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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perancangan dan karakterisasi irigasi tetes yang 

tepat pada media tanam hidroponik untuk tanaman sawi (brasica juncea).Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini eksperimental di lapangan.Dengan melakukan tahapan 

penelitian :perancangan, pembuatan  model matematik ,dan karakterisari alat penyiraman 

sistem tetes pada sistem hidroponik. Secaraa eksperimen menerapkan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan kelompok berdasarkan  fase vegetatif dan fase generatif dengan  

perlakuan debit emitter “pipet” pengamatan selama masa fase vegetative dan generatuf : 

debit emitter  pada jam 07.00, 12.00 dan 18.00. Setiap perlakuan dilakukan dengan 3 (tiga) 

ulangan. Sehingga 1 (satu)  hari diperoleh percobaan 18 unit baik fase vegetative maupun 

generative.  Parameter penelitian aspek mekanika fluida pada saluran utama, saluran 

distribusi, emitter “pipet” dan parameter pada tanaman yakni  kebutuhan air tanaman. 

Analisis mekanika fluida menggunakan software AJ Design. Karakterisasi irigasi tetes 

mengukur nilai CU (Coeficient Uniformity) yaitu nilai yang menentukan tingkat 

keseragaman.Kemudian mengukur rata-rata kebutuhan tanaman pada fase vegetatif dan 

fase generatif.Perbandingan kebutuhan air dianalisis menggunakan t-Test  pada taraf nyata 

5%. Hasil menunjukan bahwa t hitung (-4,867) < t-tabel (1,734) yang berarti Ho 

ditolak.Rata-rata kebutuhan air tanaman pada fase vegetatif sebesar 2,5451ml/hari dan 

pada fase generatif sebesar 3,612 ml/hari. Nilai keseragaman Coeficient Uniformity(CU) 

pada alat irigasi tetes tergolong baik berdasarkan tingkat keseragaman penyebaran air 

sistem irigasi tetes yaitu 88,51 %.Perbandingan volume kebutuhan air tanaman dengan 

volume batok kelapa (cocopot) pada sistem hidroponik di mana volume air lebih sedikit 

atau lebih kecil dari pada volume batok kelapa (cocopot). Sehingga diperolehkesesuaian 

emiter “Pipet” terhadap tampungan air pada batok kelapa sebagai sistem hidroponik. 

 

Kata kunci :  Hidroponik, irigasi tetes, perancangan, karakterisasi, kesesuaian. 
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ABSTRACT 

This research aims to study the proper design and characterization of drip irrigation 

hydroponic growing media for mustard plants (brasica juncea). The method which used 

isfield experimental study by conduct research stage: design, mathematical modeling, and 

characterization drops watering system tool in the hydroponic system. As experiments 

applying randomized block design (RBD) with group by vegetative phase and generative 

phase by treatment discharge emitters "pipette" observations during the vegetative phase 

and generative: emitter discharge at 07:00, 12:00 and 18:00. Each treatment is done with 3 

(three) replications. So that 1 (one) day trial obtained 18 units of both vegetative and 

generative phase. The indicator research of fluid mechanics aspects of the main channel, 

channel distribution, emitters "pipette" and parameters on the crop are water requirements 

of plants. The fluid analysis mechanic is using AJ Design software. Characterization of 

drip irrigation measures the value of CU (Coefficient Uniformity) is the value that 

determines the level of uniformity. Then measure the average needs of the plants on the 

vegetative phase and generative phase. The comparison water needs were analyzed using t-

test at the 5% significance level. The results showed that t (-4.867) <t-table (1.734) which 

means that Ho is rejected. Average water needs of plants in the vegetative phase of 2.5451 

ml/day and the generative phase of 3,612 ml/day. The Coefficient Uniformity (CU) on drip 

irrigation tools are classified as good by the spread of water-level uniformity of drip 

irrigation system which is 88.51%. The volume comparison ofthe crop water requirement 

withthe volume of coconut shells (Cocopot) in the hydroponic system iswhen the volume 

of water less than the volume of coconut shells (Cocopot). So there is a compatibilityof 

"pipettes" emitter to the water reservoir on the coconut shells as a hydroponic system. 

