebutuhan Air Tanaman untuk Pola Tanam Padi-Kedelai

Sumber: Hasil Perhitungan 
4.5 Simulasi Pola Tanam dan 

Tampungan Embung 
Simulasi ini didasarkan atas 

ketersediaan air yang mengacu pada hasil    
perhitungan debit kebutuhan air tanaman 

masing pola tanam.        
Simulasi ini bertujuan untuk mendapatkan 
intensitas tanam dan pola tanam yang 
sesuai dengan ketersediaan air pada 

ut ini adalah data-data yang 
harus diketahui sebelum melakukan      

Kebutuhan air tanaman, dibutuhkan 
untuk mengetahui jumlah air irigasi 
yang dibutuhkan. Kebutuhan air 
tanaman dapat dilihat pada (Tabel 

Evaporasi yang terjadi pada areal 
enangan, dibutuhkan untuk 

mengetahui   kedalaman evaporasi 
yang terjadi pada areal genangan, 
Lengkung kapasitas embung, 

k mencari luas 

genangan sehingga dapat diketahui 
volume air yang hilang akibat 
evaporasi. 

Contoh perhitungan simulasi pol
tanam dan kapasitas tampungan Embung 
Tundak untuk pola tanam Padi
Tembakau-Tembakau dengan awal tanam         
November I tahun 2000 adalah sebagai 
berikut : 
Tampungan awal = 121,256.966
Jumlah hari  = 15 hari
Inflow   = 0,60 m
= 0,60 x 15 x 24 x 60 x 60
= 780.262,79 m3/½ bulan 
Ketersediaan air = Tampungan awal + 
inflow 
=121.256,97+ 780.262,79
= 901.519,76 m3 
Kebutuhan air irigasi = 1,252 lt/dt/ha
= 1,252/1.000 x 350 x 15 x 24 x 60 x 60
= 567.965,52 m3 

Kebutuhan air baku = 0,83
= 0,83/1000 x 15 x 24 x 60 x 60
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Kedelai-Kedelai 

 

sehingga dapat diketahui 
volume air yang hilang akibat 

Contoh perhitungan simulasi pola 
tanam dan kapasitas tampungan Embung 
Tundak untuk pola tanam Padi-

Tembakau dengan awal tanam         
November I tahun 2000 adalah sebagai 

121,256.966 m3 
= 15 hari 
= 0,60 m3/dt 

60 x 60 
 

= Tampungan awal + 

780.262,79 

= 1,252 lt/dt/ha 
1,252/1.000 x 350 x 15 x 24 x 60 x 60 

= 0,83 lt/dt 
x 60 x 60 



 

= 1.075,68 m3/½ bulan  
Luas genangan waduk = 
(diperoleh dari lengkung kapasitas)
Evaporasi = 4,50 mm/hari 
= 4,50/1000 x 40.217,78 x 15
= 2.711,85 m3/dt 
Kebutuhan air  = kebutuhan air irigasi + 
kebutuhan air baku + evaporasi
= 567.965,52  + 1.075,68 + 2.711,85
= 571.751,84 m3/½ bulan 
Total outflow = 571.751,84
Tampungan akhir = Sn + 1 

= Sawal + inflow – total outflow
= 121.256,97 + 780.262,79  
=  329.767,84 m3 

329.767,84 m3>217.419,22 m
dibulatkan menjadi 217.419,22 m
hasilnya melebihi kapasitas tampung 
embung maka tampungan akhir sama 
Tabel 4.25 Simulasi Tampungan Embung Tundak Awal tanam November I

Sumber: Hasil Perhitungan

= 40.217,78 m2 
(diperoleh dari lengkung kapasitas) 

 
40.217,78 x 15 

= kebutuhan air irigasi + 
kebutuhan air baku + evaporasi 

+ 2.711,85 

571.751,84 m3/½ bulan 

total outflow 
121.256,97 + 780.262,79  – 571.751,84 

>217.419,22 m3 maka 
dibulatkan menjadi 217.419,22 m3 Jika 
hasilnya melebihi kapasitas tampung 
embung maka tampungan akhir sama 

dengan kapasitas tampungan maximum 
embung. 
Spillout= Ketersediaan air
Kapasitas tampungan maximum 
= 901.519,76   – 571.751,84
= 112.348,70 m3/½ bulan 
Keterangan : jika tampungan akhir kurang 
dari atau sama dengan tampungan     mati, 
maka gagal dan jika tampungan akhir 
lebih dari tampungan mati maka sukses.

