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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi NTB memiliki potensi lahan kering sangat luas dan 84% (1.807.463 

ha) dari jumlah daratan merupakan lahan kering. Lahan kering yang sangat potensial 

tersebut menuntut petani untuk dapat mengelola air dengan sebaik-sebaiknya, 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas lahan yang ada, terutama komoditas 

pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu upaya petani untuk mengelola lahan 

kering tersebut sudah dilakukan dengan penerapan sistem irigasi permukaan dengan 

suber air dari sumur bor air tanah. (Rahman, 2012) 

Dusun Tinggir di kecamatan Pringgabaya merupakan salah satu daerah lahan 

kering di pulau Lombok. Keadaan curah hujan di kecamatan Pringgabaya cukup 

berfluktuasi khususnya pada tahun 2009, sehingga kecamatan Pringgabaya dapat 

dikategorikan dalam daerah kering, dengan rata-rata jumlah hari hujan sekitar 4 hari 

sepanjang tahun 2009 (Anonim, 2010). Keadaan tersebut membuat semakin 

menurunnya ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan lahan pertanian. Hal 

ini mendorong untuk melakukan pengelolaan pada lahan kering sehingga dapat 

memberikan manfaat yang lebih baik dari segi ekonomi, efektifitas serta tetap 

terjaganya ekosistem dengan pola pertanian yang ramah lingkungan. 

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah NTB adalah dengan 

cara membangun jaringan irigasi sumur pompa melalui Proyek Pengembangan Air 

Tanah (P2AT) sejak 1980. Dengan adanya fasilitas sumur pompa tersebut diharapkan 

kebutuhan air pada lahan kering dapat dipenuhi secara optimal. Namun kenyataannya 

pemanfaatan irigasi permukaan menyebabkan banyaknya kehilangan air melalui 

evaporasi dan infitrasi. Sistem irigasi tersebut membutuhkan waktu untuk mengairi 1 

hektar lahan pertanian selama 7-9 jam, sementara itu biaya pengoprasian sumur pompa 

cukup mahal yaitu Rp.25.000 sampai dengan Rp. 35.000 per jamnya. Hal lain yang 

jadi permasalah adalah penyebaran air dalam petak lahan tidak merata dari titik 

terdekat dari inlet sampai titik terjauh dari inlet apa bila menggunakan irigasi 

permukaa maka pemanfaatan air tanah dalam belum optimal. Kehilangan air dalam 

pengaliran, juga mengakibatkan waktu proses penggenangan air menjadi semakin 

lama, sehingga semakin lama waktu penggenangan maka semakin besar dalam biaya 
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oprasionalnya. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem 

irigasi yang dapat mendistribusikan air secara cepat dan merata juga mampu 

mengurangi kehilangan air sehingga hemat waktu dan biaya dalam pengairannya serta 

sederhana dalam perencanaannya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian jaringan irigasi 

perpipaan agar mengetahui sistem irigasi yang lebih hemat dari segi waktu dan biaya 

irigasi antara sistem perpipaan dan sistem genangan yang selama ini digunakan oleh 

para petani. Adapun judul tugas akhir yang diangkat pada penelitian ini adalah 

“Analisis Waktu dan Biaya Irigasi Pada Sistem Irigasi Pipa Leb dan  Irigasi 

Genangan di Lahan Kering Pringgabaya”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

yaitu : 

a. Berapakah selisih kebutuhan waktu irgasi antara sistem irigasi pipa leb dengan 

irigasi genangan ? 

b. Berapakah selisih kebutuhan biaya irigasi antara sistem irigasi pipa leb dengan 

irigasi genangan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Petak lahan dianggap datar/flat. 

b. Tidak menghitung hidrolika pipa. 

c. Perlakuan terhadap tanah sama. 

d. Hamparan lahan yang di uji adalah 20 m x 20 m atau 4 are. 

e. Tidak menghitung biaya pembuatan jaringan pipa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui selisih kebutuhan waktu irigasi antara sistem irigasi pipa leb dengan 

irigasi sistem genangan. 

b. Mengetahui selisih kebutuhan biaya irigasi antara sistem irigasi pipa leb dengan 

irigasi genangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Sebagai referensi bagi peneliti yang bergerak dalam bidang irigasi lahan kering. 

b. Sebagai salah satu alternatif dalam pemberian air irigasi pada lahan kering. 

c. Sebagai masukan kepada instansi terkait dalam menentukan kebijakan 

pengembangan daerah pertanian lahan kering. 

 

1.6 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di lahan kering Dusung Tinggir Desa Pringgabaya, 

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.   

 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan penggunaan 

jaringan irigasi pipa leb akan diperoleh waktu irigasi yang lebih singkat dari sistem 

tradisional atau genangan yang diterapkan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan 

biaya oprasional irigasi atau biaya pengairan. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Ruspandi, Y (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Debit Outlet 

pada Jaringan Irigasi Pipa Sistem Terbuka dan Tertutup” mengambil kesimpulan 

jaringan irigasi perpipaan berbentuk jaringan tertutup dengan outlet 28 memiliki 

keseragaman debit lebih baik daripada jaringan perpipaan berbentuk lainnya dengan 

nilai persentase keseragaman tertinggi yang didapatkan yaitu 96,2%, sedangkan pada 

jaringan pipa terbuka dengan outlet 28 memiliki nilai keseragaman tertinggi yang 

didapatkan sebesar 93,42%. Selain itu pada jaringan pipa tertutup dengan jumlah outlet 

16 memiliki nilai keseragaman yaitu 91,17% dan pada jaringan terbuka dengan jumlah 

outlet 16 memiliki keseragaman yaitu 88,8%. 

Nopianti (2015) telah melakukan penelitian mengenai “Analisis Pemberian Air 

Irigasi Sprinkler Mini dan Penggenangan terhadap Kedalaman Resapan dan Luas 

Basahan pada Lahan Kering Pringgabaya” mengambil kesimpulan pengaruh durasi 

akibat irigasi penggenangan terhadap kedalaman resapan dan luas basahan irigasi 

penggenangan dapat diuraikan bahwa selama irigasi 24 menit dan 43 menit 

menghasilkan kedalaman resapan sebesar 35 cm dan 30 cm dengan ukuran lahan 6 x 3 

meter dan 6 x 5 meter, debit yang dihasilkan sebesar 1,02 dan 0,697 lt/dtk. Semakin 

besar debit yang digunakan maka semakin cepat terjadinya pembasahan lahan dan 

perubahan kelengasan pada sistem irigasi sprinkler hanya mampu bertahan selama 5 

hari dengan pada durasi irigasi 60 menit. Sedangkan pada irigasi penggenangan 

kelengasan tanah hanya mampu bertahan selama 4 hari dengan durasi irigasi 24 menit 

dan 8 hari dengan durasi irigasi 43 menit. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Tinjauan Umum Irigasi 

Indonesia dikenal ada dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. 

Pada musim penghujan kebutuhan air untuk tanaman bisa dicukupi dengan air hujan, 

sedangkan pada musim kemarau kebutuhan air untuk tanaman jelas tidak dicukupi 

kalau hanya mengandalkan air hujan saja. Untuk mencukupi kebutuhan air ini maka 
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harus diusahakan dari tempat lain atau sumber lain seperti sungai, danau, mata air, dan 

air tanah. Agar bisa membawa air dari sumber ketempat tanaman atau lahan 

persawahan, maka diperlukan sarana-sarana yang dikenal  sebagai bangunan sistem 

irigasi. Pelayanan bangunan sistem irigasi di Indonesia tidak hanya untuk melayani 

kebutuhan air tanaman padi saja tetapi juga ditujukan untuk melayani tanaman lainnya 

seperti palawija dan lain-lain. 

Secara umum pengairan irigasi dapat diartikan sebagai usaha untuk 

memanfaatkan air yang tersedia pada sumber air seperti sungai, danau, mata air, air 

tanah dan sebagainya dengan jalan menggunakan jaringan irigasi sebagai sarana 

pengatur yang terdiri dari penyadapan air, pengaliran air, dan pembagian sampai 

daerah pertanian, atau dengan kata lain irigasi pada pokoknya merupakan kegiatan 

penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian dengan 

memanfaatkan air yang berasal dari permukaan dan air tanah (Kartasapoetra dan 

Sutedjo, 1994 dalam Kafi, 2007). 

Dengan demikian pengaturan irigasi (pengairan pertanian) akan menjangkau 

beberapa tahapan pekerjaan antara lain : 

a. Pengembangan sumber air dan penyediaan air bagi keperluan usaha tani. 

b. Penyaluran air irigasi dari sumber ke lokasi pertanian. 

c. Pemberian air ke lahan pertanian. 

Dengan diarinya lahan pertanian secara baik akan diperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Pengolahan tanah menjadi lebih mudah. 

2. Tanaman pengganggu mudah diberantas. 

3. Pengaturan temperature tanah dapat berlangsung sesuai yang dikehendaki tanaman. 

4. Peningkatan dan kesuburan tanah. 

 Jika dilihat dari teknologi dan sumber air nya, irigasi di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Irigasi gravitasi air permukaan yaitu pengaliran air dari sumbernya ke lapangan 

dengan menggunakan metode gravitasi dan sumber airnya berasal dari permukaan, 

yang pengambilannya menggunakan bendung, waduk, pompa air dan pipa. 

b. Irigasi gravitasi air tanah yaitu irigasi gravitasi yang memanfaatkan air tanah baik 

air tanah dalam maupun air tanah dangkal dan untuk menaikkannya ke permukaan 

digunakan pompa. 
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c. Irigasi pasang surut yaitu irigasi sumber air permukaan yang pengalirannya 

memanfaatkan tenaga desakan pasang surut air laut. 

Beberapa teknik pemberian air yang dapat dipakai yaitu : 

1. Pemberian air pada permukaan tanah (Surface irrigation method). 

2. Pemberian air dari suatu ketinggian di atas muka tanah (Sprinkling method). 

3. Pemberian air dengan menekankan atau meresapkan ke dalam tanah melalui saluran 

terbuka (Infiltration method). 

4. Pemberian air dibawah tanah dengan menggunakan pipa-pipa (Sub surface 

method). 

 

2.2.2 Metode Pemberian Air Irigasi 

a. Irigasi Curahan atau Sprinkler 

Negara (2010), menyatakan dalam metode irigasi pancar, air dipancarkan ke 

udara dan jatuh di permukaan tanah seperti hujan. Pancaran ini disemprotkan 

melalui aliran air yang betekanan melalui lubang atau yang dinamakan nozzle, 

operasi tekanannya dan jarak sprinkler (nozzle) harus direncanakan dengan cermat 

yaitu air yang diberikan dari irigasi sprinkler sesuai dengan kebutuhan air 

tanaman di daerah perakaran yang hampir sama dengan angka infiltrasi tanah. 

 

b. Irigasi Bawah Permukaan 

Teknik ini merupakan metode pemberian air di bawah permukaan tanah. 

Biasanya dilakukan dengan membuat muka air tanah buatan dan 

memperthankannya pada kedalaman tertentu (misalnya 1 m). Kegunaan teknik ini 

bahwa pipa bawah tanah yang sama digunakan untuk irigasi selama musim kering 

dapat juga digunakan untuk drainase pada musim hujan. Kerugiannya adalah 

kenaikan air kapiler senantiasa membawa serta garam ke permukaan. 

 

c. Irigasi Permukaan 

Air irigasi mengalir pada permukaan tanah dari pangkal ujung ke lahan dan 

meresap ke dalam tanah membasahi daerah perakaran tanaman. Terdapat dua 

syaraf penting untuk mendapatkan sistem irigasi permukaan yang efisien yaitu 

perencanaan sistem distribusi air untuk mendapatkan pengendalian aliran air 
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irigasi dan perataan lahan yang baik sehingga penyebaran air seragam ke seluruh 

petakan. 

Hidrolika aliran pada irigasi permukaan adalah air irigasi diberikan lewat 

permukaan tanah, air irigasi akan mengalir di permukaan tanah dari bagian 

pangkal ke ujung petakan sambil meresap ke dalam tanah mengisi lengas tanah di 

daerah perakaran tanaman. Idealnya sistem irigasi harus menghasilkan jumlah air 

yang meresap sama atau seragam dari pangkal sampai ke ujung lahan, sehingga 

menghasilkan efisiensi pemakaian air yang tinggi di sepanjang daerah perakaran 

tanaman. Akan tetapi hal ini tidak mudah untuk didapatkan, kecuali melakuakan 

serangkaian uji-coba dan prosedur perencanaan yang tepat. 

 

d. Irigasi Tetesan 

Irigasi tetesan merupakan metode yang semakin popular, terutama di 

negara-negara berkembang. Caranya dengan memakai pipa pelastik yang kecil 

dilewatkan sepanjang barisan tanaman. Lubang kecil pada setiap meter pipa 

dibuat untuk meneteskan air secara sinambung untuk tanaman. 

 

2.2.3 Irigasi Pipa 

Dalam menunaikan tugasnya memberi air, suatu sistem irigasi dapat 

menaikkan air permukaan dengan pembendungan pada sungai untuk dialirkan secara 

gravitasi kepermukaan sawah menggunakan saluran terbuka atau sistem pipa. Selain 

itu dapat juga dengan menaikkan air permukaan atau air tanah dengan pompa dan 

dialirkan ke sawah melalui sistem pipa antara lain :  

Ada beberapa hal yang mempengaruhi cara pemberian air untuk pertanian 

a. Jenis tanaman yang akan diberi air 

b. Keadaan medan 

c. Keadaan tanah 

d. Ada tidaknya persediaan air 

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 

hampir tidak ada atau sanngat kecil. 
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3. Debit sumber air yang dikembangkan dengan sistem perpipaan relative kecil 10-

40 l/dt dengan lahan kurang dari 40 Ha yang relative datar atau menyatu sehingga 

teknis pemeliharaan, jenis dan ukuran pipa dan alat-alat lainnya relatif murah dan 

mudah didapatkan. 

Sifat air selalu mencari tempat yang lebih rendah dan mengalami pengurangan 

daya tekanan akibat gesekan pada saluran pipa yang dilewati. Pengurangan daya tekan 

akan berpengaruh pada debit diujung pipa. Besar pengurangan debit akan bergantung 

pada diameter pipa dan panjang pipa, bentuk dan jumlah sambungan, belokan dan lain 

sebagainya. 