Key words: Hydroponics, drip irrigation, design, characterization, suitability. 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris, 

yang memiliki potensi pertanian yang sangat 

besar diantaranya adalah padi, jagung, 

kedelai, kakao dan berbagai macam jenis 

sayuran dan buah-buahan. Karena itu 

sebagian besar dari penduduknya juga 

berprofesi sebagai petani. Sehingga dalam 

memenuhi kebutuhan pengairan untuk 

lahan, mereka mengandalkan aliran air 

sungai. Untuk mengantisipasi kekurangan 

air yang merupakan salah satu penyebab 

utama kurang optimalnya pertumbuhan 

tanaman, pemerintah membangun berbagai 

sarana penunjang yang diperlukan untuk 

meningkatkan produksi pangan diantaranya 

adalah dengan menggunakan sistem irigasi 

yang disebut irigasi tetes (Nurdianza, 2011). 

Pada daerah kering, panas dan 

bebatuan hasil produksi tanaman sawi 

sangat sedikit dengan kualitas produk yang 

sangat rendah. Sehingga petani yang berada 

di daerah panas dan bebatuan jarang ada 

yang mau untuk membudidayakan tanaman 

sawi, selain itu juga karena luas lahan yang 

semakin sempit dari tahun ke tahun karena 

meningkatnya pertumbuhan penduduk, 

mengakibatkan hasil pertanian semakin 

berkurang dan petani pun semakin tipis 

keinginan untuk bertani karena sempitnya 

lahan, ditambah lagi keadaan lahan yang 

tersisa tergolong lahan kering. Oleh karena 

itu diperlukan rancang bangun  irigasi tetes, 

media tanam dan tempat penanaman untuk 

meningkatkan kualitas produksi tanaman. 

Media tanaman (pot) dapat dibuat 

dari pot plastik dan serabut kelapa 

(cocopot). Pemanfaatan serbuk kelapa 

sebagai media tanam sangat baik dipakai 

untuk tanaman hidroponik, penggunaan 

serbuk kelapa di negara-negara maju sangat 

diminati terutama oleh perusahaan yang 

bergerak dibidang pertanian seperti negara 

Jepang, Belanda, dan Korea, mereka 

menggunakan serbuk kelapa untuk media 

tanam karena menurut hasil penelitian 

keunggulan media hidroponik dari serbuk 

sabut kelapa dapat menyerap air sebanyak 6 

kali dari volumenya. Dampaknya, frekuensi 

penyiraman  bisa makin menurun, biaya 

produksi, dan tenaga kerja makin hemat        

( Anonim, 2014). 

Berdasarkan pernyataan tersebut 

maka perlu dilakukan suatu penelitian. 

Dengan judul Perancangan dan 

Karakterisasi Irigasi Tetes pada Media 

Tanam Hidroponik Untuk Tanaman Sawi  

(Brassica Juncea). 

 

METODE PENELITIAN 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan 

adalah metode eksperimental dengan 

percobaan di lapangan. Penelitian ini dibagi 

dalam beberapa tahap yaitu : 

Tahap Perancangan 

1) Melakukan penelitian pendahuluan 

untuk menentukan dimensi alat dan ukuran 

fisik alat serta perhitungan kebutuhan air 

tanaman berdasarkan data iklim selama 10 

tahun terakhir mulai 2003 sampai 2013. 

Kemudian menyusun percobaan untuk 

menentukan waktu dan debit sehingga 

diperoleh waktu yang tepat untuk 

penyiraman. 

2) Membuat model matematik untuk 

karakterisari alat penyiraman sistem irigasi 

tetes. 

Metode eksperimenya yaitu : 

1. Disiapkan selang penimbang untuk 

mengetahui tinggi permukaan air di bak 

penampung reservoir. 

2. Diukur volume yang dihasilkan dari 

penurunan bak penampung reservoir. 

3. Dilihat menggunakan alat tedolit untuk 

melihat penurunan dari bak penampung 

reservoir. 

Dalam penelitian  ini menerapkan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

kelompok berdasarkan  fase vegetatif dan 

http://bestbudidayatanaman.blogspot.com/2012/12/Manfaat-Sabut-Kelapa-dan-Pengolahan-Sabut-Kelapa-serta-Kandungan-Sabut-Kelapa.html


fase generatif dengan  perlakuan debit 

emitter “pipet” pengamatan   selama masa 

fase vegetative dan generatuf. 

1. Debit emitter  pada jam 07.00 

2. Debit em itter pada jam 12.00 

3. Debit emitter pada jam 18.00 

Setiap perlakuan dilakukan dengan 3 

ulangan. Sehingga 1 (satui)  hari diperoleh 

percobaan 18 unit baik fase vegetatif 

maupun generatif. 

