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ABSTRAK 

Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya debit disaluran, mengetahui 

tingkat kebutuhan air untuk setiap areal irigasi dan mengetahui tingkat pola pemberian air 

pada masing-masing petak irigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode survey dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan 

dengan menggunakan Current Meter untuk mengukur kecepatan aliran. Pada penelitian 

ini dilakukan pengukuran terhadap kebutuhan air irigasi, kebutuhan air irigasi di lahan, 

kehilangan air di saluran, keseimbangan antaraair tersedia dan debit kebutuhan, 

pemberian air berdasarkan kriteria faktor K, dan penetapan pola pemberian air. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh debit tertinggi mencapai nilai 0,84 m3/dtk,pada 

saluran BJK 1.1 dan debit pengeluarannya sebesar 0,726 m3/dtk. Sementara debit 

terendah pada saluran pemasukan sebesar 0,164 m3/dtk pada saluran BDB 1.3 kiri dan 

menghasilkan debit keluaran sebesar 0,074 m3/dtk. Kebutuhan air irigasi yang dihitung 

dengan metode faktor K untuk menentukan pemberian air pada masing-masing saluran 

BJK kanan pada bulan Januari periode 1 adalah sebesar 0,066 

l/dtk/ha.Sedngkankekurangan air terjadi pada saluran BJK 1.2kanan sebesar 0,013 

l/dtk/ha terjadi pada bulan Maret periode 2. Berdasarkan perhitungan nilai faktor K, pola 

pemberian air di saluran irigasi pengga secara umum adalah secara terus menerus, 

kecuali semenjak bulan September dimana faktor K kurang dari 0,25, sehingga harus 

dilakukan pemberian air secara bergiliran di saluran primer. 

 

Kata kunci : Faktor K, Kebutuhan Air, Pola Pemberian Air 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determined the amount of irigation water 

determined discharge, know the level of water requirement for each irrigation area, 

and to determined the was water supply pattern in each irrigation plot. The method 

used in this research was survey method by doing observation and direct 

measurement in field by using Current Meter to measure flow velocity. In this study, 

measurements of irrigation water requirement, irrigation water requirement in the 

field, water loss in the channel, water requirement water balance analysis of supply 

and demand water discharge demand flow, water supply based on K factor criteria 

and determination of water supply pattern. Based on the result, the highest discharge 

was 0.84 m
3
/s, at BJK 1.1 inlet chanel the outlet and the discharge was 0.726 m

3
/s. 

While the lowest discharge in the inlet channel was 0.164 m
3
/sat left part of BDB 1.3 

channel and that cloulated using discharge was0.074 m
3
/s. Irrigation water 

requirement part off channel K factor method to determine rwater supply on each 

channel of right BJK 1.2first periode of in January period was 0.066 l/sec/ha. While 

water shortage happened at left part of BJK 1.2 channel 0.013 l/sec/ha, in  second 

period of  March. Based or K factor calcolation, the water supply pattern at pengga 

irrgation channel generally could be detrmined, as continous supply, except for 

September to Desember where K factor was below 0.25, there frre the intermittent 

supply need to be applied in the primar ychannel. 

Keywords: Factor K, Water Requirement, Water Supply Patte



PENDAHULUAN 

Kebutuhan air untuk keperluan irigasi 

pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pangan yang terus meningkat sejalan dengan 

pertambahan penduduk di indonesia. Pada 

tahun 1999 kebutuhan air untuk keperluan 

irigasi dan tambak sebesar 74,6 x 10
9
 m

3
/tahun, 

sedangkan pada tahun 2000 kebutuhan air 

untuk keperluan tersebut akan meningkat 91,5 

x 10
9
 m

3
/tahun dan pada tahun 2015 kebutuhan 

tersebut akan meningkat menjadi 116,96 x10
9
 

m
3
/trahun. Berarti kebutuhan sektor ini 

meningkat sebesar 10%Tahun (1990-2000) dan 

tahun 2000 dan 2015 meningkat sebesar 6,7% 

Tahun. (Anonim, 1991). 