Hal tersebut berakibat perbedaan debit air yang keluar dari tiap ujung pipa 

distribusi. Agar perbedaan yang timbul tidak terlalu besar, dikembangkan teknis 

perpipaan dalam irigasi sebagai berikut. 

1. Tipe melingkar 

Pipa distribusi dibuat bercabang dua setelah rumah pompa, satu ke kiri dan satu ke 

kanan. Ujung kedua cabang pipa ini akan disatukan lagi pada tempat tertentu. 

2. Tipe bercabang 

Pipa distribusi hanya satu buah yang merupakan pipa utama. Pada pipa ini dibuat 

cabang pipa sekunder dan pipa tersier. Pada ujung pipa inilah dipasang kran 

pengambilan air. 

3. Tipe gabungan 

Sistem pipa distribusi ini merupakan hubungan sistem melingkar dan sistem 

bercabang. 

Bilamana kondisi topografi dan potensi air yang ada memungkinkan, maka 

cara pemberian air kepada tanaman dapat dilakukan dengan sistem gravitasi melalui 

saluran terbuka, tetapi jika jumlah air yang tersedia sangat minim (misalnya lahan 

kering), maka upaya memanfaatkan air untuk keperluan pengairan secara efektif dan 

efisien dapat dilakukan dengan sistem pipa. 

 

2.2.4 Irigasi Sistem Leb 

Pengairan/irigasi adalah kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada 

area perakaran tanaman dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara, dan 

jumlah pemberian yang tepat. Tujuan Pengairan adalah untuk menjamin kebutuhan 
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tanaman terhadap air sehingga pertumbuhan dan proses produksi berjalan optimal. Air 

pada tanaman sangat penting guna sebagai bahan dasar proses fotosintesis. 

Dalam pengusahaan komoditas pertanian apapun, air merupakan hal yang 

terpenting. kecukupan air terutama air bersih, akan meningkatkan pertumbuhan, 

perkembangan dan produksi. Kekurangan air akan menyebabkan pertumbuhan 

terhambat, bahkan kematian tanaman jika tanaman sudah mencapai titik layu 

permanen. Pada fase generatif, kekurangan air dapat menyebabkan bunga rontok 

sehingga akan menurunkan produksi. 

Meskipun demikian, air juga tidak boleh diberikan secara berlebihan karena 

justru akan menghambat pertumbuhan tanaman. Kelebihan air juga akan 

meningkatkan risiko tanaman terserang berbagai macam penyakit. Pemberian air yang 

baik adalah rutin hingga tanah cukup basah. 

Pada areal lahan kering, sistem leb efektif untuk digunakan, sistem leb adalah 

dengan menggenangi tanaman sampai tanahnya basah dan segera dikeringkan 

kembali. Kelebihan teknik ini adalah mampu mendistribusikan pupuk dengan baik ke 

aeral perakaran (Anonim, 2015). 

 

2.2.5 Pertanian Lahan Kering 

Pertanian lahan kering adalah kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan 

kering. 

Karakteristik umum mengenai sumber daya lahan dan iklim kawasan berlahan 

kering dengan sistem usaha tani antara lain, jumlah curah hujan yang sangat rendah 

(700-1500 mm/tahun), jumlah bulan kering yang sangat panjang (8-9 bulan / Maret-

November), sifat curah hujan yang eratik dalam bulan basah (hujan tidak merata, 

namun pada waktu tertentu mengalami jumlah curah hujan yang sangat tinggi dan 

dapat menimbulkan banjir/genangan yang tidak menguntungkan bagi usahatani), suhu 

harian rata-rata antara 30-32˚C, topografi yang berbukit sampai bergunung (Anonim, 

1981 dalam Oasis, 2011). 

Kondisi ekstrim dan tidak bersahabat yang terjadi di daerah lahan kering 

tersebut menyebabkan beberapa kendala untuk membudidayakan tanaman pertanian, 

beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Air sebagai faktor pembatas dalam memproduksi tanaman pertanian. 
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2. Musim tanam yang sangat pendek dan hanya beberapa tanaman yang dapat 

dibudidayakan. 

3. Natrium Klorida (NaCL) sebagai penyebab utama terjadinya tanah mengandung 

kadar garam tinggi. 

4. Daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi akibat tingginya evaporasi 

menyebabkan tanah mengandung kadar garam yang tinggi. 

Adapun beberapa solusi yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi kendala-

kendala yang ada, yaitu : 

1. Mencari sumber mata air alternatif. 

2. Menginformasikan kondisi lahan kering dan cara penanggulangannya kepada 

pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. 

3. Meggunakan tanaman yang resisten serta sistem irigasi yang efektif dan efisien. 

4. Manajemen sumber daya air secara terpadu. 

5. Meningkatkan sistem pemanenan air hujan. 

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 memenuhi kebutuhan hidup 

manusia secara berkelanjutan (untuk generasi saat kini dan esok) dengan tanpa 

menurunkan kualitas sumber daya lahan itu sendiri (tidak terdegradasi) dan tidak 

mencemari lingkungan (pencemaran tanah, air, dan udara). 

 

2.2.6 Debit Air 

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) : 

𝑄 =  
𝑣

𝑡
          (2-1) 

dengan : 

Q = debit aliran (m
3
/dt), 

 𝑣 = volume wadah (m
3
), 

 𝑡  = lama waktu untuk memenuhi volume wadah (detik) 

Hubungan dengan luas penampang adalah rumusnya sebagai berikut : 

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴         (2-2) 
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dengan : 

 𝑄 = debit aliran (m
3
/dt), 

 𝑉 = kecepatan aliran (m/det) 

 𝐴 = luas penampang (m
2
) 

 

2.2.7 Koefsien Keseragaman 

Koefisien keseragaman tetesan yang tinggi sangat penting diperlukan dalam 

mengembangkan sistem irigasi tetes. Tujuannya adalah agar mencapai tingkat 

pancaran tetesan yang seragam pada setiap emitter  yang dapat memenuhi kebutuhan 

tanaman utamanya pada zona perakaran. Tingkat keseragaman sistem irigasi tetes 

dinyatakan sebagai keseragaman tetesan (Emission Uniformity, EU). Menurut 

Christiansen (1942) dalam Rai,I.B (2010) keseragaman tetesan dapat dihitung dengan 

persamaan yaitu : 

𝐶𝑢 = 100%  1 −
𝐷

𝑦 
        (2-3)

  

𝐷 =  
  𝑦𝑖−𝑦  2

𝑛−1
        (2-4) 

dengan : 

𝐶𝑢  = koefisien keseragaman (uniformity of applicatian) 

𝐷  = deviasi numeric rata-rata aplikasi, 

𝑦   = nilai rata-rata observasi (mean application rate) 

𝑦𝑖  = nilai tiap titik observasi, 

𝑛  = jumlah titik observasi (number of observation) 

Desain yang tepat dari sistem irigasi harus mendapat keseragaman pemberian 

air pada tanah, sehingga mampu memberi air yang tepat. Desain sistem irigasi tetes 

ideal akan mencapai 100% keseragaman distribusi tetesan, sehingga setiap tanaman 

dapat menerima jumlah air yang sama untuk pertumbuhan. Namun, pada kenyataan di 

lapangan, keseragaman distribusi tetesan  tidak mungkin mencapai 100% karena 

banyak factor yang mempengaruhi. Menurut ASAE dalam Prabowo, A dkk (2004) 

tingkat keseragaman distribusi tetesan diklarifikasikan seperti Tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1 Kriteria tingkat keseragaman tetesan sistem irigasi tetes menurut ASAE  

Kriteria 
Statistical Uniformity (SU) 

Coefficient of 

Uniformity(CU) 

Sangat baik 95% - 100% 94% - 100% 

Baik 85% - 90% 81% - 87% 

Cukup baik 75% - 80% 68% - 75% 

Jelek 65% - 70% 56% - 62% 

Tidak layak < 60% < 50% 

Sumber : ASAE dalam Prabowo, A. dkk, 2004 

 

Besarnya keseragaman sebaran air dari Sprinkler dapat diukur dengan 

memasang beberapa wadah penampung air dalam suatu grid dengan jarak tertentu. 

Selama waktu operasi tertentu, jumlah air yang tertampung dalam wadah diukur 

volumenya dengan gelas ukur, kemudian dihitung kedalaman airnya dengan cara 

membagi volume air dengan luas mulut wadah. Nilai keseragaman sebaran air 

dinyatakan dengan suatu parameter yang disebut koefisien keseragaman (Uniformity 

Coefficient). Menurut (Anonim, 2008) koefisien keseragaman dapat dihitung dengan 

persamaan (2-5) yaitu :  

CU = 100  1,0 −
 |𝑋𝑖−𝑋|𝑛
𝑖=1

𝑋∙ 𝑛
       (2-5) 

dengan : 

CU = koefisien keseragaman  

𝑋 = nilai rata-rata pengamatan 

Xi = nilai masing-masing pengamatan  

n  = jumlah total pengamatan 

  

Menurut (Warrick, 1983 dalam Prabowo, dkk, (2004) tingkat keseragaman 

distribusi tetesan diklasifikasikan sebagai berikut : 90 % sangat baik ; 80 % - 90% baik 

; 70 % - 80 % cukup ; dan < 70 % rendah. 
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2.2.8 Lengas Tanah 

Pada lahan yang baru dibuka, lengas tanah (soil moisture) adalah air di dalam 

tanah daerah perakaran/zone perakaran yang mengisi sebagian ruang pori tanah 

dinyatakan dalam satuan persen berat atau persen volume. 

Mengingat bahwa irigasi bermaksud memberikan air untuk memenuhi 

kebutuhan tanaman maka asasnya irigasi diberikan pada waktu persediaan lengas 

kurang untuk mendukung pertumbuhan tanaman. 

Soematro (1987) menyatakan bahwa cara untuk mengukur kadar air yang 

paling teliti adalah cara gravimetri , yaitu dengan menimbang contoh tanah , 

mengeringkan dalam oven bersuhu 100 ̊ C – 110 ̊ C selama 24 jam dan menimbang 

kembali. Kadar lengas tanah dapat dihitung dengan rumus seperti berikut : 

KL = 
(W1−W2)

(W2−W3)
 x 100%       (2-6) 

dengan : 

W1 = berat cawan + tanah basah, 

W2 = berat cawan + tanah kering, 

W3 = berat cawan kosong, 

 

2.2.8.1 Nilai Lengas Tanah 

Sukartono, dkk (2003) telah melakukan pengujian terhadap sifat fisik tanah 

lahan kering di Pringgabaya Utara. Hasil pengujian tersebut digunakan sebagai 

pembanding untuk mengetahui nilai lengas tanah dari jenis tanah yang terdapat 

Pringgabaya Utara. Nilai lengas tersebut digunakan untuk menentukan durasi 

penyiraman untuk tanaman. 

Adapun data sifat fisik tanah Pringgabaya Utara untuk menjaga kelengasan 

tanah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Data sifat fisik tanah di pringgabaya utara 

No Parameter 
Hasil 

Analitis 
Satuan 

1 BV 1,08 gr/cm
3
 

2 BJ 2,08 gr/cm
3
 

3 Porositas 48,18 % 

4 Permeabilitas 10,78 Cm/jam 

5 Lengas Tanah   
  Kapasitas Lapang (KL) 28,3 % 

  Titik Layu Permanen (TLP) 14 % 

6 Tekstur Tanah 24,2 % 

7 Gravel 1,25 % 

8 Pasir (Sand) 68 % 

9 Debu (silt) 24,2 % 

10 Lempung (Clay) 7,8 % 

Sumber : Sukartono, dkk dalam Rafiah,has,dkk.2003 

 

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa tanah di daerah Pringgabaya memiliki 

kapasitas lapang sebesar 28.3% dan titik layu permanen sebesar 14.0%. Hasil 

analisis berat jenis (BJ) tanah menunjukkan angka sebesar 2.08 gr/cm
3
, berat 

volume (BV) tanah sebesar 1.08 gr/cm
3
, dan nilai porositas tanah sebesar 48.18%. 

Porositas total sebesar 48.18% menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki ruang 

pori mikro lebih sedikit dibandingkan dengan pori makro sehingga kapasitas 

memegang air relatif rendah. Lengas tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman 

untuk tumbuh adalah lengas tanah yang terletak antara lengas kapasitas lapang dan 

lengas titik layu. Dengan mengetahui nilai kapasitas lapang dan titik layu dari jenis 

tanah di daerah Pringgabaya Utara, maka diupayakan agar penyiraman secara 

optimal dan efisien sehingga dapat menjaga kelengasan tanah agar tidak melebihi 

kapasitas lapang dan tidak berada dibawah titik layu. 

Air yang menempati rongga – rongga dalam lapisan geologi disebut sebagai 

air tanah. Hampir semua air tanah dapat dianggap sebagai bagian dari daur 

hidrologi termasuk air permukaan dan air atmosfer (Soemarto, 1987).Lengas tanah 

(soil moisture) adalah air didalam tanah daerah perakaran/zone perakaran yang 
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mengisi sebagian ruang pori tanah dinyatakan dalam satuan persen berat atau 

persen volume. 

Di bawah permukaan tanah, pori-pori tanah berisi air dan udara. Daerah ini 

dikenal dengan zona kapiler atau zona aerasi. Air yang tersimpan di zona ini 

disebut kelengasan tanah (soil moisture) atau air kapiler (Suripin, 2001 dalam 

Oasis, 2011). Air yang terdapat pada suatu tanah berada dalam dua kondisi yakni 

air yang terikat dalam ruang pori dengan kekuatan yang berbeda tergantung pada 

jumlahnya dan air dengan garam yang larut didalamnya yang disebut larutan tanah, 

yang begitu penting sebagai perantara (medium) untuk memberikan unsur – unsur 

hara pada tumbuhan yang sedang tumbuh. 

Beberapa istilah yang dikenal dalam lengas tanah antara lain: 

a. Kapasitas Lapang (Field Capacity) adalah jumlah air yang terkandung dalam 

tanah setelah air gravitasi hilang (berjalan dua sampai tiga hari, tergantung 

jenis tanahnya) atau keadaan tanah yang cukup lembab yang menunjukkan  

jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanaman terhadap gaya tarik 

gravitasi. Air yang dapat ditahan oleh tanah tersebut terus menerus diserap oleh 

akar-akar tanaman atau menguap sehingga tanah makin lama semakin kering. 