Parameter dan Cara Pengamatan 

Parameter pada Saluran Utama: 

1. Debit saluran utama  

Debit saluran utama dapat ditentukan 

dengan menggunakan persamaan : 

Q = V × A……………………………...(5) 

𝐴 = 𝜋𝑟2…............................................. (6) 

Dimana : 

Q = debit aliran ( m
3
/det) 

V = kecepatan aliran (m/det) 

A = luas penampang aliran (m
2) 

 r  = jari-jari penampang aliran (m) 

2. Kecepatan aliran 

Kecepatan aliran dapat ditentukan 

dengan persamaan colebrooke 

(Victor,1986): 
1

 𝑓
= −2 log[

𝑘

3,7𝐷
+

2,51

𝑅𝑒 𝑓
]…………..(7) 

 

Dimana:  

k = Kekasaran efektif dinding dalam   

pipa (kg/m s
2
) 

D = Diameter dalam pipa (m) 

Re = Bilangan Reynold (non dimensi) 

 f = Faktor gesekan (non dimensi) 

3. Head Losses 

Kerugian aliran dapat ditentukan dengan 

persamaan dibawah ini : 

HI MAYOR = 2 × (f * 
𝐿

𝐷
 * 
𝑉2

𝑔
).............(8) 

HI minor = ( K * 
𝑉2

2.𝑔
)……………….(9) 

Dimana : 

HI = kehilangan head akibat gesekan 

(m) 

f = koefisinsi friksi pipa 

k= koefisien reduksi 

V= kecepatan aliran (m/detik) 

D = diameter dalam pipa (m) 

L = panjang pipa (m) 

4. Bilangan Reynold Aliran 

 Dapat ditentukan menggunakan 

persamaan 2. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝑑

𝜇
 

Dimana:  

ρ = Massa jenis fluida (kg/m
3
) 

V = Kecepatan fluida (m/s
2
) 

𝜇  = Viscositas (kekentalan) fluida 

(Pa.s) 

d = Panjang geometri yang 

tergantung bentuk tempat (m) 

Pada Re < 2300, aliran bersifat laminar 

Pada Re > 4000, aliran bersifat turbulen 

Pada Re = 2300-4000, terdapat daerah 

transisi dimana aliran dapat bersifat turbulen  

Atau laminer tergantung pada kondisi pipa 

dan aliran (sularso, 2007). 

Parameter pada Saluran Distribusi: 

1. Debit aliran pada irigasi tetes 

Debit pada irigasi tetes dengan 

menampung volume air yang dihasilkan 

persatuan waktu 

2. Lama waktu penyiraman 

Lama waktu penyiraman sesuai dengan 

kebutuhan air tanaman. 

3. Head Losses  pada pipa distribusi 

Head losses dapat di tentukan dengan 

persamaan 8 dan 9 : 

HI MAYOR = 2 × (f * 
𝐿

𝐷
* 
𝑉2

𝑔
) 

HI minor = ( K * 
𝑉2

2𝑔
) 

4. Debit aliran pada emiter 

Debit pada emiter juga dapat ditentukan 

dengan persamaan (5) 

5. Tekanan (P) 

Tekanan pada saluran distribusi diperoleh 

melalui persamaan Bernoulli 
𝑃1

𝛾
+
𝑉1

2

2𝑔
+ 𝑧1 =

𝑃2

𝛾
+
𝑉2

2

2𝑔
+ 𝑧2+𝐻𝑙……(10) 

 



Dimana :  

P = Tekanan (Pa) 

V = Kecepatan aliran (m/s) 

G = Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

Z = Ketinggian muka air tujuan (m) 

Hl = Head Losses (m) 

𝛾 = Berat jenis (N/m
3
) 

6. Bilangan Reynold pada saluran distribusi 

 Bilangan Reynold pada saluran 

distribusi juga dapat ditentukan dengan  

persamaan  2. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝑑

𝜇
 

7. Keseragaman emitter 

Keseragaman pemberian air dari 

setiap emitter pada keseluruhan sistem 

irigasi tetes dinyatakan dengan  Coefesien 

Uniformity(CU) yang dihitung 

menggunakan persamaan : 

𝐶𝑈 = 100
𝑞𝑛

𝑞𝑎
……………………(11) 

Dimana:  

CU = Keseragaman emiter 

qn= Debit rata-rata dari 25 % debit 

terendah (l/jam) 

qa = Debit rata-rata dari keseluruhan 

emitter (l/jam) 

Parameter pada Tanaman 

1. Evapotranspirasi tanaman (ETo) 

Eto ditentukan dengan menggunakan 

metode CROPWAT atau metode 

Penman-monteinth. Input data yang 

digunakan yaitu data iklim 10 tahun 

terakhir (2003-2013) yang di peroleh dari 

BMG Kediri. 