Selain kebutuhan akan air, tanaman 

juga membutuhkan tempat untuk tumbuh 

(lahan atau sawah). Sawah dan lahan yang baik 

untuk pertanian ialah tanah yang mudah 

dikerjakan, bersifat produktif dan subur serta 

cukup akan kebutuhan air, udara dan air 

mengisi pori-pori di antara butir tanah umumya 

dipandang sebagai bagian dari tanah. Dengan 

demikian, tanah terdiri dari tiga 

komponen,yaitu butiran-butiran tanah, air dan 

udara. Pada dasarnya irigasi teretentu 

ketersediaan air disumbernya terkadang tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air di 

lahan.Maka pada kondisi air terbatas ini perlu 

sistem pengaturan pembagian air agar dapat 

memenuhi kebutuhan saluran petak irigasi yang 

ada.Maka disini pola pengaturan pembagian air 

irigasi perlu diterapkan sesuai dengan kondisi 

yang ada. 

Pulau Lombok bagian selatan 

merupakan daerah kritis yang memiliki daerah 

pertanian yang cukup luas dengan periode 

musim yang sanggat pendek serta intensitaas 

curah hujan sangat kecil sehingga sering terjadi 

kegagalan panaen. Sungai utama dari 

bendungan pengga adalah sungai penujak, yang 

merupakan lampisan dari bendungan batujai 

(sistem interkoneksi di Pulau Lombok), sungai 

penujak ini mengalir dari kaki gunung kendo 

ke arah selatan menuju kota praya dan 

bermuara di bendungan batujai, selanjutnya 

lintasan bendungan ini menelusuri alur sungai 

penujak yang akhirnya bermuara di bendungan 

Pengga. 

Bendungan pengga semula dibangun 

untuk memberikan manfaat irigasi seluas 4.076 

ha berada di Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat. Sistem oprasional bendungan 

Batujai sanggat berpengaruh terhadap pola 

oprasi bendungan Pengga karena debit pada 

bendungan Pengga disuplai dari bendungan  

Batujai (System Interkoneksi). 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang ”Studi 

Pola Pemberian Air Irigasi Sebagai Upaya 

Pemenuhan Kebutuhan Air Di Daerah Irigasi 

Pengga Kabupaten Lombok Tengah” untuk 

memenuhi tingkat kebetuhan air dan pola 

pemberian air. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui besarnya debit di 

saluran, mengetahuiti tingkat kebutuhan air 

untuk setiap areal irigasi dan mengetahui 



tingkat pola pmberian air pada maing-masing 

petak irigasi 

METODOLOGI 

Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode survey dengan 

melakukan pengamatan dan pengukuran 

langsung di lapangan dengan menggunakan 

Current meter, untuk mengukur kecepatan 

aliran. 

Tahap Pengambilam Data 

1. Observasi Lapangan 

2. Dokumentsi 

3. Wawancara 

Analisis Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah 

volume air yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan 

air untuk tanaman dengan memperhatikan 

jumlah air yang diberikan oleh alam melalui 

hujan dan kontribusi air tanah (Sidharta, 1997). 

1. Kebutuhan bersih air di sawah untuk padi 

NFR = ETc  + P – RE + WLR 

dimana :   

NFR     = Netto Field Water Requerment, 

kebutuhan air bersih di sawah (mm/hari) 

ETc      = Evaporsi tanaman (mm/hari) 

P         = Perkolasi (mm/hari) 

RE       = Curah hujan (mm/hari) 

WLR    = Penggantian lapisan air (mm/hari) 

2. Kebutuhan air pengambilan 

DR = 
   

          
 

dimana : 

DR      = Kebutuhan air di lahan (1t/det/ha) 

NFR   = Kebutuhan bersih di sawah (mm/hari) 

Ef      = Efisiensi irigasi (nilai efisiensi diambil 

65%) 