Pada suatu saat akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air tersebut sehingga 

tanaman menjadi layu (titik layu permanen). 

b. Titik Layu Permanen (Permanent Welting Point) adalah kandungan air tanah 

dimana akar-akar tanaman mulai tidak mampu lagi menyerap air tanah, 

sehingga tanaman menjadi layu. Tanaman akan tetap layu baik pada siang 

maupun malam hari. 

c. Air Tersedia (Available Water) adalah lengas tanah yang terletak antara lengas 

kapasitas lapang dan lengas titik layu tetap. Besarnya persediaan air dalam 

tanah tergantung dari: banyaknya curah hujan, kemampuan tanah menahan air, 

besarnya evapotranspirasi, serta tinggi muka air tanah (Rahardjo, 2005).  

Persediaan air dalam tanah tergantung dari : 

a. Banyaknya curah hujan atau air irigasi 

b. Kemampuan tanah menahan air 

c. Besarnya evapotranspirasi (penguapan langsung melalui tanah dan melalui 

vegetasi) 

d. Tingginya muka air tanah. 
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Air dapat meresap atau ditahan oleh tanah karena adanya gaya-gaya adhesi, 

kohesi, dan gravitasi. Karena adanya gaya-gaya tersebut maka air tanah dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Air tidak tersedia : (1) air higroskopis adalah air tanah sangat kuat sehingga 

tidak dapat digunakan tanaman (kurang dari titik layu permanen), (2) air 

gravitasi yaitu air diatas kapasitas lapang (terdrainase cepat). 

b. Air tersedia : air kapiler adalah air dalam tanah dimana gaya kohesi (tarik 

menarik antaa butir-butir air) dan gaya adhesi (antara air dan tanah) lebih kuat 

dari gravitasi. Air ini dapat bergerak ke samping atau ke atas karena tersedia 

(dapat diserap) bagi tanaman. Air kapiler terletak antara titik layu permanen 

(batas bawah) dan kapasitas lapang (batas atas).  

Menurut Rahardjo, (2005), kapasitas maksimum adalah jumlah air 

maksimum yang dapat di simpan di dalam tanah, dalam hal ini tanah dalam 

keadaan jenuh air, semua pori tanah terisi air. Banyaknya kandungan air dalam 

tanah berhubungan erat dengan besarnya tegangan air (Moisture tension) dalam 

tanah tersebut. Besarnya tegangan air menunjukkan besarnya tenaga yang 

diperlukan untuk menahan air tersebut dalam tanah. 

 

2.2.8.2 Dalam perakaran (Root Depth) 

Dalam perakaran (RD) atau Root Depth merupakan kedalaman akar untuk 

tiap jenis tanaman. 

Tabel 2.3 Kedalaman irigasi untuk beberapa jenis tanaman 

Crops Depth to Irrigate (cm) 

Jagung 40 

Bawang 30 

Kedelai 40 

Kentang 30 

Kacang hijau 40 

Cabe 40 

Sumber : Dinas Pertanian NTB, 2006 
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2.2.9 Efisiensi Irigasi 

Efisiensi irigasi adalah perbandingan antara jumlah air yang nyata bermanfaat 

bagi tanaman yang diusahakan dengan jumlah air yang diberikan yang dihitung dalam 

persen (%). 

Menurut Arsyad (2010), efisiensi irigasi dipengaruhi oleh efisiensi pemakaian 

air di petak sawah dan efisiensi pengaliran air dari bendung (sumber air) sampai ke 

sawah, yang dipengaruhi oleh: 

a) Kondisi tekstur lapisan olah dan permeabilitas lapisan bawah (sub-soil) 

b) Keadaan topografi 

c) Banyaknya air di dalam saluran 

d) Sistem pengelolaan air (water management). 

Kehilangan air sistem pendistribusian berbeda, tergantung pada metode 

distribusi dan pemberian air. Kehilangan air pada sistem pendistribusian dengan 

sistem distribusi saluran terbuka yang salurannya tidak dilapisi ditaksir sebesar 40%. 

Pada sistem irigasi pipa, kehilangan air berkisar dari 10% untuk sistem irigasi mikro 

lokal dan irigasi tetes (drip irrigation), sedangkan pada sistem irigasi sprinkler sampai 

30% (Arsyad, 2010). 

Secara umum, dalam upaya penghematan/efisiensi penggunaan air untuk 

pertanian hendaknya diterapkan mulai dari perencanaan sampai dalam aplikasi 

pemberian air, termasuk jenis tanaman yang akan diusahakan. Penentuan cara/sistem 

aplikasi irigasi agar efektif dan efisien perlu mempertimbangkan beberapa faktor 

sebagai berikut:  

1. Kondisi Alam, anatara lain ditentukan oleh  

a. Jenis tanah / tekstur tanah 

b. Kemiringan 

c. Iklim 

d. Ketersediaan air 

e. Kualitas air 

2. Jenis tanaman 

Irigasi permukaan dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. Irigasi 

sprinkler dan tetes, karena perlu biaya investasi dan operasi/pemeliharaan yang 

besar hanya cocok untuk mengairi tanaman yang bernilai ekonomis tinggi.  
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3. Jenis teknologi 

Jenis teknologi yang digunakan untuk irigasi harus lebih canggih dari 

irigasi permukaan. oleh karena itu dalam penggunaannya harus disesuaikan 

dengan dana dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.  

4. Kebiasaan/ pengalaman petani 

Metoda irigasi yang dipilih juga sangat ditentukan oleh 

kebiasaan/pengalaman petani setempat, meningkatkan kualitas metode yang 

telah ada akan lebih mudah diterima oleh petani. 

5. Tenaga 

Pada irigasi permukaan umumnya memerlukan tenaga yang lebih 

banyak dari pada irigasi sprinkler ataupun tetes, terutama untuk konstruksi, 

operasi dan pemeliharaan.  

6. Analisa ekonomi 

Metode yang akan dipilih sangat tergantung dari hasil analisa ekonomi 

yang paling menguntungkan. Analisa biaya ini tentu saja termasuk biaya awal, 

operasional dan pemeliharaannya. 

Irigasi adalah kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada area 

perakaran tanaman dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara, dan jumlah 

pemberian yang tepat. Tujuan Pengairan adalah untuk menjamin kebutuhan tanaman 

terhadap air sehingga pertumbuhan dan proses produksi berjalan optimal. Air pada 

tanaman sangat penting guna sebagai bahan dasar proses fotosintesis (anonim, 2014). 

 

2.2.9.1 Waktu Irigasi 

Air yang cukup sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman 

menyerap air dari dalam tanah untuk pertumbuhannya. Air yang dibutuhkan 

tanaman akan terus berkurang dan sulit diserap tanaman apabila tidak ada tambahan 

air hujan atau air tanah. Dalam keadaan ini pemberian air irigasi perlu dilakukan 

untuk menjarnin pertumbuhan tanaman yang baik dengan menambah kadar air 

tanah ( Sosrodarsono dan Takeda, 1978 dalam Handayani, 1992). 
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Air mengisi tanah hingga 3 hari setelah pemberian air dimana drinase sudah 

terhenti. Saat ini dikatakan tanah berada pada kondisi kapasitas lapang (field 

capasity) yang dinyatakan sebagai persentase berat tanah kering yang besarnya 

konstan (Benami, 1984 dalam Handayani. 1992). 

Tanaman menghisap air tanah, hanya melalui kapiler yang dihisap lebih 

dahulu sehingga lapisan air pada permukaan agregat sedikit demi sedikit berkurang 

lama kelamaan akan mengering atau tinggal sedikit sekali, semakin kering lapisan 

air pada agregat semakin sulit dihisap tanaman (Suhardi, 1983 dalam Handayani. 

1992) 

Tanah dikatakan berada pada kondisi titik layu permanen (permanent 

wilting point) dimana tanaman dalam pertumbuhan tidak dapat menyerap cukup air 

dari dalam tanah untuk mengatur pertambahan besar (turgidity) atau kekerasan 

(rigidity) yang tidak dipenuhi dari kelembaban tanah (Wiesner, 1970 dalam 

Handayani. 1992). 

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, faktor tambahan yang 

perlu dipertirnbangkan adalah karakteristik 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, N, et al., 1973 dalam Handayani, 1992) 

Untuk menentukan waktu irigasi, perlu diketahui waktu di mana tanaman 

memerlukan air dan interval pemberian air agar keberadaan air di dalam tanah 

untuk kegiatan bercocok tanam tetap terjaga sampai waktu yang dibutuhkan 

(Handayani, 1992) 

 

2.2.9.2 Operasi Irigasi Sumur Pompa 

Untuk mengatasi permasalahan air yang terdapat pada lahan kering 

Pringgabaya, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah NTB adalah 

dengan cara membangun jaringan irigasi sumur pompa melalui Proyek 

Pengembangan Air Tanah (P2AT) sejak 1980.  
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Pengelolaan irigasi sistem pompa merupakan suatu cara dan teknik 

penanganan sumur pompa agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan 

menjaga kelestarian mesin, pompa dan jaringan irigasinya. Irigasi sumur pompa 

P2AT memerlukan Biaya oprasional dan pemeliharaan (O&P) yang lebih kompleks 

dari pada sumur pompa non P2AT. Biaya pengelolaan sumur pompa P2AT lebih 

besar, karena menggunakan mesin dan pompa yang berkapasitas besar dan 

mengairi areal pertanian yang lebih luas yaitu lebih dari 30 ha, dikelola oleh suatu 

organisasi yaitu HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), sedangkan sumur non 

P2AT memerlukan biaya yang lebih kecil dan dikelola oleh petani/swasta 

perorangan. Dalam hubungannya dengan keberlanjutan usaha tani, pengelolaan 

irigasi sumur pompa mengandung arti bahwa HIPPA/petani mampu membiayai 

pengelolaan irigasi sumur pompa sampai pada penggantian mesin, pompa dan 

jaringan irigasi ketika sudah melewati umur ekonomis atau mengalami kerusakan 

berat (Munir, 2003 ). 

Biaya dalam proyek pompanisasi dibedakan atas biaya investasi, biaya tetap 

dan biaya tidak tetap atau biaya oprasional. Biaya investasi meliputi biaya 

pembelian mesin penggerak, pompa, jaringan pipa dan rumah pompa. Biaya tetap 

meiputi 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 

pegurus P3A (jika ada), pemeliharaan dan perbaikan. Biaya-biaya pompanisasi 

yang meliputi biaya tetap maupun tidak tetap dihitung untuk mengetahui nilai 

ekonomi air (Munir, 2003) 

Cara operasi sistem irigasi sumur pompa berbeda dengan irigasi air 

permukaan. Pada sistem irigasi sumur pompa P2AT untuk mengalirkan air 

diperlukan biaya operasional yang relatif mahal. Biaya operasional ini meliputi 

biaya untuk bahan bakar (solar), pelumas, perawatan dan lain-lain. Untuk sumur 

P2AT, karena dikelola oleh suatu organisasi atau kelompok, maka biaya untuk 

operasional ditambahkan untuk gaji atau honor bagi pengurus, operator dan petugas 

lapangan. Karena dalam pengoperasiannya memerlukan biaya maka petani 

menggunakan air bilamana memerlukan saja (Yusuf, M 2001 dalam Munir, 2003). 
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Irigasi air tanah dengan sumur pompa dibangun pemerintah melalui Proyek 

Pengembangan Air Tanah (P2AT) di bawah koordinasi Departemen Permukiman 

dan Prasarana Wilayah. Pembiayaan proyek berasal dari dan APBN dan bantuan 

dari IBRD Bank Dunia. Tujuan pembangunan irigasi air tanah adalah untuk 

memasok air yang diperlukan pada usaha tani lahan kering sehingga pendapatan 

petani meningkat (Yusuf, M. 2001 dalam Munir, 2003). 

Pada sistem irigasi sumur pompa air tanah dalam, pembangunannya 

ditanggung oleh pemerintah melalui Proyek Pengembangan Air Tanah (P2AT) atau 

untuk sekarang ini diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II (Pengkab), 

setelah melakukan pembinaan terhadap kelompok tani HIPPA, kemudian 

pengelolaan irigasi sumur pompa diserahkan kepada HIPPA tersebut, sehingga 

biaya pengelolaan yang meliputi biaya operasional, perawatan/pemeliharaan dan 

perbaikan ditanggung oleh petani sendiri dan dari sini lah HIPPA menentukan 

biaya/tarif penggunaan air dari sumur pompa terebut (Yusuf, M. 2001 dalam Munir, 

B.2003). 

Penentuan biaya irigasi ditentukan berdasarkan jumlah waktu pemakaian, 

atau dapat di rumuskan : 

 

Biaya Irigasi (Rp)  = Total Waktu Pemakaian (jam) x Tarif Per Jam (Rp) (2-7) 

 

Iuran irigasi untuk sumur pompa P2AT di lahan pertanian dusun tinggir 

kecamatan pringgabaya berkisar antara Rp.25.000,- sampai dengan Rp.35.000, per 

jam operasi, besarnya iuran irigasi ini berbeda-beda tergantung dari lokasi lahan, 

pemilik lahan dan harga bahan bakar di lokasi penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di lokasi pertanian lahan kering Dusun Tinggir Desa 

Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi penelitian 

                

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

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 penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat penelitian. 

Lokasi 

Penelitian 
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3.2.2 Tahap Perencanaan Model Fisik Irigasi Sistem Jaringan Pipa Leb 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan model fisik jaringan irigasi perpipaan. 

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 16 buah. 

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 setinggi 20 cm. Untuk lebih jelasnya perencanaan model fisik jaringan irigasi 

leb dapat dilihat pada Gambar 3.2 , Gambar 3.3 dan Gambar 3.4. 

 

 
 

Gambar 3.2 Skema jaringan irigasi sistem pipa leb 



24 
 

 

Gambar 3.3 Potongan melintang skema jaringan pipa leb 
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Gambar 3.4 Detail pipa outlet 

 

Gambar 3.4 merupakan detail pipa outlet jaringan pipa leb, pipa berukuran 

diameter 2 inch, pipa outlet ini berukuran tinggi 70 cm yang terhubung dengan pipa 

paralel. Jaringan pipa leb tertanam di dalam tanah pada kedalaman 50 cm sehingga 

yang tampak di permukaan hanya setinggi 20 cm. Hal ini bertujuan agar tidak 

mengganggu proses bercocok tanam terutama proses penggemburan tanah atau 

pembajakan tanah. 