Probabilitas kegagalan = 
���

���

   = 19,89%

Probabilitas keandalan =
 ���

���

   = 80,11%

Simulasi Tampungan Embung Tundak Awal tanam November I

Sumber: Hasil Perhitungan 
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dengan kapasitas tampungan maximum 

= Ketersediaan air–Outflow–
maximum embung 

571.751,84  – 217.419,22 
 

Keterangan : jika tampungan akhir kurang 
dari atau sama dengan tampungan     mati, 
maka gagal dan jika tampungan akhir 
lebih dari tampungan mati maka sukses. 

���

���
 � 100% 

= 19,89% 

���

���
 � 100% 

= 80,11% 

Simulasi Tampungan Embung Tundak Awal tanam November I 

 



 

Tabel 4.29 Rekapitulasi Intensitas Tanam 
D.I Tundak Embung Tundak

Sumber: Hasil Perhitungan
Dari hasil rekapitulasi intensitas 

tanam terbesar Daerah Irigasi Tundak,        
diketahui pola tanam Padi
Tembakau memiliki keandalan dan   
intensetas tertinggi sebear 80,11% dan 
130% jika dibandingkan dengan 
pola tanam yang lainnya. Jadi pola tanam 
yang sesuai di Embung Tundak adalah 
Padi-Tembakau-Tembakau dengan awal 
tanam November I. 
V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan 
pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 
: 
1. Dari hasil analisis menggunakan 

metode F.J Mock dengan luas 
catchment area            Embung Tundak 
sebesar 15,56 km2 dan curah hujan 
rata-rata tahunan sebesar 1.298 
mm/tahun diperoleh ketersediaan air 
atau potensi inflow rata
3,56 m3/detik atau 112.194.621,69 
m3/tahun. 

2. Kebutuhan air irigasi pada D.I Embung 
Tundak diperoleh sebesar 
m3/ha untuk Padi-Palawija
Padi-Jagung-Jagung sebesar 28.268,28 
m3/ha, Padi-Kedelai-Kedelai sebesar 
26.922,76 m3/ha semuanya pada awal 
tanam November I. Sedangkan untuk pola 

Rekapitulasi Intensitas Tanam 
D.I Tundak Embung Tundak 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 

Dari hasil rekapitulasi intensitas 
tanam terbesar Daerah Irigasi Tundak,        
diketahui pola tanam Padi-Tembakau-
Tembakau memiliki keandalan dan         

ar 80,11% dan 
130% jika dibandingkan dengan alternatif 
pola tanam yang lainnya. Jadi pola tanam 
yang sesuai di Embung Tundak adalah 

Tembakau dengan awal 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dan 
g telah dilakukan, maka 

kesimpulan sebagai berikut 

Dari hasil analisis menggunakan 
metode F.J Mock dengan luas 

Embung Tundak 
dan curah hujan 

rata tahunan sebesar 1.298 
mm/tahun diperoleh ketersediaan air 

rata-rata sebesar 
/detik atau 112.194.621,69 

Kebutuhan air irigasi pada D.I Embung 
Tundak diperoleh sebesar 20.931,37 

Palawija-tembakau, 
Jagung sebesar 28.268,28 

Kedelai sebesar 
emuanya pada awal 
Sedangkan untuk pola 

tanam existing yaitu Padi
Tembakau sebesar 24.400,81 m
awal tanam November II.