1/8,64  = Angka konversi satuan (mm/hari) 

menjadi (l/dtk/ha) 

Harga efisiensi irigasi di dapat dari : 

Ef      = et x es x ep 

Ef      = 0,8 x 0,9 x 0,9 = 0,648 

Q irigasi = AxDR(1/dt 

dimana : 

Q irigasi = Kebutuhan air untuk irigsi (1/dt) 

A = Luas sawah (ha) 

DR = Kebutuhan air pengambilan (1/d/ha) 

Kehilangan Air  

Kehilangan air secara umum dibagi dan 

2 katagori, antara lain : (1) Kehilangan akibat 

fisik dimana kehilangan air terjadi karena 

adanya rembesan air di saluran dan perkolasi 

ditingkat usaha tani (sawah) dan (2) 

Kehilangan akibat operasional terjadi karena 

adanya pelimpasan dan kelebihan air 

pembuangan pada waktu pengoprasian saluran 

dan pemborosan penggunaan air oleh petani. 

 Kehilangan air pada tiap ruas 

pengukuran debit masuk (Inflow)debit keluar 

(Outflow) diperhitungkan sebagai selisih antara 

debit masuk dan debit keluar (Tim Peneliti 

Water Management IPB, 1993: 1-05): 

hn   = In –On 



dimana : 

Hn = kehilangan air pada ruas 

pengukuran/bentang saluran ke n (m
3
/det) 

In     = debit masuk ruas pengukuran ke n 

(m
3
/det) 

On =debit keluar ruas pengukuran ke n 

(m
3
/det) 

Pemberian Air Secara Bergiliran 

Sistem giliran adalah cara pemberian air 

disaluran tersier atau saluran utama dengan 

interval waktu tertentu bila debit yang tersedia 

kurang dari faktor K. Faktor K adalah 

perbandingan antara debit tersedia 

dibendungan dengan debit yang dibutuhkan 

pada periode pembagian dan pemberian air 2 

mingguan ( awal  bulan dan tengah bula ). 

Jika persediaan air cukup maka faktor 

K = 1 sedangkan pada persediaan air kurang 

maka faktor K<1. Rumus untuk menghitung 

faktor K (Kunaifi, A.A. 2010:15): 

  
                   

                     
 

Indeks Penggunaan Air 

Pebandingan total kebutuhan air dengan 

debit andalan. 

                
                   

  
 

Keterangan  

total kebutuhan air =  kebutuhan air untuk 

irigasi + DMI + pengelontoran kota 

DMI = domestic, municipal, industry 

Qa    = debit andalan 

Tabel 1.Klasifikasi Nilai Indeks Penggunaan 

Air ( IPA ) 

No       Nilai IPA        Kelas     Skor 

1 

2 

3 

            0,5 

       0,6 – 1,0 

            1,0 

       Baik 

     Sedang 

       Jelek 

1 

3 

5 

Sumber :Anonim, Peraturan No.P.04/V-

SET/2009.TentangPedoman Monitoring dan 

Evaluasi AliranSungai, Kementrian Kehutanan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebutuhan Air Pengambilan 

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

evaporasi, kehilangan air karena perkolasi, 

kebutuhan air untuk tanaman dengan 

memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh 

alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. 

Kalau dilihat dari kebutuhan air irigasi yang 

paling tinggi terjadi pada saluran BDB 1.2 

kanan pada bulan oktober periode 1sebesar 

0,093 (l/dtk/ha)  

Tabel 2. Kebutuhan Air di Lahan 

Bulan Periode 

(DR)Kebutuhan Air di 

Lahan(l/dtk/ha) 