 

3.2.3 Perencanaan Irigasi Sistem Genangan 

Irigasi sistem genangan yang merupakam sistem  yang digunakan masyarakat 

selama ini yaitu irigasi dengan memanfaatkan saluran tanah. Sistem ini terdiri dari satu 

inlet yang berada di petak lahan, inlet tersebut terhubung dengan sumber air yaitu air 

tanah dalam. Untuk lebih jelasnya sistem genangan dapat dilihat pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Skema irigasi sistem genangan 

Gambar 3.5 menunjukkan kondisi di lapangan yaitu lokasi outlet dari sumur 

pompa yang berada di pojok dari petak lahan sehingga direncanakan lokai inlet seperti 

yang tampak pada gambar di atas. Petak lahan yang digunakan untuk penelitian ini 

berukuran 20 x 20 m atau 4 are. 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat Penelitian 

Adapun alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Cangkul/sekop 

2. Gergaji pipa 

3. Stop watch 

4. Meteran 

5. Mistar 

6. Kamera 

7. Ember/bak 

8. Alat tulis, untuk mencatat data-data dari hasil pengukuran 

9. Cawan 
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10. Timbangan digital 

11. Oven 

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Air bersih dari jaringan irigasi air tanah dalam. 

2. Stop kran 4 inch 

3. Pipa paralon/PVC 2”,3” dan 4” 

4. Penutup pipa 

5. Sambungan pipa 

6. Lem pipa 

 

3.4 Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan lokasi penelitian. 

b. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. 

c. Merangkai alat-alat dan bahan-bahan penelitian sesuai model irigasi yang telah 

direncanakan. 

d. Uji pendahuluan, untuk mengetahui persiapan penelitian. 

e. running awal, dilakukan pengambilan waktu pemenuhan wadah pada outlet sumur 

pompa dan outlet pada jaringan pipa untuk mendapatkan debit masing-masing 

outlet. 

f. Mengambil sampel tanah untuk pengukuran kadar lengas awal tanah, 

pengambilan sampel tanah dilakukan pada 4 (empat) titik yang berbeda dalam 

satu petak lahan, cara pengukuran kadar lengas tanah menggunakan metode 

gravimetri, langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

1 Menimbang berat cawan kosong (W3) 

2 Mengambil sampel tanah sebelum irigasi (W1) pada kedalaman tanah 10 

cm, 20 cm dan 30 cm. sampel tanah diambil 10 menit sesudah irigasi atau 

seluruh air pada permukaan tanah meresap ke dalam tanah. 

3 Menimbang sampel tanah sebelum irigasi (W1) kemudian memasukkan 

kedalam oven dengan suhu 100°C selama 24 jam. 
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4 Menimbang kembali sampel tanah sebelum irigasi (W2) yang telah dioven 

dengan suhu 100°C selama 24 jam kemudian kelengasan tanah dihitung 

menggunakan persamaan (2-6). 

g. Penggenangan untuk masing-masing sistem dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali 

dengan waktu selama t1 = 10 menit, t2 = 15 menit dan t3 = 20 menit. Melakukan 

penggenangan untuk waktu t1 menggunakan irigasi genangan. 

h. Mengambil sampel tanah setelah irigasi genangan durasi 10 menit untuk 

mengukur kadar lengas tanah setelah irigasi, langkah-langkah yang dilakukan 

adalah : 

1. Menimbang berat cawan kosong (W3). 

2. Mengambil sampel tanah sesudah irigasi (W1) pada kedalaman tanah 10 

cm, 20 cm dan 30 cm. sampel tanah diambil 10 menit sesudah irigasi atau 

seluruh air pada permukaan tanah meresap ke dalam tanah. 

3. Menimbang sampel tanah sesudah irigasi (W1) kemudian memasukkan 

kedalam oven dengan suhu 100°C selama 24 jam. 

4. Menimbang kembali sampel tanah sesudah irigasi (W2) yang telah dioven 

dengan suhu 100°C selama 24 jam kemudian kelengasan tanah dihitung 

menggunakan persamaan (2-6). 

5. Pengujian lengas tanah dilakukan sampai nilai kelengasan tanah kembali ke 

kondisi awal. 

 

Tabel 3.1 Format pengambilan sampel tanah untuk pengujian kelengasan 

Durasi 

Irigasi 

(menit) 

Titik 

Pengambilan 

Sampel 

Kedalaman 

Pengambilan 

Sampel (cm) 

Berat (Gram) 

W1 W2 W3 

  

  

  

      

        

        

  

  

  

      

        

        

  

  

  

      

        

        

 

i. Pengambilan sampel tanah dilakukan sampai kelengasan tanah setelah irigasi 

kembali ke kelengasan tanah awal. 
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j. Melakukan penggenangan untuk waktu t2 dan t3 dan pengujian lengas tanah 

sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan pada irigasi genangan 10 menit. 

k. Menyambungkan pipa outlet dari sumur/sumber air ke jaringan pipa. 

l. Melakukan irigasi menggunakan sistem pipa leb dengan capaian waktu seperti 

irigasi dengan sistem genangan. 

m. Mengambil sampel tanah setelah irigasi untuk mengukur kadar lengas tanah 

dengan langkah-langkah yang sama seperti pengukuran kadar lengas tanah setelah 

irigasi dengan sistem genangan. 

 

3.5 Pengambilan Data 

Data-data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Data debit outlet  pada irigasi sistem genangan dan irigasi sistem pipa leb. 

b. Data kelengasan tanah sebelum dan setelah irigasi, diperoleh dari hasil pengujian 

dengan cara gravimetri. 

 

3.6 Analisis Data 

Setelah data-data yang diperoleh dari hasil pengujian maka di lakukan analisis 

terhadap data-data tersebut sebagai berikut. 

a. Analisis debit tiap outlet dengan cara menghitung volume air yang tertampung pada 

wadah per satuan waktu. 

b. Analisis keseragaman debit. 

c. Analisis kelengasan tanah sebelum dan sesudah irigasi dengan cara gravimetri 

untuk masing-masing durasi irigasi dan dibuat grafik hubungan antara waktu 

pengamatan dengan perubahan nilai kelengasan tanah. 

d. Analisis waktu irigasi antaran irigasi sistem genangan dan irigasi sistem pipa leb. 

e. Analisis biaya irigasi pada irigasi sistem genangan dan irigasi sistem pipa leb. 
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Analisis waktu dan biaya untuk irigasi sistem genangan dan irigasi pipa leb dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Format analisis waktu dan biaya irigasi 

I II III IV V VI VII 

Irigasi 

Durasi 

Irigasi 

(menit) 

Interval 

Irigasi 

(hari) 

Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari 

60 90 120 60 90 120 60 90 120 60 90 120 

Jumlah Irigasi (kali) 
Total Durasi Irigasi 

(menit ) 
Konversi (jam) 

Biaya Irigasi Per Jam 

(Rp.28.000) 

Sistem Genangan 

10 3 20 30 40 200 300 400 3.333 5 6.667 93.333 140.000 186.667 

15 4 15 23 30 225 338 450 3.75 5.625 7.5 105.000 157.500 210.000 

20 5 12 18 24 240 360 480 4 6 8 112.000 168.000 224.000 

Sistem Pipa Leb 

10 4 15 23 30 150 225 300 2.5 3.75 5 70.000 105.000 140.000 

15 5 12 18 24 180 270 360 3 4.5 6 84.000 126.000 168.000 

20 6 10 15 20 200 300 400 3.333 5 6.667 93.333 140.000 186.667 
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Metode analisis biaya irigasi pada sistem genangan dan sistem irigasi pipa leb 

ditampilkan dalam sebuah Tabel 3.1 dengan keterangan sebagai berikut : 

I  : Sistem irigasi yang digunakan. 

II  : Durasi atau lama irigasi (menit) yang dilakukan antara kedua sistem,  

yaitu 10 menit, 15 menit dan 20 menit. 

III  : Interval irigasi (hari), merupakan data yang didapat dari pengukuran  

kadar lengas tanah, yaitu dimana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

penyiraman berikutnya setelah diketahui kadar lengas tanah sudah kembali ke 

kadar lengas tanah awal. 

IV  : Jumlah hari, merupakan asumsi awal 60 hari, 90 hari dan 120 hari yaitu  

diasumsikan melakukan irigasi berturut-turut selama waktu tersebut.  

untuk menentukan berapa interval irigasi atau berapa kali irigasi yang harus 

dilakukan selama 60 hari, 90 hari dan 120 hari dengan durasi irigasi untuk 

masing-masing sistem yaitu 10 menit, 15 menit dan 20 menit. 

V  : Total Durasi irigasi (menit), merupakan hasil kali dari tabel III  

dengan IV, yaitu durasi pengairan untuk masing-masing sistem 10 menit, 15 

menit dan 20 menit dikalikan dengan jumlah irigasi yang dilakukan dalam 

waktu 60 hari, 90 hari dan 120 hari. 

VI  : Konversi (jam), merupakan hasil konversi dari total durasi irigasi  

yang didapat (menit) ke jam (/60). 

VII  : Biaya irigasi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk irigasi per  

jamnya adalah Rp.28.000 sehingga, total durasi pengairan setelah dikonversi ke 

satuan jam harus dikalikan dengan biaya Rp.28.000 maka didapatkan berapa 

perbandingan biaya antara kedua sistem irigasi. 
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3.7 Bagan Alir Penelitian  

Proses pelaksanaan penelitian dijelaskan dengan bagan alir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                

 

Gambar 3.6 Bagan alir penelitian 
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Pengambilan Data : 

Data kelengasan tanah 

 

Analisis Data : 

1. Analisis kelengasan tanah 

2. Analisis waktu irigasi 

3. Analisis biaya irigasi 

Pembahasan 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 

Pengambilan Data : 

1. Data debit outlet 

2. Data kelengasan tanah 

Analisis Data : 

1. Analisis keseragaman debit air 

2. Analisis kelengasan tanah 

3. Analisis waktu irigasi 

4. Analisis biaya irigasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengujian Keseragaman Debit 

Pengujian keseragaman merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebagai 

upaya untuk mengetahui kelayakan jaringan tersebut agar tercapai tingkat keluaran 

debit yang seragam pada setiap outlet sehingga dapat memberikan jumlah air yang 

relatif sama untuk mempercepat proses penggenangan pada lahan. 

 

 
Gambar 4.1 Pengujian keseragaman debit 

 

Uji keseragaman debit dilakukan dengan menempatkan wadah di bawah lubang 

outlet, kemudian menunggu sampai wadah tersebut penuh terisi air. Pengukuran waktu 

dimulai ketika air mulai mengisi wadah tersebut dan dihentikan ketika wadah tersebut 

penuh. Pengukuran waktu menggunakan Stopwatch untuk mendapatkan debit 

pengaliran. Data-data debit kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keseragaman 

debit pada  jaringan. 

 

4.1.1 Perhitungan Debit 

a. Perhitungan Debit Utama 

Debit utama merupakan debit air yang keluar pada outlet sumur pompa. 

Metode yang digunakan untuk pengukuran debit ini adalah metode pemenuhan 
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wadah, jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan wadah yang 

bervolume 20,42 liter. Waktu yang didapat selanjutnya akan digunakan dalam 

perhitungan debit. Berikut ini dapat dilihat proses perhitungan debit dan disajikan 

dalam  Table 4.1. 

Volume wadah = 20,42 

Debit : 

Q =  
V

t
=  

20,42

1,67
= 12,25 liter/dt 

 

Tabel 4.1 Perhitungan debit utama 

Volume 

Wadah (liter) 

Jumlah 

Pegambilan 

Waktu Pengisian 

(jam) 

20.42 1 1.60 

20.42 2 1.83 

20.42 3 1.57 

Rata-Rata 1.67 

Debit 
12.25 

(ltr/dtk) 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

b. Perhitungan Debit Jaringan Pipa 

Pengujian dilakukan pada jaringan pipa dengan jumlah outlet  sebanyak 16 

lubang (jarak lubang 4 m) seperti pada Gambar 4.2 . 

 
Gambar 4.2 Bentuk jaringan pipa dengan jumlah outlet 16 lubang 
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Berdasarkan pengukuran waktu pemenuhan wadah, yang dilakukan pada 

jaringan pipa dengan jumlah outlet 16 lubang, dengan volume wadah 4,084 liter 

didapat data waktu pemenuhan wadah pada masing-masing lubang outlet tiap pipa 

lateral pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Data waktu pemenuhan wadah pada jaringan pipa dengan 16 lubang 

outlet. 

No. Lubang 

Outlet 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Volume 

Wadah 

(liter) 

4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 

Waktu 

Pemenuhan 

Wadah (dt) 

6.60 5.95 5.47 5.29 6.45 6.05 5.64 5.41 

6.54 5.94 5.44 5.32 6.54 6.13 5.48 5.39 

6.45 5.84 5.39 5.30 6.90 6.04 5.79 5.43 

No. Lubang 

Outlet 
9 10 11 12 13 14 15 16 

Volume 

Wadah 

(m3) 

4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 

Waktu 

Pemenuhan 

Wadah (dt) 

6.67 6.26 5.86 5.26 6.49 5.93 5.40 4.89 

6.71 6.39 5.95 5.30 6.54 6.07 5.43 4.97 

6.82 5.98 5.73 5.31 6.50 5.96 5.58 4.88 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Tabel 4.2  merupakan data waktu yang diambil pada proses pengisian 

wadah, sejak mulai terisi sampai wadah penuh. Data pada Tabel 4.2 tersebut adalah 

ketika pengambilan data dengan debit outlet (utama) sebesar 12,25 lt/dt. 