2. Kebutuhan air tanaman sawi  

  Kebutuhan air tanaman (evapotranpirasi, 

ETc) ditentukan dengan persamaan: 

Etc = Kc x 

ETo……………………………..(12) 

Dimana : 

Etc= kebutuhan air tanaman (mm/hr) 

Kc  = factor koefesien tanaman  

ETo = evapotranspirasi acuan 

(mm/hr) 

3. Luas gelas penampung/pot kelapa (coco 

pot) 

𝐴 = 𝜋𝑟2……………………………(13) 

Dimana:  

A = Luas media tanam (cm
2
) 

r = Jari-jari media tanam (pot,cm) 

4. Tinggi tanaman mulai diukur pada umur 

1 minggu setelah tanam (cm) 

5. Berat tanaman (g) 

6. Jumlah daun (helai) 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan statistik yang digunakan 

adalah analisa  menggunakan uji t-test. 

2. Pendekatan matematika dilakukan 

dengan persamaan colebroke yang 

diselesaikan menggunakan AJ design 

software. 

3. Menggunakan microsoft exel untuk 

menyelesaikan persamaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan 

Alat irigasi tetes ini menggunakan 

pipa 3/4” dan emitter “pipet” sebagai saluran 

utama dan distribusi.Pada saluran distribusi 

terdapat 30 buah emitter “pipet” dengan 

jarak antara 20 cm. 

Untuk mempermudah perhitungan, 

sistem ini dibagi menjadi sub sistem saluran 

tama dan sub sistem saluran distribusi.  

Dalam analisis jaringan pipa perlu 

dianalisis kerugian-kerugian (head losses) 

yang terjadi didalam pipa, head losses 

dibagi menjadi head losses mayor dan 

minor, head losses mayor terjadi akibat 

panjang dan ukuran diameter, serta 

kekasaran bahan di dalam pipa yang 

diperoleh dari pendekatan empirik. 

Head losses minor adalah kerugian 

akibat belokan, pengecilan mendadak, dan 

penggunaan keran. Besarnya nilai head 

losses minor sesuai dengan jenis belokan 

dan bahan yang digunakan Sularso (2007) 



Untuk belokan pipa θ = 90
o
 dalam 

penelitian ini digunakan koefisien resistensi 

(non dimensi) f = 1,129, untuk sambungan T 

dengan f = 1,12 dan reducer dengan f = 

0,152. Adapun analisis mekanika fluida 

dengan gambar sebagai berikut : 

Head losses mayor dan minor 

dianalisis pada setiap sub sistem saluran 

utama dan sub sistem saluran distribusi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. berikut: 

Tabel 1. Hasil Rancangan pada Parameter 

Alat 
Parameter Saluran utama Saluran 

Distribusi 

Tekanan(p,pa) : Titik A 

(udara luar) 

Titik B 
Titik C 

101325 

101296,24 

99750,18 

 

 Titi D 

Titik E 

Titik F 
Titik G 

 98941,23 

93651,02 

98941,23 
93651,02 

Kecepatan aliran (V, 

m/detik) 

                 1,43 1,106 

Head loses (Hl,m) : Mayor 

Minor 

         1546,06 

               0,16 

527941,340 

5290,209 

Bilangan Reynold (Re, non 
dimensi) 

56829,29 0,015 

 

Pada kondisi penelitian ini, besarnya 

tekanan udara luar 1 atm atau sebesar 

101325 Pa. dengan menerapakan persamaan 

Bernouli, besarnya tekanan pada irigasi tetes 

juga dapat dicari setelah dikurangi head 

losses tegangan gravitasi, dan dijumlahkan 

dengan tegangan dipermukaan. 

Hasil pengujian parameter pada 

irigasi tetes terdapat nilai tekanan yang 

semakin menurun dimana semakin menjauhi 

saluran utama nilainya semakin berkurang.  