BJK 

1.2 

Kanan 

BJK 

1.2 

Kiri 

BDB 

1.2 

Kanan 

BDB 

1.2 

Kiri 

Jan 1 0,066 0,065 0,059 0,087 

  2 0,06 0,059 0,053 0,078 

Feb 1 0,059 0,058 0,057 0,078 

  2 0,069 0,068 0,062 0,091 



Mar 1 0,058 0,057 0,052 0,076 

         2 0,013 0,013 0,012 0,017 

Apr        1 0,064 0,063 0,057 0,084 

  2 0,066 0,064 0,059 0,086 

Pmei 1 0,054 0,053 0,048 0,07 

  2 0,063 0,062 0,057 0,083 

Jun 1 0,067 0,066 0,06 0,088 

  2 0,061 0,06 0,054 0,08 

Jul 1 0,058 0,057 0,052 0,077 

  2 0,062 0,061 0,055 0,081 

Ags 1 0,07 0,069 0,062 0,092 

  2 0,07 0,069 0,062 0,092 

Sep 1 0,069 0,068 0.062 0,088 

  2 0,69 0,068 0,062 0,088 

Okt 1 0,071 0,07 0,063 0,093 

  2 0,065 0,064 0,058 0,085 

Nov 1 0,06 0,059 0,053 0,078 

  2 0,011 0,011 0,01 0,015 

Des 1 0,07 0,068 0,062 0,091 

  2 0,063 0,062 0,056 0,083 

(Sumber, data primer diolah) 

Kebutuhan Air di Lahan 

Kebutuhan air dimasing-masing tanaman, 

sangat tergantung dan cara pemakaian air atau 

pemberian airnya, seperti tanaman dan alat 

yang digunakan, serta dengan 

memperhitungkan kehilangan air pada saluran 

dan di lahan sehingga perhitungan kebutuhan 

air diambil berdasarkan perkiraan teknis yang 

memungkinkan.. Dan bisa dilihat dari Tabel 9 

diatas, kebutuhan air yang paling banyak pada 

saluran BDB kiri terjadi dibulan Oktober 

periode 1 sebesar 9,858 (l/detik) dan untuk 

BDB kanan kebutuhan air terbesar sebesar 

6,678 (l/detik) terjadi pada bulan Oktober 

periode 1 juga, yang dimana pada daerah 

saluran BDB kanan dan BDB kiri ini memiliki 

luas lahan yang sama yaitu seluas 106 ha, tetapi 

kebutuhan air dilahannya berbeda seperti kita 

lihat pada Tabel  9  yang dimana jarak pada 

saluran BDB kiri ini lebih panjang 

dibandingkan dengan saluran BDB kanan yang 

menyebabkan kebutuhan air di lahan untuk 

BDB kiri ini lebih besar dibandingkan BDB 

kanan, sedangkan untuk saluran BJK kanan 

kebutuhan air yang paling tinggi terjadi pada 

bulan Oktober periode 1 sebesar 1,775 (l/detik) 

sedangkan untuk BJK kiri kebutuhan air 

tertingi terjadi pada bulan Oktober  juga 

periode 1 sebesar 2,45 (l/detik) yang dimana 

pada saluran BJK kanan ini luas lahannya 25 

ha, sedangkan BJK kiri luas lahannya 35 ha, 

dari perbedaan luas lahan tersebut sehingga 

BJK kiri kebutuhan 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Kebutuhan Air di Lahan 

Bulan P 

(Q irigas) Kebutuhan Air Irigasi 

(liter/detik) 

BJK 

1.2 

Kanan 

(25 

ha) 

BJK 

1.2 

Kiri 

(35 

ha) 

BDB 

1.2 

Kanan 

(106 

ha) 