3. Berdasarkan hasil simulasi dengan pola 
tanam existing dan tiga pola tanam 
yang   berbeda pada Embung Tundak, 
diperoleh : 
a. Pola tanam existing

Tembakau (Novembe
gagal sebanyak 105, total sukses 
sebanyak 423, dan total simulasi 
sebanyak 528
diperoleh total ke 
80,49% dengan intensitas tanam 
sebesar 110%. 

b. Pola tata tanam Padi
Tembakau (November I) : total 
gagal sebanyak 105, total sukses 
sebanyak 423, dan total simulasi 
sebanyak 528 sehingga            
diperoleh total keandalan sebesar 
80,11% dengan intensitas tanam 
sebesar 130%. 

c. Pola tata tanam Padi
(November II) : total gagal sebanyak
118,  total sukses sebanyak 410
total simulasi sebanyak 528 
sehingga diperoleh  total keandalan 
sebesar 77,65% dengan intensitas 
tanam sebesar 110%.

d. Pola tata tanam Padi
Kedelai (November II) : total gagal 
sebanyak 115,  total sukses 
sebanyak 413, dan total simulasi 
sebanyak 528 sehingga diperole
total keandalan sebesar 78
dengan intensitas tanam sebesar 
110%. 

4. Dari 3 alternatif pola tanam yang 
berbeda, pola tanam yang sesuai untuk 
daerah irigasi Embung Tundak adalah 
pola tata tanam Padi
Tembakau yang    memiliki intensitas 
tanam sebesar 130% dan keandalan 
embung 80,11% yang dapat 
dimanfaatkan secara optimal.
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yaitu Padi-Jagung-
Tembakau sebesar 24.400,81 m3/ha dengan 
awal tanam November II. 
Berdasarkan hasil simulasi dengan pola 

dan tiga pola tanam 
yang   berbeda pada Embung Tundak, 

existing Padi-Jagung-
Tembakau (November II) : total 
gagal sebanyak 105, total sukses 

, dan total simulasi 
528 sehingga          

diperoleh total ke andalan sebesar 
% dengan intensitas tanam 

Pola tata tanam Padi-Tembakau-
Tembakau (November I) : total 
gagal sebanyak 105, total sukses 
sebanyak 423, dan total simulasi 
sebanyak 528 sehingga            

oleh total keandalan sebesar 
an intensitas tanam 

Pola tata tanam Padi-Jagung-Jagung 
(November II) : total gagal sebanyak 

total sukses sebanyak 410, dan 
total simulasi sebanyak 528 

h  total keandalan 
% dengan intensitas 

0%. 
Pola tata tanam Padi-Kedelai-

r II) : total gagal 
sebanyak 115,  total sukses 

, dan total simulasi 
sebanyak 528 sehingga diperoleh  

an sebesar 78,22% 
dengan intensitas tanam sebesar 

pola tanam yang 
berbeda, pola tanam yang sesuai untuk 

irigasi Embung Tundak adalah 
pola tata tanam Padi-Tembakau-
Tembakau yang    memiliki intensitas 

ar 130% dan keandalan 
11% yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal. 
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5.2 Saran 
Dari beberapa kesimpulan yang 

telah diambil, maka ada beberapa hal yang 
perlu penulis sarankan yaitu : 
1. Pelaksanaan pemberian air irigasi harus 

diawasi secara baik dan benar, 
sehingga   keberadaan embung yang 
sudah ada dapat bermanfaat secara 
maksimal untuk menunjang 
keberhasilan hasil pertanian serta 
meningkatkan kesejahteraan penduduk 
di sekitar embung. 

2. Melihat debit inflow dan tampungan 
maksimum embung yang ada, maka 
diperlukan kesadaran masyarakat dan 
pengelola operasional Embung Tundak 
dalam hal pemanfaatan air Embung 
Tundak agar pemberian air irigasi 
dapat dimanfaatkan dengan optimal. 
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