Hal ini dikarenakan panjangnya pipa 

dan pengeluaran ke saluran emitter pada 

pipa distribusi. Tekanan pada irigasi tetes 

nilainya harus lebih tinggi dari tekanan 

udara luar yakni 101325 Pa atau setara 

dengan satu atmosfir sehingga air masih 

mampu ditetesi untuk penyiraman yaitu 

dengan cara meninggikan bak penampung 

air dan menggunakan pompa air untuk 

pengisian.  

Parameter pada Saluran Utama dan 

Saluran Distribusi 

Untuk hasil parameter pada saluran 

utama dan distribusi dapat dilihat pada Tabel 

2. berikut : 
Parameter Saluran 

Utama 

Saluran 

distribusi 

Debit aliran (m3/detik) 

Kecepatan aliran ( m/detik) 
Head losses Mayor (m) 

Minor (m) 

Bilangan Reynold (non 
dimensi) 

Lama waktu penyiraman 

vegetatif (menit) 
Generatif (menit)  

Debitaliran pada emitter 

(m3/detik) 
Tekanan (P)Titik A 

Titik B 

Titik C 
Titik D 

Titik E 

Titik F 

                     Titik G 

Keseragaman Emiter (CU) 

0,036 

2,21 
1546,06 

0,161 

56829,29 

 

 

 

 

 

 
101325 

101296,24 

99750,18 

0,018 

1,106 
527941,340 

0,084 

28414,643 
 

 

18,3 
26 

105,123 

 
 

 

 
98941,23 

93651,06 

98941,23 

93651,06 

88,51 

 

1. Debit aliran  

 Dari Tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa 

nilai debit aliran pada saluran utama sebesar 

0,036 m
3
/detik dan saluran distribusi sebesar 

0,018m
3
/detik ini menunjukan bahwa 

saluran utama lebih besar dibandingkan 

dengan saluran distribusi. Hal itu disebabkan 

karena saluran utama lebih dekat dengan 

penampung air sehingga menghasilkan debit 

aliran yang lebih besar dan pada saluran 

distribusi air terbagi menjadi dua arah debit 

yang berbeda dan juga dipengaruhi oleh 

belokan pipa dan panjang pipa sehingga 



debit aliranya pada saluran distribusi lebih 

kecil dibandingkan dengan saluran utama. 

2. Kecepatan aliran 

Menurut data pada tabel di atas 

kecepatan alian pada saluran utama lebih 

tinggi dibandingkan dengan kecepatan aliran 

pada saluran distribusi. Hal itu disebabkan 

karena pipa pada saluran utama berbentuk 

vertikal sedangkan pipa pada saluran 

distribusi berbentuk horizontal dan belokan. 

Hal  itu menyebabkan tekan air yang 

berbeda, semakin tinggi tekanan air maka 

semakin tinggi kecepatannya dan begitupun 

sebaliknya. 

3. Head losses 

 Dari data pada tabel tersebut sangat 

sesuai dengan teori yang menjelaskan 

bahwa: head losses Mayor adalah peristiwa 

kehilangan tekanan akibat terjadinya 

gesekan disepanjang jaringan pipa lurus 

berdiameter konstan sedangkan head losses 

minor merupakan kehilangan tekanan yang 

disebabkan oleh adanya perubahan 

penampang dan aksesoris lainya. 

Nilai head losses mayor lebih tinggi 

dibandingkan dengan head losses minor. 

Semakin panjang pipa dan semakin banyak 

belokan dalam jaringan pipa, maka semakin 

banyak pula kerugian yang dapat 

mengurangi tekanan. 

7. Bilangan Reynold 

Kondisi aliran fluida akan sangat 

tergantung dari kecepatan aliran fluida, 

semakin tinggi kecepatan akan 

mempengaruhi pola aliran, kondisi aliran 

akan berubah dari turbulen menjadi laminar. 

Besaran yang bisa menghubungkan antara 

kecepatan aliran (V), kondisi fluida (ρ,µ), 

dan kondisi penampang diameter pipa (D) 

adalah angka Reynold (Re) dapat dilihat 

pada persamaan 2. Pada Tabel 2. di atas  

diperoleh data sebagai berikut ditunjukan 

pada Gambar 5. di bawah ini. 