BDB 

1.2 

Kiri 

(106 

ha) Total 

Jan 1 1,650 2,275 6,254 9,222 19,401 

  2 1,500 2,065 5,618 8,268 17,451 

Feb 1 1,475 2,030 6,024 8,268 17,797 

  2 1,725 2,380 6,572 9,646 20,323 

Mar 1 1,450 1,995 5,512 8,056 17,861 

  2 0,325 0,325 1,272 1,802 3,724 

Apr 1 1,650 1,575 6,042 8,904 18,171 

  2 1,650 2,240 6,524 9,116 19,53 

Mei 1 1,350 1,855 5,008 7,420 15,633 

  2 1,575 2,170 6,042 8,798 18,585 

Jun 1 1,675 2,310 6,360 9,328 19,673 

  2 1,525 2,100 5,724 8,480 17,829 

Jul 1 1,450 1,995 5,512 8,162 17,119 

  2 1,550 2,135 5,830 8,586 18,101 

Ags 1 1,750 2,415 6,572 9,752 20,489 

  2 1,750 2,415 6,572 9,752 20,489 

Sep 1 1,725 2,380 6,572 9,328 20,005 

  2 1,725 2,380 6,572 9,328 20,005 

Okt 1 1,775 2,450 6,678 9,858 20,761 

  2 1,625 2,240 6,148 9,010 19,023 

Nov 1 1,500 2,065 5,618 8,268 17,226 

  2 0,275 0,385 1,060 1,590 3,31 

Des 1 1,750 2,380 6,572 9,646 20,348 

  2 1,575 2,170 5,936 8,798 18,479 

(Sumber, data primer diolah) 

Kehilangan Air di Saluran 

Kehilangan air bisa terjadi di petak tersier, 

saluran sekunder dan saluran induk, 

berdasarkan pada Tabel 10 diatas, bahwa 

kehilangan air dianalisis berdasarkan selisih 

antara debit masuk (inflow) dan debit keluar 

(outflow),dimana ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kehilangan air seperti 

kehilangan air akibat rembesan, perkolasi, 

evaporasi, bocorandan kehilangan air akibat 

faktor lain.kehilangan air yang paling tinggi 

terjadi di saluran sekunder BDB 1.1, sebesar 

0,3072067 m
3
/det, dimana pada saluran BDB 

1.1 ini terjadi kehilangan air akibat adanya 

rembesan sertaperkolasi  pada saluran dan  

beberapa tanaman yang tumbuh pada saluran 

BDB 1.1 dan tingginya kehilangan air selama 

dalam perjalanan dalam saluran disebabkan 

karena faktor jarak yang begitu jauh dari petak 

sawah, sedangkan kehilangan air yang paling 

rendah terjadi pada saluran tersier BDB 1.2 

kanan sebesar 0,0685 m
3
/det, dimana pada 

saluran BDB 1.2 kanan ini jarak saluran yang 

tidak begitu jauh seperti di saluran sekunder 

BDB 1.1, yang dimana pada salura BDB 1.2 

kanan ini jaraknya hanya beberapa meter dari 

bangunan bagi yang menyebabkan 



kehilanganair pada saluran tersebut sangat 

sedikit. 

Tabel 4. Kehilangan Air Di Saluran Sekunder 

dan Tersier 

  Kehilangan air (m3/det) 

Nama 

bangunan In (Inflow) 

On 

(Outflow) 

Hn (Kehilangan 

Air) 

BJK 1.1 

(Sekunder) 0,84096 0,7264017 0,1145583 

BJK 1.2 Kanan 

(Tersier) 0,209328 0,122892 0,086436 

BJK 1.3 Kiri 

(Tersier) 0,2122053 0,1288373 0,083368 

BDB 1.1 

(Sekunder) 0,54534 0,2381333 0,3072067 

BDB 1.2 Kanan 

(Tersier) 0,199104 0,130604 0,0685 

BDB 1.3 

Kiri(Tersier) 0,163572 0,07416 0,089412 

 