Perhitungan dalam mendapatkan debit outlet adalah sebagai berikut : 

 Volume wadah : 

Jari-jari wadah (r)  = 0,085 m 

Tinggi wadah (t)  = 0,18 m 

Volume   = 𝜋𝑟2t  = 3,14 x 0,852 x 0,18 = 0,0041 𝑚3= 4,084 liter 

Waktu penuh  = 15,95 detik 

 Debit : 

Q =  
V

t
=  

4,084

6,573
= 0,621 liter/dt 
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Debit outlet  pada setiap lubang jaringan pipa didapatkan dari perhitungan 

yang sama seperti perhitungan di atas. Hasil perhitungan debit outlet selanjutnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Perhitungan debit 16 outlet 

NO 

Waktu (detik) 

Outlet 

1 

Outlet 

2 

Outlet 

3 

Outlet 

4 

Outlet 

5 

Outlet 

6 

Outlet 

7 

Outlet 

8 

1 6.605 5.952 5.466 5.286 6.451 6.054 5.645 5.414 

2 6.541 5.939 5.440 5.325 6.541 6.131 5.478 5.389 

3 6.451 5.837 5.389 5.299 6.899 6.042 5.786 5.427 

Rata-

rata 
6.573 5.909 5.431 5.303 6.630 6.076 5.636 5.410 

Debit  
0.621 0.691 0.752 0.770 0.616 0.672 0.725 0.755 

(ltr/dtk) 

m3/dt 0.00062 0.00069 0.00075 0.00077 0.00062 0.00067 0.00073 0.00076 

NO 

Waktu (detik) 

Outlet 

9 

Outlet 

10 

Outlet 

11 

Outlet 

12 

Outlet 

13 

Outlet 

14 

Outlet 

15 

Outlet 

16 

1 6.669 6.259 5.862 5.261 6.490 5.926 5.402 4.890 

2 6.707 6.387 5.952 5.299 6.541 6.067 5.427 4.966 

3 6.822 5.978 5.734 5.312 6.502 5.965 5.581 4.877 

Rata-

rata 
6.733 6.208 5.850 5.291 6.511 6.016 5.504 4.928 

Debit  
0.607 0.658 0.698 0.772 0.627 0.679 0.742 0.829 

(ltr/dtk) 

m3/dt 0.00061 0.00066 0.00070 0.00077 0.00063 0.00068 0.00074 0.00083 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

4.1.2 Perhitungan Keseragaman Debit 

Data debit yang sudah didapatkan akan digunakan untuk mencari 

keseragaman debit guna menguji kelayakan jaringan. Perhitungan keseragaman 

debit dapat dilakukan dengan analisa berikut : 

Jumlah data debit air dari titik 1 – titik 4 = 1,082 lt/dt 

Rata-rata dari debit air  =  ӯ =
11.212

16
 = 0.7008 

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

= (0,621 – 0,7008) 

= -0,0798 lt/dt 

Contoh perhitungan (y – ӯ)² selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 Berikut : 
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Σ(y – ӯ)²  = Jumlah dari (y – ӯ)² 

   = 0.06505 lt/dt 

D  =  
𝛴(𝑦𝑖−ӯ)²

4−1
   

=  
𝛴(0.06505   )

16−1
  

= 0.065853 

Cu = 100% ( 1- 
𝐷

𝑌
 ) 

 = 100% ( 1 – 
0.065853

0,7008
 ) 

 = 90.60% 

 

Untuk lebih lengkapnya hasil perhitungan keseragaman debit outlet pada 

jaringan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Keseragaman debit 

Jaringan Pipa Leb 

No Outlet 
Debit (yi) 

lt/dt 
(yi – ӯ)² 

1 0.621 0.00632 

2 0.691 0.00010 

3 0.752 0.00260 

4 0.770 0.00479 

5 0.616 0.00721 

6 0.672 0.00082 

7 0.725 0.00056 

8 0.755 0.00292 

9 0.607 0.00889 

10 0.658 0.00185 

11 0.698 0.00001 

12 0.772 0.00505 

13 0.627 0.00542 

14 0.679 0.00048 

15 0.742 0.00169 

16 0.829 0.01634 

Jumlah 11.212 0.06505 

Rata-rata 0.7008   

D 0.065853 

CU (%) 90.60265036 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Berdasarkan hasil analisa keseragaman, didapatkan tingkat keseragaman 

debit outlet pada jaringan adalah 90,60 %. Berdasarkan Tabel 2.1 Kriteria tingkat 

keseragaman tetesan sistem irigasi tetes menurut ASAE nilai keseragaman 90,60 % 

masuk dalam krteria baik, sehingga jaringan tersebut dapat dikatakan layak. 

 

4.2 Pemberian air 

pemberian air irigasi dilakukan pada petak lahan seluas 4 are dengan sistem 

irigasi genangan dan irigasi pipa berpatokan pada waktu/durasi irigasi, dalam hal ini 

durasi yang digunakan adalah selama 10, 15 dan 20 menit. Nilai tersebut didapat dari 

nilai perbandingan waktu/durasi yang biasanya digunakan oleh petani di lokasi 

penelitian untuk mengairi lahan seluas 1 hektar yaitu selama 7-9 jam. 

 

a. Pemberian Air dengan Sistem Irigasi Genangan 

Pemberian air pada sistem ini dilakukan dengan durasi 10, 15 dan 20 menit. 

Sistem ini terdiri dari 1 (satu) inlet yang terletak pada petak lahan atau lokasi 

penelitian. Sistem ini merupakan sistem yang biasanya digunakan oleh petani untuk 

mengairi sawah mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Irigasi genangan 

 

b. Pemberian Air dengan Sistem Pipa Leb 

Pemberian air pada sistem ini dilakukan dengan durasi yang sama yaitu 10, 

15 dan 20 menit. Sistem ini terdiri dari 16 inlet karena sistem ini memanfaatkan 

jaringan pipa yang terdiri dari 16 lubang outlet, sehingga outlet tersebar merata di 

petak lahan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 
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Gambar 4.4 Irigasi pipa leb 

 

4.3 Pengujian Kelengasan Tanah 

Uji kelengasan tanah setelah irigasi sistem jaringan pipa leb dan irigasi sistem 

genangan (konvensional) dilakukan dengan 3 variasi durasi irigasi yaitu 10, 15 dan 20 

menit. Mekanisme tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan  kadar lengas tanah setelah irigasi untuk  kembali pada kelengasan tanah 

awal dengan sistem irigasi yang berbeda, sehingga dapat diketahui sistem irigasi yang 

lebih hemat dari segi waktu dan biaya irigasi. 

 
Gambar 4.5 Pengambilan sampel tanah 

 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 

dalam 24 jam sehingga diketahui persentase penurunan kelengasan tanah perharinya 

sampai lengas tanah kembali pada kelengasan awalnya. Sebelum dilakukan irigasi, 

perlu dilakukan pengujian lengas awal tanah sehingga dapat diketahui perubahan 
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kelengasan tanah setelah irigasi. Sampel tanah diambil di 4 (empat) titik secara acak 

dengan kedalaman pengambilan tiap titiknya adalah 10, 20, 30 cm dan untuk lebih 

jelasnya titik lokasi pengmbilan sampel tanah dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 
Gambar 4.6 Foto titik lokasi pengambilan sampel tanah 

 

Pengujian lengas tanah dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri atau 

kering oven. Sampel tanah diletakkan di atas cawan yang telah diketahui beratnya (𝑊3), 

kemudian sampel tanah beserta cawan ditimbang dan dicatat beratnya (𝑊1), stelah itu 

sampel beserta cawan dipanaskan ke dalam oven dengan suhu konstan 100𝑜C selama 

24 jam dan sampel yang telah dipanaskan ditimbang kembali beserta cawannya (𝑊2). 

Berikut ini adalah Gambar 4.7 yaitu proses pengeringan sampel tanah untuk mengetahui 

nilai kelengasan tanah. 

 

  
Gambar 4.7 Proses pengeringan tanah untuk mencari nilai kelengasan tanah 

 

Untuk mengetahui perhitungan kelengasan tanah sebelum dan setelah irigasi, 

maka di sajikan data-data hasil penelitian. 

a. Kelengasan Tanah Sebelum Irigasi 

Perhitungan kelengasan tanah sebagai berikut : 
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Kelengasan tanah sebelum irigasi (lengas tanah awal) 

Contoh tanah diambil pada sampel 1 kedalaman 10 cm, dengan data : 

Berat cawan kosong (𝑊3)   = 5,5 gram 

Berat cawan + tanah basah  (𝑊1) = 24,62 gram 

Berat cawan + tanah kering  (𝑊2) = 22,96 gram 

Kelengasan tanah   =  
24,62−22,96

22,96−5,5
 x 100% 

      = 9,51 % 

Jadi, kelengasan tanah sebelum irigasi pada kedalaman 10 cm sebesar 9,51 % 

Dengan menggunakan rumus yang sama, hasil perhitungan kelengasan tanah 

sebelum irigasi dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel  4.5 Kelengasan tanah sebelum irigasi (lengas tanah awal) 

Titik 

Sampel 

Kedalaman Berat (gram) 
Kadar 

Lengas 

(cm) W3 W1 W2 % 

I 

10 5,5 24,62 22,96 9,51 

20 5,56 27,92 25,5 12,14 

30 5,57 25,7 23,89 9,88 

II 

10 5,53 30,34 28,49 8,06 

20 5,44 33,99 31,02 11,61 

30 5,5 37,93 34,33 12,49 

III 

10 5,57 27,58 25,4 10,99 

20 5,53 30,94 27,13 17,64 

30 5,53 31,42 26,88 21,26 

IV 

10 5,54 27,11 25,17 9,88 

20 5,6 31,54 28,52 13,18 

30 5,52 23,75 21,55 13,72 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

4.3.1 Kelengasan Tanah Setelah Irigasi Sistem Genangan 

Sistem ini merupakan cara yang umum digunakan oleh petani yaitu 

mengalirkan air menuju petak lahan melalui 1 (satu) inlet yang terhubung dengan 

sumber air atau jaringan air tanah dalam yang mempunyai debit 12,25 ltr/dtk. 

Durasi waktu irigasi yang di gunakan yaitu 10, 15 dan 20 menit. Kemudian 

dilakukan pengambilan sampel setelah tidak ada lagi air yang menggenang di 

permukaan tanah, sampel diambil pada 4 (empat) titik yang berbeda dengan 
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kedalaman tiap tititknya yaitu 10, 20 dan 30 cm. Berikut ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.8  titik lokasi pengambilan sampel tanah dalam petak lahan. 

 

 
Gambar 4.8 Sketsa titik lokasi pengambilan sampel tanah untuk pengujian 

kelengasan tanah 

 

Dapat dilihat bahwa 4 (empat) titik ini direncanakan berdasarkan jarak 

terdekat dan terjauh dari inlet. Jarak terdekat dari inlet berada pada titik I, 

sedangkan jarak terjauh dari inlet berada pada titik IV yang jaraknya sepanjang 

28,8 m, jadi jarak tersebut dibagi menjadi 4 bagian berbentuk ¼ lingkaran 

berdasarkan panjang (r) bukan luasan, sehingga didapatkan setiap bagian r = 7,07 

m.. 

Setelah pengambilan sampel pada 4 (empat) kemudian dilakukan 

pengeringan pada sampel tanah sesuai dengan prosedur atau dengan metode 

gravimetri dan nilai kelengsan tanah setelah irigasi sistem genangan dapat dilihat 

pada Tabel. 
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Tabel 4.6 Lengas tanah setelah irigasi sistem genangan dengan durasi irigasi 10 menit. 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

Lengas Tanah 

Awal (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

Kelengasan Sesaat 

Setelah Irigasi (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

24 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

I 

10 9.51 

10.51 

34.05 

27.97 

24.04 

20.50 20 12.14 28.29 20.53 

30 9.88 21.58 16.92 

II 

10 8.06 

10.72 

32.20 

21.93 

21.74 

17.86 20 11.61 21.33 20.28 

30 12.49 12.27 11.55 

III 

10 10.99 

16.63 

30.99 

23.32 

18.91 

14.49 20 17.64 17.53 13.98 

30 21.26 21.45 10.58 

IV 

10 9.88 

12.26 

20.75 

16.73 

14.14 

16.18 20 13.18 15.46 17.53 

30 13.72 13.98 16.86 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.6 Lanjutan 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 
48 Jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 
72 jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 
96 Jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

I 

10 19.37 

17.95 

15.97 

15.54 

13.86 

13.67 20 18.61 15.62 13.82 

30 15.87 15.02 13.34 

II 

10 19.00 

18.45 

16.52 

18.13 

14.42 

16.26 20 20.63 19.50 17.70 

30 15.70 18.36 16.68 

III 

10 15.66 

15.33 

9.16 

13.84 

7.06 

11.97 20 17.78 19.14 17.34 

30 12.55 13.21 11.53 

IV 

10 11.12 

13.59 

8.43 

11.24 

6.33 

9.38 20 14.92 15.21 13.41 

30 14.74 10.09 8.40 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.7 Lengas tanah setelah irigasi sistem genangan dengan durasi irigasi 15 menit. 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

Lengas Tanah 

Awal (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

Kelengasan Sesaat 

Setelah Irigasi (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

24 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

I 

10 10.27 

13.98 

36.73 

36.37 

30.26 

29.39 20 15.43 34.67 30.27 

30 16.24 37.70 27.64 

II 

10 9.09 

12.31 

33.30 

32.17 

27.41 

25.81 20 12.56 30.67 22.02 

30 15.29 32.53 28.00 

III 

10 9.88 

15.27 

32.28 

27.52 

22.38 

27.34 20 15.36 28.49 24.30 

30 20.59 21.78 35.34 

IV 

10 10.59 

11.36 

28.69 

22.73 

23.35 

18.41 20 11.39 20.70 14.41 

30 12.12 18.81 17.47 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.7 Lanjutan 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 
48 Jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 
72 jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 
96 Jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

I 

10 28.02 

29.86 

25.77 

29.02 

20.32 

26.70 20 30.18 28.32 26.55 

30 31.38 32.98 33.24 

II 

10 23.96 

24.12 

21.84 

24.17 

19.95 

22.13 20 22.10 25.05 20.54 

30 26.29 25.62 25.91 

III 

10 21.54 

26.88 

16.47 

19.78 

12.86 

19.45 20 23.83 15.86 21.13 

30 35.28 27.02 24.35 

IV 

10 18.74 

17.30 

15.29 

16.58 

10.29 

13.12 20 14.51 16.01 13.35 

30 18.65 18.45 15.72 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabel 4.8 Lengas tanah sesaat setelah irigasi sistem genangan dengan durasi irigasi 20 menit. 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