Keseimbangan Debit Tersedia dan Debit 

Kebutuhan 

Keseimbangan air adalah perbandingan 

besarnya kebutuhan air dengan ketersediaan air 

di bendung suatu pola tanam yang baik, 

senantiasa kebutuhan airnya berbeda dibawah 

ketersediaan air, tetapi saat pengolahan tanah 

harus cukup air dan saat panen tidak berada 

dalam situasi puncak hujan sehingga kualitas 

padi sangat baik, dimana kalau kita lihat pada 

bulan Januari sampai Desember keseimbangan 

air mencapai 4,599 (l/dtk/) sampai -18,479, 

(l/dtk/) yang dimana sangat terjadi kekurangan 

air yang menyebabkan debit air yang tersedia 

tidak sesuai dengan debit yang dibutuhkan 

untuk setiap masing-masing lahan atau 

tanaman yang akan diberikan air,Sementara 

kekurangan air dibulan April pada Tabel 11 di 

atas masih berada pada kondisi yang 

memungkinkan untuk melakukan rotasi 

tanaman karena pada kondisi bulan 

bersangkutan difisit air yang terjadi sedikit 

berada di bawah 75 % dari faktor K, 

sebagaimana terlihat pada Tabel 5, meskipun 

total keseimbangan air dibulan April berada 

pada nilai2,582(l/dtk) dan 2,556(l/dtk), tapi 

debit andalan terlihat tinggi masih dapat 

memungkinkan untuk rotasi pembagian air 

sehingga lahan pertanian masih memungkinkan 

untuk ditanami padi dengan sistem giliran 

 

Tabel 5. Keseimbangan Debit Tersediadan 

Debit Kebutuhan 

Bulan 

Debit 

Tersedia 

(l/dtk) 

Debit 

Kebutuhan 

(l/dtk) 

Keseimbangan 

Air (l/dtk) 

Jan 24 19,401 4,599 

  33 17,451 15,549 

Feb 44,85 17,815 27,035 

  47,42 20,323 27,097 

Mar 33,6 17,013 16,587 

  2,937 3,274 -0,337 

Apr 46,93 18,171 2,582 

  46,93 19,53 2,556 

Mei 25,73 15,713 10,017 

  25,962 18,585 7,377 

Jun 43,066 19,673 23,393 



  44 17,829 26,171 

Jul 33,6 17,19 16,41 

  53,75 18,1 35,65 

Ags 33,33 20,589 12,741 

  31,25 20,589 10,661 

Sep 4,8 20,005 -15,205 

  14,4 19,53 -5,13 

Okt 0 20,761 -20,761 

  0 18,493 -18,493 

Nov 0 16,226 -16,226 

  0 3,31 -3,31 

Des 0 20,348 -20,348 

  0 18,479 -18,479 

 

Penetapan Pola Pemberian Air 

Pemberian air dilakukan secara terus 

menerus (kontinyu) apabila debit air sudah 

cukup dari bendung, namun tidak menutup 

kemungkinan pembagian air dilaksanakan 

dengan sistem giliran apabila debit air dari 

bendung belum memungkinkan untuk 

melaksanakan pengaliran secara kontinyu atau 

terus menerus. Dilihat dari Tabel 6 

menunjukkan bahwa faktor K pada bulan 

Januari periode 1 sampai Maret periode 2 

sebesar 1,23 sampai 0,89,  karena pada bulan 

tersebut nilai faktor K lebih dari 0,75, hal 

tersebut disebabkan oleh debit air yang tersedia 

lebih banyak dari pada debit air yang 

dibutuhkan, yang dimana pada bulan itu terjadi 

musim penghujan yang sangat tinggi dan tidak 

perlu dilakukan penjatahan air atau air dapat 

diberikan secara terus menerus sedangkan pada 

bulan April dilakukan penjatahan air yang 

dimana pada bulan ini nilai faktor K kurang 

dari 0,75 dan dilakukan pemberian air secara 

bergiliran disaluran tersier yang dimana nilai 

faktor K-nya sebesar 0,67 pada periode 1 dan 

0,65 pada periode ke 2 yang dimana pada bulan 

April ini ketersediaan air mulai mengalami 

sedikit penurunan dikarenakan debit yang 

tersediadibendungberkurang yang 

menyebabkan pemberian air secara bergiliran 

di saluran tersier. Sedangkan pada bulan Mei 

sampai Agustus dilakukan lagi metode 

pemberian air secara terus menerus seperti 

pada bulan Januari sampai bulan Maret, yang 

dimana pada bulan tersebut juga mengalami 

kecukupan air, dan pada bulan September 

periode 1 sampai Desember periode 2 

mengalami kekurangan air yang dimana debit 

air yang tersedia di bendung sangatlah kurang 

dari 0,75 dan dimana penjatahan airnya 

dilakukan secara bergiliran di saluran primer 

untuk memenuhi kebutuhan air dimasing 

masing saluran terebut. 