Lengas 

Tanah Awal 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

Kelengasan Sesaat 

Setelah Irigasi (%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

24 Jam 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

48 Jam 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

I 

10 9.26 

11.33 

37.04 

37.15 

28.00 

33.86 

27.93 

32.21 20 11.96 35.75 32.00 32.21 

30 12.78 38.67 41.57 36.48 

II 

10 9.59 

11.72 

34.00 

36.41 

27.19 

30.07 

22.83 

25.56 20 12.29 37.80 30.48 25.57 

30 13.30 37.44 32.54 28.27 

III 

10 10.27 

13.64 

34.40 

36.33 

27.67 

29.03 

23.04 

25.78 20 13.25 36.11 27.72 25.68 

30 17.39 38.49 31.70 28.63 

IV 

10 9.39 

11.84 

32.50 

25.38 

24.11 

26.09 

20.46 

23.29 20 12.68 22.07 24.14 22.74 

30 13.46 21.58 30.02 26.68 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.8 Lanjutan 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 
72 jam 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

96 Jam 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

120 Jam 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

144 Jam 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

I 

10 25.78 

30.53 

23.62 

28.85 

21.49 

27.11 

19.35 

25.38 20 31.01 29.81 28.41 27.01 

30 34.80 33.12 31.44 29.77 

II 

10 21.29 

24.42 

19.76 

23.28 

18.03 

21.75 

16.31 

20.21 20 25.00 24.43 23.45 22.47 

30 26.96 25.65 23.75 21.86 

III 

10 21.84 

24.58 

20.64 

23.37 

18.94 

21.88 

17.23 

20.39 20 23.32 20.96 19.12 17.28 

30 28.57 28.51 27.58 26.64 

IV 

10 18.99 

21.22 

17.52 

19.14 

15.51 

17.19 

13.49 

15.23 20 19.94 17.14 15.01 12.88 

30 24.72 22.76 21.05 19.33 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel di atas merupakan hasil perhitungan kelengasan tanah yang diambil 

setelah melakukan irigasi menggunakan sistem genangan dengan durasi irigasi 

selama 10, 15 dan 20 menit. Dari tabel di atas ada beberapa hal yang dapat diamati 

yaitu : 

1. Kelengasan tanah rata-rata setelah irigasi tidak merata pada tiap titiknya. 

Persentase kelengasan tanah pada titik I lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

titik lainnya, terlebih lagi distribusi air yang sampai ke titik IV sangat sedikit 

jumlahnya sehingga hal ini sangat berpengaruh pada hasil pertanian itu sendiri. 

Untuk lebih jelasnya nilai kelengasan tanah setelah irigasi pipa leb dapat dilihat 

pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Kelengasan tanah rata-rata setelah irigasi genangan 

Titik 

Sampel 

Rata-Rata Lengas 

Tanah  

(%) 

Irigasi Durasi 10 Menit 

I 27,97 

II 21,93 

III 23,32 

IV 16,73 

Irigasi Durasi 15 Menit 

I 36,37 

II 32,17 

III 27,52 

IV 22,73 

Irigasi Durasi 20 Menit 

I 37,15 

II 36,41 

III 36,33 

IV 24,72 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai kelengasan tanah rata-rata setelah 

irigasi genangan yang tidak merata pada tiap titiknya. Kemudian data 

kelengasan tanah setelah irigasi genangan disajikan dalam bentuk grafik, 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.9 Grafik hubungan antara kelengasan tanah setelah irigasi sistem 

genangan durasi 10 menit dengan lokasi titik sampel. 

 

 
Gambar 4.10 Grafik hubungan antara kelengasan tanah setelah irigasi sistem 

genangan durasi 15 menit dengan lokasi titik sampel 

 

 
Gambar 4.11 Grafik hubungan antara kelengasan tanah setelah irigasi sistem 

genangan durasi 20 menit dengan lokasi titik sampel 
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Grafik di atas menunjukkan distribusi air yang tidak merata pada tiap 

titiknya, hal ini disebabkan karena lokasi inlet dari irigasi sistem genangan 

letaknya berada pada titik I, sehingga titik I menerima distribusi air yang lebih 

dibandingkan dengan titik lainnya karena air membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk sampai ke titik yang paling jauh (titik IV) di dalam petak lahan. 

Peningkatan kelengasan tanah pada tiap titik per kedalaman sampel tanah 

setelah irigasi sistem genangan dengan durasi 10, 15 dan 20 menit juga dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 4.12 Grafik peningkatan lengas tanah sesaat setelah irigasi sistem 

genangan durasi 10 menit kedalaman 10 cm 

 

 
Gambar 4.13 Grafik peningkatan lengas tanah sesaat setelah irigasi sistem 

genangan durasi 15 menit kedalaman 10 cm 
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Gambar 4.14 Grafik peningkatan lengas tanah sesaat setelah irigasi sistem 

genangan durasi 20 menit kedalaman 10 cm 

 

Gambar grafik peningkatan lengas tanah sesaat setelah irigasi sistem 

genangan kedalaman 10 cm di atas menunjukkan peningkatan kelengasan 

tanah yang tidak merata pada tiap titiknya, peningkatan tertinggi terjadi pada 

titik I kemudian titik II, dan titik III, kemudian yang terendah terjadi pada titik 

IV. Kejadian yang sama juga terjadi pada kedalaman 20 dan 30 cm pada tiap 

durasi irigasi, peningkatan kelengasan tanah pada kedalaman 20 dan 30 cm tiap 

durasi irigasi dapat dilihat pada Lampiran Gambar dan untuk lebih jelasnya 

peningkatan kelengasan tanah setelah irigasi sistem genangan dengan durasi 

10, 15 dan 20 menit dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Peningkatan kelengasan tanah stelah irigasi sistem genangan 

Titik 

Sampel 

Lengas 

Awal (%) 

Lengas Setelah 

Irigasi (%) 

Peningkatan 

Lengas Tanah 

(%) 

Durasi Irigasi 10 menit 

I 10.51 27.97 17.46 

II 10.72 21.93 11.21 

III 16.63 23.32 6.69 

IV 12.26 16.73 4.47 

Durasi Irigasi 15 menit 

I 13.98 36.37 22.39 

II 12.31 32.17 19.85 

III 15.27 27.52 12.24 

IV 11.36 22.73 11.37 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.10 Lanjutan 

Titik 

Sampel 

Lengas 

Awal (%) 

Lengas 

Setelah 

Irigasi 

(%) 

Peningkatan Lengas 

Tanah (%) 

Durasi Irigasi 20 menit 

I 11.33 37.15 25.82 

II 11.72 36.41 24.69 

III 13.64 36.33 22.70 

IV 11.84 25.38 13.54 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan besarnya persentase peningkatan 

kelengasan tanah setelah irigasi sistem genangan, pada tiap titiknya rata-rata 

menunjukka peningkatan tertinggi terjadi pada titik I dan peningkatan terendah 

terjadi pada titik IV, ini menunjukkan penyebaran atau distribusi air pada petak 

lahan dengan irigasi sistem genangan tidak merata. 

 

2. Kelengasan tanah pada waktu pengamatan 24 jam mengalami penurunan yang 

cukup drastis terutama pada kedalaman 10 cm tiap titiknya, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.11 Penurunan persentase kelengasan tanah (kedalaman 10 cm) yang 

terjadi pada waktu pengamatan 24 jam setelah irigasi sistem genangan 

Titik 

Sampel 

Kelengasan Aktual 

(%) 

Kelengasan 24 Jam 

(%) Selisih (%) 

Durasi Durasi 

10 15 20 10 15 20 10 20 30 

I 34,05 36,73 37,04 24,04 30,26 28,00 10,01 6,47 9,04 

II 32,20 33,30 34,00 21,74 27,41 27,19 10,46 5,89 6,81 

III 30,99 32,28 34,40 18,91 22,38 27,67 12,08 9,90 6,73 

IV 20,75 28,69 30,50 14,14 23,35 24,11 6,60 5,34 6,39 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.11 bahwa penurunan kelengasan tanah yang 

terjadi di permukaan atau kedalaman 10 cm cukup tinggi, hal ini diakibatkan 

bukan hanya karena proses evaporasi permukaan saja tetapi juga karena air 

yang berada di lapisan permukaan tanah meresap ke dalam lapisan tanah di 

bawahnya (infiltrasi). 
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3. Penurunan kelengasan tanah yang terjadi pada waktu pengamatan 48 jam 

relatif kecil yaitu sebesar 1-3 % pada semua lapisan tanahnya yaitu kedalaman 

10, 20 dan 30 cm tiap titiknya dan penurunan tersebut stabil hingga kelengasan 

tanah kembali ke lengas awal. Berdasarkan penurunan kelengasan tanah per 

hari jadi dapat diketahui waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kelengasan 

awal  tanah pada tiap durasi irigasi sistem genangan yaitu durasi 10 menit 

membutuhkan waktu 72 jam (3 hari), durasi 15 menit membutuhkan waktu 96 

jam (4 hari) dan durasi 20 menit membutuhkan waktu 144 jam (6 hari) setelah 

mencapai waktu tersebut maka perlu adanya irigasi kembali. Proses penurunan 

persentase kelengasan tanah dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 4.15 Grafik tren penurunan kelengasan tanah (rata-rata) setelah irigasi 

sistem genangan durasi 10 menit berdsarkan waktu pengamatan 

 

 
Gambar 4.16Grafik tren penurunan kelengasan tanah (rata-rata) setelah irigasi 

sistem genangan durasi 15 menit berdsarkan waktu pengamatan 
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Gambar 4.17 Grafik tren penurunan kelengasan tanah (rata-rata) setelah irigasi 

sistem genangan durasi 10 menit berdsarkan waktu pengamatan 

 

Gambar di atas merupakan grafik hubungan persentase kelengasan 

tanah dengan waktu pengamatan, gambar menunjukkan bagaimana proses 

penurunan kelengasan tanah setelah irigasi dengan menggunakan sistem 

genangan. Ada beberapa hal yang dapat diamati dari gambar tersebut yaitu : 

 

1. Waktu pengamatan ke 0 jam menunjukkan kelengasan awal tanah atau 

kelengasan tanah sebelum irigasi. 

2. Waktu pengamatan ke 0,5 jam merupakan waktu dimana air yang berada 

di permukaan tanah telah meresap seluruhnya, kemudian dilakukan 

pengambilan sampel, pada jam ini menunjukkan perentase kelengasan 

tanah tertinggi dari pada waktu pengamatan lainnya, karena merupakan 

kelengasan aktual atau kelengasan sesaat setelah irigasi jadi tanah masih 

dalam kondisi basah.  

3. Waktu pengamatan ke 24 jam menunjukkan penurunan kelengasan 

tertinggi pada tiap titiknya dibandingkan dengan waktu pengamatan 

lainnya, ini disebabkan karena pada waktu pengamatan sebelumnya air 

belum meresap secara merata ke dalam tanah sehingga pada waktu 

pengamatan 24 jam ini terjadi proses infiltrasi yang tinggi sehingga 

penurunan persentase kelengasan tanah terjadi cukup tinggi. Besarnya 

penurunan kelengasan tanah pada waktu pengamatan ke 24 jam dapat di 

lihat pada Tabel 4.11 di atas. 
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4. Waktu Pengamatan ke 48 jam menunjukkan penurunan yang stabil hingga 

kelengasan tanah setelah irigasi kembali ke kelengasan awalnya. 

Pengamatan dilakukan hingga kelengasan kembali pada kelengasan 

awalnya walaupun terjadi hanya di satu kedalaman saja. 

Dari hasil pengamatan tersebut maka nantinya akan dibandingkan 

dengan hasil dari irigasi sistem pipa leb sehingga nantinya didapat sistem 

irigasi yang lebih hemat dari segi waktu dan biaya irigasi. 

 

4.3.2 Kelengasan Tanah Setelah Irigasi Sistem Jaringan Pipa Leb 

Sistem ini menggunakan jaringan pipa dengan outlet berjumlah 16 lubang, 

jaringan tersebut di sambungkan ke sumber air yaitu jaringan air tanah dalam 

dengan debit 12,25 ltr/dtk dengan durasi irigasi yaitu selama 10, 15, dan 20 menit. 

Kemudian dilakukan pengambilan sampel pada saat setelah tidak ada air yang 

menggenang di atas permukaan tanah, sampel diambil pada 4 (empat) titik yang 

berbeda dengan kedalaman tiap tititknya yaitu 10, 20 dan 30 cm. lokasi titik 

pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 
Gambar 4.18 Titik lokasi pengambilan sampel tanah untuk pengujian lengas tanah  
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Dapat dilihat pada gambar 4.16 di atas bahwa titik pengambilan sampel 

tanah pada sistem ini berpatokan pada sistem sebelumnya yaitu merata menjangkau 

seluruh bagian petak lahan, dari titik terdekat hingga terjauh dari inlet irigasi sistem 

genangan. Pada sistem ini titik pengambilan dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu 

titik I, titik II, titik III dan titik IV 

Setelah itu dilakuka pengeringan pada sampel tanah sesuai dengan prosedur 

atau dengan metode gravimetri. Nilai kelengsan tanah setelah irigasi sistem pipa leb 

dengan durasi 10, 15, dan 20 menit dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 4.12 Lengas tanah setelah irigasi sistem pipa leb dengan durasi irigasi 10 menit. 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

Lengas Tanah 

Awal (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

Kelengasan Sesaat 

Setelah Irigasi (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

24 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

I 

10 10.22 

13.00 

28.96 

26.48 

15.55 

18.51 20 13.49 26.71 18.39 

30 15.30 23.77 21.60 

II 

10 9.37 

12.20 

29.89 

27.38 

17.21 

17.22 20 12.94 28.49 18.24 

30 14.28 23.77 16.21 

III 

10 11.33 

17.64 

29.09 

27.10 

16.22 

22.09 20 17.35 25.14 21.22 

30 24.24 27.06 28.83 

IV 

10 9.83 

12.24 

28.95 

23.05 

16.56 

19.31 20 12.47 20.68 18.80 

30 14.43 19.52 22.57 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.12 Lanjutan 

Titik 

Sampel 
Kedalaman (cm) 48 Jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 
72 jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 
96 Jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