Tabel 6. Faktor K 

Bulan Periode 

Faktor 

K Pola Pemberian Air 

Jan 1 1,23 Terus menerus 

  2 1,89 Terus menerus 

Feb 1 2,51 Terus menerus 



  2 2,53 Terus menerus 

Mar 1 1,97 Terus menerus 

  2 0,89 Terus menerus 

Apr 1 0,67 
Giliran di saluran 

tersier 

  2 0,65 
Giliran di saluran 

tersier 

Mei 1 1,63 Terus menerus 

  2 1,39 Terus menerus 

Jun 1 2,18 Terus menerus 

  2 2,46 Terus menerus 

Jul 1 1,96 Terus menerus 

  2 2,41 Terus menerus 

Ags 1 1,62 Terus menerus 

  2 1,52 Terus menerus 

Sep 1 0,23 
Giliran di saluran 

primer 

  2 0,73 
Giliran di saluran 

tersier 

Okt 1 0 
Giliran di saluran 

primer 

  2 0 
Giliran di saluran 

primer 

Nov 1 0 
Giliran di saluran 

primer 

  2 0 
Giliran di saluran 

primer 

Des 1 0 
Giliran di saluran 

primer 

  2 0 
Giliran di saluran 

primer 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Debit terukur di saluran tertinggi mencapai 

nilai 0,84 (m
3
/dtk), pada saluran pemasukan 

terdapat pada saluran BJK 1.1 dan debit 

pengeluarannya sebesar 0,726 (m
3
/dtk) 

sementara debit terendah pada saluran 

pemasukan sebesar 0,164 (m
3
/dtk) pada 

saluran BDB 1.3 kiri dan menghasilkan 

debit keluaran sebesar 0,074 (m
3
/dtk). 

2. Total kebutuha air untukk irigasi diperoleh 

nilai rata-rata yang paling tertinggi yaitu 

sebesar 20,489 (l/dtk) jatuh pada bulan 

agustus periode 1 dan 2 dan kebutuhan air 

yang paling tinggi terjadi pada saluran BDB 

1.2 kiri sebesar 9,752 (l/dtk) pada bulan 

Agustus periode 1 dan,  sedangkan untuk 

yang paling rendah terjadi pada saluran BJK 

Kanan sebesar 0,275 (l/dtk) terjadi pada 

bulan November periode 2, yang dimana 

pada saluran ini memiliki luas lahan layan 

yang berbeda-beda 

3. Dari hasil analisis rencana sistem pemberian 

air yang dilakukan pada kebutuhan air 

berdasarkan faktor K dilakukan pemberian 

air secara terus menerus kecuali pada bulan 

September sampai bulan Desember didapat 

faktor K 0,025 maka pemberian air 

dilakukan Giliran di saluran primer. 



Saran 

Mengacu pada hasil penelitian ini, 

dapat diajukan beberapa saran sebagai bikut : 

1. Bagi P3A hendaknya meninjau saluran di 

daerah jembatan kembar dan  memeperbaiki 

saluran yang rusak, dan pembersihan 

tanamana yang hidup sepanjang saluran 

untuk mengatasi terjadinya kehilangan air 

untuk memenuhi kebutuhan air untuk 

masing-masing lahan. 

2. Perlu diperhatikan untuk juru dalam 

pemberian air dan pembagian air irigasi. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

alternatif cara pengelolaan air pada daerah 

irigas, dengan harapan setiap petak tersier 

pada daerah irigasi tersebut mendapatkan 

debit air yang sesuai dengan kebutuhannya. 
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