I 

10 13.73 

17.08 

11.91 

15.67 

9.81 

13.80 20 17.95 17.86 16.06 

30 19.57 17.23 15.55 

II 

10 15.18 

15.32 

12.85 

12.72 

10.75 

10.85 20 15.71 13.25 11.45 

30 15.08 12.05 10.37 

III 

10 14.35 

20.62 

13.04 

18.76 

10.94 

16.90 20 19.73 18.12 16.32 

30 27.77 25.13 23.45 

IV 

10 13.87 

16.66 

11.75 

14.87 

9.65 

13.00 20 16.06 15.18 13.38 

30 20.05 17.67 15.99 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabel 4.13 Lengas tanah setelah irigasi sistem pipa leb dengan durasi irigasi 15 menit. 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

Lengas 

Tanah 

Awal (%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

Kelengasan 

Sesaat Setelah 

Irigasi (%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

24 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

48 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

I 

10 10.38 

12.71 

32.95 

30.97 

28.94 

30.80 

26.70 

28.78 20 13.39 29.49 29.73 29.64 

30 14.35 30.46 33.75 30.01 

II 

10 10.84 

13.51 

34.85 

30.51 

29.99 

29.62 

26.54 

27.88 20 13.44 30.22 28.69 28.61 

30 16.25 26.45 30.19 28.48 

III 

10 11.28 

12.75 

31.93 

27.78 

28.45 

27.25 

25.53 

25.43 20 12.50 27.13 26.10 25.63 

30 14.48 24.28 27.19 25.13 

IV 

10 11.29 

13.97 

34.01 

31.51 

28.87 

31.20 

24.26 

28.77 20 14.24 29.26 28.49 27.99 

30 16.38 31.26 36.24 34.06 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.13 Lanjutan 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

72 jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

96 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata (%) 

120 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

144 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

I 

10 24.45 

26.88 

19.00 

24.37 

16.89 

22.70 

14.79 

21.03 20 27.78 26.01 24.99 23.98 

30 28.41 28.12 26.22 24.33 

II 

10 24.42 

25.96 

22.53 

24.28 

20.23 

22.19 

17.93 

20.10 20 25.66 22.78 20.62 18.45 

30 27.81 27.52 25.72 23.91 

III 

10 22.54 

22.86 

21.15 

20.73 

18.77 

18.55 

16.39 

16.37 20 23.18 20.51 18.67 16.82 

30 22.87 20.54 18.22 15.90 

IV 

10 20.71 

26.35 

17.92 

23.77 

12.52 

20.79 

9.76 

18.69 20 26.49 23.83 22.53 21.24 

30 31.86 29.57 27.31 25.06 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.14 Lengas tanah setelah irigasi sistem pipa leb dengan durasi irigasi 20 menit. 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

Lengas 

Tanah 

Awal (%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

Kelengasan 

Sesaat Setelah 

Irigasi (%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

24 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

48 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

72 jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

I 

10 11.44 

12.36 

33.22 

33.03 

31.89 

32.71 

29.65 

31.02 

27.34 

29.18 20 13.35 32.33 32.50 31.41 28.40 

30 12.29 33.52 33.74 32.00 31.81 

II 

10 9.39 

11.73 

33.86 

33.17 

31.56 

30.97 

29.11 

28.46 

26.82 

26.11 20 12.40 33.44 30.53 28.45 25.36 

30 13.40 32.21 30.83 27.83 26.14 

III 

10 12.19 

14.31 

33.25 

32.97 

32.23 

30.59 

29.39 

28.46 

22.51 

25.05 20 14.36 33.19 27.76 26.29 24.31 

30 16.37 32.46 31.77 29.71 28.34 

IV 

10 10.35 

13.74 

33.96 

32.99 

30.76 

32.78 

28.15 

30.68 

25.05 

28.65 20 16.37 32.26 31.32 29.82 28.87 

30 14.50 32.76 36.26 34.08 32.02 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.14 Lanjutan 

Titik 

Sampel 

Kedalaman 

(cm) 

96 Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

120 Jam (%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

144 

Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

168 

Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

192 

Jam 

(%) 

Kelengasan 

Rata-rata 

(%) 

I 

10 23.88 

28.26 

21.24 

24.34 

19.14 

22.67 

17.03 

21.00 

14.93 

19.33 20 29.54 27.36 26.35 25.33 24.32 

30 31.37 24.42 22.53 20.64 18.74 

II 

10 22.36 

24.17 

19.91 

22.44 

17.61 

20.69 

15.31 

17.60 

13.01 

15.18 20 24.61 22.80 21.63 18.47 15.31 

30 25.54 24.62 22.82 19.01 17.22 

III 

10 21.85 

24.73 

19.87 

19.74 

17.49 

17.56 

15.11 

15.38 

12.73 

13.19 20 23.45 18.91 17.07 15.23 13.38 

30 28.90 20.43 18.11 15.79 13.47 

IV 

10 22.74 

26.78 

19.11 

22.94 

17.35 

21.17 

15.59 

19.40 

13.83 

17.63 20 26.72 24.64 23.35 22.06 20.76 

30 30.88 25.07 22.82 20.56 18.31 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel di atas merupakan hasil perhitungan kelengasan tanah yang diambil 

setelah melakukan irigasi menggunakan sistem jaringan pipa leb dengan durasi 

irigasi selama 10, 15 dan 20 menit. Dari tabel di atas ada beberapa hal yang dapat 

diamati yaitu : 

1. Kelengasan tanah rata-rata setelah irigasi sistem jaringan pipa leb cukup merata 

pada tiap titiknya. Agar lebih jelasnya nilai kelengasan tanah setelah irigasi 

sistem pipa leb dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Kelengasan tanah rata-rata setelah irigasi pipa leb 

Titik 

Sampel 

Rata-Rata Lengas 

Tanah  

(%) 

Irigasi Durasi 10 Menit 

I 26,48 

II 27,38 

III 27,10 

IV 23,05 

Irigasi Durasi 15 Menit 

I 30,97 

II 30,51 

III 27,78 

IV 31,51 

Irigasi Durasi 20 Menit 

I 33,03 

II 33,17 

III 32,97 

IV 32,99 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Tabel 4.15 di atas menunjukkan nilai kelengasan tanah rata-rata stelah 

irigasi pipa leb cukup merata pada tiap titiknya. Kemudian data kelengasan 

tanah setelah irigasi pipa leb disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut : 
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Gambar 4.19 Grafik hubungan antara kelengasan tanah setelah irigasi sistem 

pipa leb durasi 10 menit dengan lokasi titik sampel 

 

 
Gambar 4.20 Grafik hubungan antara kelengasan tanah setelah irigasi sistem 

pipa leb durasi 15 menit dengan lokasi titik sampel 

 

 
Gambar 4.21 Grafik hubungan antara kelengasan tanah setelah irigasi sistem 

pipa leb durasi 20 menit dengan lokasi titik sampel 
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Grafik di atas menunjukkan distribusi air yang cukup merata pada tiap 

titiknya, hal ini disebabkan karena jumlah dan lokasi inlet dari irigasi sistem 

pipa leb yang tersebar merata hampir di semua titik sehingga penyebaran air 

dari titik I sampai titik IV lebih cepat dan merata. Peningkatan kelengasan 

tanah pada tiap titik per kedalaman setelah irigasi sistem pipa leb dengan durasi 

10, 15 dan 20 menit juga dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

 
Gambar 4.22 Grafik peningkatan lengas tanah setelah irigasi sistem pipa 

leb durasi 10 menit kedalaman 10 cm 

 

 
Gambar 4.23 Grafik peningkatan lengas tanah setelah irigasi sistem pipa 

leb durasi 15 menit kedalaman 10 cm 
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Gambar 4.24 Grafik peningkatan lengas tanah setelah irigasi sistem pipa 

leb durasi 20 menit kedalaman 10 cm 

 

Gambar di atas menunjukkan peningkatan kelengasan tanah pada tiap 

titiknya di kedalaman 10 cm, Terlihat bahwa peningkatan kelengasan tanah 

hampir merata di setiap titiknya. Kejadian yang sama juga terjadi pada 

kedalaman 20 dan 30 cm pada tiap durasi irigasi, peningkatan kelengasan tanah 

pada kedalaman 20 dan 30 cm tiap durasi irigasi dapat dilihat pada Lampiran 

Gambar dan untuk lebih jelasnya peningkatan kelengasan tanah setelah irigasi 

sistem jaringan pipa leb dengan durasi 10, 15 dan 20 menit dapat dilihat pada 

Tabel 4.16. 

 

Tabel 4.16 Peningkatan kelengasan tanah stelah irigasi pipa leb. 

Titik 

Sampel 

Lengas 

Awal (%) 

Lengas Setelah 

Irigasi (%) 

Peningkatan 

Lengas Tanah 

(%) 

Durasi Irigasi 10 menit 

I 13.00 26.48 13.48 

II 12.20 27.38 15.19 

III 17.64 27.10 9.46 

IV 12.24 23.05 10.81 

Durasi Irigasi 15 menit 

I 12.71 30.97 18.26 

II 13.51 30.51 17.00 

III 12.75 27.78 15.02 

IV 13.97 31.51 17.54 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.16 Lanjutan 

Titik 

Sampel 

Lengas 

Awal (%) 

Lengas 

Setelah 

Irigasi 

(%) 

Peningkatan Lengas 

Tanah (%) 

Durasi Irigasi 20 menit 

I 12.36 33.03 20.67 

II 11.73 33.17 21.44 

III 14.31 32.97 18.66 

IV 13.74 32.99 19.25 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Tabel 4.16 di atas menunjukkan besarnya persentase peningkatan 

kelengasan tanah setelah irigasi sistem genangan, dalam sistem ini 

menunjukkan peningkatan kelengasan tanah yang lebih merata dibandingkan 

dengan sistem genangan. ini menunjukkan penyebaran atau distribusi air pada 

petak lahan dengan irigasi sistem pipa leb lebih baik. 

 

2. Kelengasan tanah pada waktu pengamatan 24 jam mengalami penurunan yang 

cukup drastis pada kedalaman 10 cm dengan durasi 10 dan 15 menit, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

 

Tabel 4.17 Penurunan persentase kelengasan tanah (kedalaman 10 cm) yang 

terjadi pada waktu pengamatan 24 jam setelah irigasi sistem pipa leb. 

Titik 

Kelengasan Aktual 

(%) 

Kelengasan 24 Jam 

(%) Selisih (%) 

Durasi Durasi 

10 15 20 10 15 20 10 20 30 

I 28,96 32,95 33,22 15,55 28,94 31,89 13,41 4,01 1,33 

II 29,89 34,85 33,86 17,21 29,99 31,56 12,68 4,86 2,30 

III 29,09 31,93 33,25 16,22 28,45 32,23 12,87 3,48 1,02 

IV 28,95 34,01 33,96 16,56 28,87 30,76 12,39 5,13 3,20 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.17 bahwa penurunan kelengasan tanah yang 

terjadi di permukaan atau kedalaman 10 cm cukup tinggi, hal ini diakibatkan 

bukan hanya karena proses evaporasi permukaan saja tetapi juga karena air 

yang berada di lapisan permukaan tanah meresap ke dalam lapisan tanah di 

bawahnya. Kecuali pada hasil irigasi durasi 20 menit, penuruan kelengasan 
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tanah yang terjadi tidak seperti hasil irigasi lainnya, ini dikarenakan peresapan 

air ke dalam tanah cukup merata. 

3. Penurunan kelengasan tanah yang terjadi pada waktu pengamatan 48 jam 

relatif kecil yaitu sebesar 1-3 % pada semua lapisan tanahnya yaitu kedalaman 

10, 20 dan 30 cm tiap titiknya dan penurunan tersebut stabil hingga kelengasan 

tanah kembali ke lengas awal. Berdasarkan penurunan kelengasan tanah per 

hari jadi dapat diketahui waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kelengasan 

awal  tanah pada tiap durasi irigasi sistem genangang yaitu durasi 10 menit 

membutuhkan waktu 96 jam (4 hari), durasi 15 menit membutuhkan waktu 144 

jam (6 hari) dan durasi 20 menit membutuhkan waktu 192 jam (8 hari) setelah 

mencapai waktu tersebut maka perlu adanya pengairan kembali. Proses 

penurunan persentase kelengasan tanah dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

 
Gambar 4.25 Grafik tren penurunan kelengasan tanah (rata-rata) setelah irigasi 

sistem pipa leb durasi 10 menit berdasarkan waktu pengamatan. 
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Gambar 4.26 Grafik tren penurunan kelengasan tanah (rata-rata) setelah irigasi 

sistem pipa leb durasi 15 menit berdasarkan waktu pengamatan 

 

 
Gambar 4.27 Grafik tren penurunan kelengasan tanah (rata-rata) setelah irigasi 

sistem pipa leb durasi 20 menit berdasarkan waktu pengamatan. 

 

Gambar di atas merupakan grafik yang memperlihatkan tren penurunan 

kelengasan tanah berdasarkan waktu pengamatan, gambar menunjukkan 

bagaimana proses penurunan kelengasan tanah setelah irigasi dengan 

menggunakan sistem jaringan pipa leb. Ada beberapa hal yang dapat diamati 

dari gambar tersebut yaitu : 

1. Waktu pengamatan ke 0 jam menunjukkan kelengasan awal tanah atau 

kelengasan tanah sebelum irigasi. 

2. Waktu pengamatan ke 0,5 jam merupakan waktu dimana air yang berada 

di permukaan tanah telah meresap seluruhnya, kemudian dilakukan 

pengambilan sampel, pada jam ini menunjukkan perentase kelengasan 
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tanah tertinggi dari pada waktu pengamatan lainnya, karena merupakan 

kelengasan aktual atau kelengasan sesaat setelah irigasi jadi tanah masih 

dalam kondisi basah.  

3. Waktu pengamatan ke 24 jam menunjukkan penurunan kelengasan 

tertinggi pada tiap titiknya dibandingkan dengan waktu pengamatan 

lainnya, ini disebabkan karena pada waktu pengamatan sebelumnya air 

belum meresap secara merata ke dalam tanah sehingga pada waktu 

pengamatan 24 jam ini terjadi proses infiltrasi yang tinggi sehingga 

penurunan persentase kelengasan tanah terjadi cukup tinggi. Besarnya 

penurunan kelengasan tanah pada waktu pengamatan ke 24 jam dapat di 

lihat pada Tabel 4.15. 

4. Waktu Pengamatan ke 48 jam menunjukkan penurunan yang stabil hingga 

kelengasan tanah setelah irigasi kembali ke kelengasan awalnya. 

Pengamatan dilakukan hingga kelengasan kembali pada kelengasan 

awalnya walaupun terjadi hanya di satu titik saja. 

Dari hasil pengamatan tersebut maka didapatkan hasil dari irigasi 

sistem pipa leb lebih efisien dibandingkan pengairan sistem genangan karena 

waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kelengasan awal lebih lama dari hasil 

irigasi menggunakan sistem genangan. 

 

4.4  Analisis Waktu dan Biaya Irigasi 

4.4.1 Analisis Waktu Irigasi 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan waktu  antara irigasi 

dengan sistem genaangan (konvensional) dan irigasi sistem pipa leb, dalam hal ini 

irigasi dilakukan dengan durasi 10, 15 dan 20 menit di kedua sistemnya. Setelah 

melakukan irigasi dilanjutkan dengan pengambilan sampel untuk mengetahui atau 

mencari kadar lengas tanah setelah irigasi dan waktu yang dibutuhkan kelengasan 

tanah untuk kembali ke kelengasan awalnya. Waktu yang telah didapatkan 

kemudian digunakan untuk mencari waktu irigasi yang lebih singkat antara irigasi 

dengan sistem genangan (konvensional) dan irigasi sistem pipa leb. Dalam hal ini, 

sistem irigasi mana yang membutuhkan waktu paling sedikit dalam proses 

pengairannya untuk mempertahankan kelengasan tanah selama 60, 90 dan 120 hari. 
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Perhitungan dalam mendapatkan waktu irigasi dapat dilihat pada contoh 

perhitungan berikut : 

 Durasi irigasi 10 menit 

Interval pengairan (III) = 72 jam (3 hari)  

Interval Pengairan = didapat dari waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke 

kelengasan awal setelah irigasi sistem genangan 10 

menit. 

Jumlah hari (IV) =  60 hari  

Jumlah hari = merupakan asumsi untuk mencari berapa kali pengairan 

yang dibutuhkan untuk dilakukan agar kelengasan tetap 

terjaga  selama 60 hari. 

Jumlah Irigasi (IV)  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝐻𝑎𝑟𝑖

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙  𝐼𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
  

= 
60

3
  

= 20 kali 

Total durasi Irigasi (V) = Jumlah Irigasi x Durasi Irigasi 

    = 20 x 10 

 = 200 Menit 

Konversi ke Jam (IV) = 
200

60
  

= 3,33 jam 

Waktu yang di butuhkan untuk melakukan irigasi agar kelengasan tanah 

bertahan hingga 60 hari adalah sebanyak 20 kali dengan total irigasi selama 3,33 

jam untuk lahan seluas 4 are. 

Kemudia hasil ini dibandingkan dengan hasil perhitungan setelah irigasi 

sistem jaringan pipa leb dengan durasi yang sama yaitu 10 menit. Hasil perhitungan 

selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.18. 
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Tabel 4.18 Perhitungan waktu irigasi sistem genangan dan sistem jaringan pipa leb. 

I II III IV V VI 

Irigasi 

Durasi 

Irigasi 

(menit) 

Interval 

Irigasi 

(hari) 

Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari 

60 90 120 60 90 120 60 90 120 

Jumlah Irigasi (kali) Total Durasi Irigasi (menit) Konversi (jam) 

Sistem Genangan 

10 3 20 30 40 200 300 400 3.33 5.00 6.67 

15 4 15 23 30 225 338 450 3.75 5.63 7.50 

20 6 10 15 20 200 300 400 3.33 5.00 6.67 

Sistem Pipa Leb 

10 4 15 23 30 150 225 300 2.50 3.75 5.00 

15 6 10 15 20 150 225 300 2.50 3.75 5.00 

20 8 7.5 11.25 15 150 225 300 2.50 3.75 5.00 

LUAS LAHAN 4 ARE 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.18 Merupakan perhitungan jumlah durasi/waktu irigasi dengan 

asumsi kelengasan tanah bertahan selama 60, 90 dan 120 hari.  

Dalam perhitungan di atas irigasi genangan durasi 10 menit dengan durasi 

20 didapatkan total waktu irigasi selama waktu asumsi 60, 90 dan 120 hari yang 

sama, ini disebabkan interval yang di dapat dari proses irigasi durasi 20 menit lebih 

banyak dari pada durasi 10 menit, sehingga dalam hal ini jumlah irigasi yang 

didapat dalam waktu 60, 90 dan 120 hari untuk durasi 10 menit sebanyak 20, 30, 40 

kali dan durasi 20 menit sebanyak 10, 15, 20 kali, jadi hasil kali untuk memperoleh 

total irigasi mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu dianjurkan 

menggunakan irigasi genangan durasi 20 menit dari pada durasi 10 menit, karena 

dalam hal ini jumlah irigasi yang dilakukan pada durasi 20 menit sebanyak 10, 15, 

20 kali, yaitu lebih sedikit dibandingkan durasi 10 menit yaitu sebanyak 20, 30, 40 

kali.  

Pada irigasi pipa leb, juga didapat hasil total durasi irigasi yang sama pada 

waktu asumsi 60, 90 ddan 120 hari. Kejadian tersebut sama dengan uraian 

sebelumnya yaitu pada irigasi genangan untuk durasi 10 dan 20 menit. Jadi pada 

irigasi pipa leb dianjurkan menggunakan durasi irigasi 20 menit, karena jumlah 

irigasi selama 60, 90 dan 120 hari lebih sedikit disbanding dengan durasi 10dan 15 

menit. 

Dari tabel di atas juga dilihat perbedaan durasi/waktu yang dibuthkan untuk 

melakukan irigasi pada kedua sistem irigasi. Rata-rata menunjukkan waktu irigasi 

dengan sistem genangan lebih banyak dari pada waktu irigasi dengan sistem pipa 

leb. Untuk mengetahui selisih waktu antara kedua sistem irigasi, dapat dilihat pada 

Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 Perhitungan selisih waktu irigasi sistem genangan dan sistem jaringan pipa leb. 

Durasi 

Irigasi 

(menit) 

Durasi Irigasi Genangan Durasi Irigasi Jaringan Pipa 

Leb (Rp) 

Selisih Durasi Irigasi 

(Jam) (Jam) 

Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari 

60 90 120 60 90 120 60 90 120 

10 3.33 5.00 6.67 2.50 3.75 5.00 0.83 1.25 1.67 

15 3.75 5.63 7.50 2.50 3.75 5.00 1.25 1.88 2.50 

20 3.33 5.00 6.67 2.50 3.75 5.00 0.83 1.25 1.67 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.19 di atas merupakan selisih waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan irigasi dalam tujuan mempertahankan kelengasan tanah selama waktu 

asumsi 60, 90 dan 120 hari. Jadi dapat dilihat waktu yang lebih hemat didapatkan 

dari proses irigasi dengan sistem jaringan pipa leb, karena jumlah dan waktu 

pengairan yang dibutuhkan lebih sedikit dari pada waktu irigasi sistem genangan 

(konvensional). 

 

4.4.2 Analisis Biaya Irigasi 

Penelitian ini dilakukan pada pertanian lahan kering di desa Pringgabaya 

dusun Tinggir. Para petani di daerah ini memanfaatkan jaringan air tanah dalam 

atau sumur pompa P2AT untuk mengairi sawah mereka, tetapi dalam 

memanfaatkan sumur pompa ini petani diharuskan membayar biaya pengairan 

sebesar Rp.28.000/jam (tarif di lokasi penelitian). Sumur pompa P2AT ini di kelola 

oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), sehingga biaya/tarif penggunaan air 

dari sumur pompa ini di tentukan oleh HIPPA itu sendiri. Dalam penentuan tarif 

tersebut tentunya berdasarkan pada biaya kebutuhan yaitu biaya investasi meliputi 

biaya pembelian mesin penggerak, pompa, jaringan pipa dan rumah pompa. Biaya 

tetap meiputi 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 pegurus P3A (jika ada), pemeliharaan dan perbaikan. Jadi sesuai 

uraian di atas tarif pemakaian air yang digunakan dalam peneltian ini adalah standar 

harga lapangan. 

Analisis biaya irigasi dalam penelitian ini tentunya mempunyai hubungan 

dengan waktu irigasi yang telah dijabarkan pada analisis sebelumnya yaitu analisis 

waktu irigasi. Metode perhitungannya dapat dilihat pada contoh perhitungan biaya 

irigasi sistem genangan dengan durasi 10 menit berikut : 

Total Durasi irigasi (60 hari)   = 3,33 jam 

Biaya irigasi per jam    = 28.000 

Total Biaya Irigasi  = Total Durasi irigasi x Biaya irigasi per Jam 

 = 3,33 x 28.000 

 = Rp.93.333,- 
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Dari hasil perhitungan, juga didapatkan biaya irigasi sistem jaringan pipa 

leb dengan durasi 10 menit dengan asumsi yang sama yaitu 60 hari sebesar : 

Total Biaya Irigasi   = Rp. 70.000,- 

Dari total biaya irigasi yang didapat dari kedua sistem, kemudian dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui sistem mana yang dapat dikatakan lebih efisien, 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Selisih biaya irigasi  = 93.333 – 70.000 

    = RP.23.333,- 

Dalam persen : 

Biaya irigasi  = 
(23.333 𝑥  100)

93.333
 

= 25% 

Jadi dengan irigasi sistem jaringan pipa leb mampu menghemat biaya irigasi 

sebesar 25 % dari biaya yang dikeluarkan dengan irigasi sistem genangan pada 

lahan 4 are, perhitungan selanjutnya dengan durasi yang berbeda dapat dilihat pada 

Tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 Perhitungan biaya irigasi sistem genangan dan irigasi sistem jaringan pipa leb. 

Irigasi 

Durasi 

Irigasi 

(menit) 

Interval 

Irigasi 

(hari) 

Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari 

60 90 120 60 90 120 60 90 120 60 90 120 

Jumlah Irigasi (kali) 
Total Durasi Irigasi 

(menit) 
Konversi (jam) 

Biaya Pengairan Per Jam 

(Rp.28.000) 

Sistem 

Genangan 

10 3 20 30 40 200 300 400 3,33 5,00 6,67 93.333 140.000 186.667 

15 4 15 23 30 225 338 450 3,75 5,63 7,50 105.000 157.500 210.000 

20 6 10 15 20 200 300 400 3,33 5,00 6,67 93.333 140.000 186.667 

Sistem Pipa 

Leb 

10 4 15 23 30 150 225 300 2,50 3,75 5,00 70.000 105.000 140.000 

15 6 10 15 20 150 225 300 2,50 3,75 5,00 70.000 105.000 140.000 

20 8 7.5 11.25 15 150 225 300 2,50 3,75 5,00 70.000 105.000 140.000 

LUAS LAHAN 4 ARE 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 4.20 merupakan hasil perhitungan biaya irigasi sistem genangan 

dan sistem jaringan pipa leb masing-masing durasi 10, 15 dan 20 menit. Tabel 

tersebut menunjukkan perbedaan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

irigasi pada kedua sistem. Pada irigasi pipa leb durasi 10, 15 dan 20 menit 

didapatkan biaya irigasi yang sama, sehingga dalam hal ini irigasi pipa leb 

durasi 20 menit lebih menguntungkan karena jumlah irigasi yang harus 

dilakukan pada waktu 60, 90 dan 120 hari sebanyak 8, 11 dan 15 kali jumlah 

ini paling sedikit dibandingkan dengan jumlah irigasi pada durasi 10 dan 15 

menit. 

Dalam perhitungan di atas rata-rata menunjukkan biaya terbesar 

dikeluarkan untuk irigasi sistem genangan, sehingga irigasi pipa leb dapat 

dikatakan lebih hemat dibandingkan irigasi genangan. 

Selisih kebutuhan biaya irigasi dalam bentuk persen antara sistem 

irigasi genangan dan irigasi pipa leb dapat dilihat pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21 Perhitungan Selisih biaya irigasi sistem genangan dan irigasi sistem jaringan pipa leb dalam bentuk persen 

Durasi 

Irigasi 

(menit) 

Biaya Irigasi Genangan Biaya Irigasi Jaringan 

Pipa Leb (Rp) 

Selisih Biaya Irigasi Selisih Biayai Irigasi 

(Rp) (Rp) (%) 

Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari Jumlah Hari 

60 90 120 60 90 120 60 90 120 60 90 120 

10 93.333 140.000 186.667 70.000 105.000 140.000 23.333 35.000 46.667 25 25 25 

15 105.000 157.500 210.000 70.000 105.000 140.000 35.000 52.500 70.000 33,33 33,33 33,33 

20 93.333 140.000 186.667 70.000 105.000 140.000 23.333 35.000 46.667 25 25 25 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Dapat dilihat pada Tabel 4.21 merupakan perhitungan selisih biaya 

antara sistem irigasi pipa leb dengan irigasi genangan dalam bentuk persen. 

Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa irigasi dengan sistem jaringan 

pipa leb lebih hemat biaya dari pada irigasi sistem genangan, karena dengan 

irigasi pipa leb dapat menghemat biaya irigasi sebesar 25-33 % biaya yang 

dikeluarkan apabila menggunakan sistem genangan (konvensional). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Sistem irigas pipa leb mambutuhkan waktu irigasi yang lebih sedikit dari 

pada irigasi genangan. Selisih yang didapat dari waktu irigasi kedua sistem 

adalah sebesar 0,83 jam sampai dengan 2,5 jam pada lahan seluas 4 are. 

2. Irigasi dengan sistem pipa leb lebih hemat dari pada irigasi dengan sistem 

genangan (konvensional) karena irigasi dengan sistem pipa leb mampu 

menghemat biaya irigasi sebesar 25-33 % atau untuk durasi 10 menit 

sebesar 25%, durasi 15 menit sebesar 33,33 % dan untuk durasi 20 menit 

mampu menghemat biaya irigasi sebanyak 25 % dari biaya yang 

dikeluarkan untuk irigasi dengan sistem genangan.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin diberikan oleh penulis dalam studi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan pengujian dengan jumlah outlet yang lebih banyak atau 

jaringan yang berbeda agar didapat proses irigasi yang lebih efisien. 

2. Diharapkan dapat dilakukan penelitan 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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