 
 

Nilai Bilangan Reynold pada saluran 

distribusi memiliki nilai yang berbeda, yang 

disebabkan karena penecilan, belokan dan 

beda tinggi pada tiap saluran. Untuk saluran 

distribusi  nilai Re sebesar 28414,643 dan 

saluran utama memiliki nilai bilangan 

Reynold sebesar 56829,29 yang bersifat 

aliranya adalah turbulen (Re < 4000) pada 

Re = 2300-4000, terdapat daerah transisi 

dimana aliran dapat bersifat turbulen atau 

laminar tergantung pada kondisi pipa dan 

aliran (Sularso, 2007). 

8. Lama waktu 

Lama waktu penyiraman selama 18,3 

menit untuk fase vegetatif dan 26 menit 

untuk fase generatif. Lama penyiraman 

disesuaikan dengan kebutuhan air tanaman 

sawi, waktu operasi pada fase vegetatif 

berdasarkan uji tetes berbeda nyata dengan 

fase generatif. 

9. Debit aliran pada emitter 

Pada Tabel 2. di atas hasil nilai debit 

aliran pada emitter 105,123 m
3
/detik. Hasil 

demikian menunjukkan bahwa kekasaran 

dinding dan dasar saluran mempengaruhi 

besarnya kecepatan aliran di setiap titik 

ketinggian. 

10. Tekanan  

Pada Tabel 2. di atas hasil nilai 

tekanan yang semakin menurun dimana 

semakin menjauhi saluran utama nilainya 

semakin berkurang. Hal ini dikarenakan 

panjangnya pipa dan pengeluaran ke saluran 

emitter pada pipa distribusi. Tekanan pada 

irigasi tetes nilainya harus lebih tinggi dari 

tekanan udara luar yakni 101325 Pa atau 



setara dengan satu atmosfir sehingga air 

masih mampu diteteskan untuk penyiraman 

yaitu dengan cara meninggikan bak 

penampung air dan menggunakan pompa air 

untuk pengisian. 

11. Keseragaman emitter 

Menurut Keller (1990) parameter 

yang umum digunakan untuk mengevaluasi 

keseraggaman penyebaran air adalah 

Coefficient of uniformity (CU). Efesiensi 

irigasi yang tergolong tinggi (keseragaman 

tergolong baik) adalah apabila nilai CU 

lebih besar dari 75 %  

Efensiensi irigasi tetes dapat diukur 

berdasarkan keseragaman pengeluaran air 

dari emitter. Apabila penyebaran air tidak 

seragam (keseragaman rendah) maka 

dikatakan efesiensi irigasi tetes rendah. Pada 

sistem irigasi tetes nilai koefesiensi 

keseragaman yang diperoleh sebesar 88,51% 

sehingga tergolong baik dan layak 

digunakan. 

Hasil Parameter pada Tanaman 

Untuk hasil parameter pada pada 

tanaman  dapat dilihat pada Tabel 3. berikut: 

Tabel 3. Hasil Parameter pada Tanaman 
Parameter Fase 

vegetatif 

Fase 

genertatif 

Rata-rata Evapotranspirasi 

tanaman ETo (mm/hari) 

Rata-rata kebutuhan air 

tanaman sawi ETc (mm/hari) 

4,498 

 

2,454 

4,3 

 

3,612 

 

Dari Tabel 3. di atas dapat dilihat nilai 

rata-rata evapotranspirasi tanaman  (ETo) 

4,498 mm/hari untuk fase vegetatif  dan 4,3 

mm/hari untuk fase generatif yang 

digunakan untuk menentukan kebutuhan air 

tanaman. Hasil produksi tanaman akan 

maksimum jika kebutuhan air tanaman oleh 

nilai Kc (faktor tanaman). Dimana rata-rata  

kebutuhan air tanaman sawi, 2,454 mm/hari 

untuk fase vegetatif dan 3,612 mm/hari 

untuk fase generatif. Kebutuhan air tanaman 

berbeda yang yang disebabkan adanya 

perbedaan nilai Kc yang terdapat pada 

tanaman sawi. Nilai Kc pada fase awal 

pertumbuhan yaitu 0,45 (0 sampai 10 hari), 

pada pertengahan atau vegetatif yaitu 0,7 

(12 sampai 20 hari), fase akhir vegetatif 

yaitu 0.9 (22 sampai 26 hari) dan fase 

generatif yaitu 0,5 (hari 38). 

Kebutuhan air tanaman sawi  pada 

fase generatif lebih banyak dari pada fase 

vegetatif, hal ini disebabkan oleh perbedaan 

nilai Kc pada setiap fase pertumbuhan. 

Pengamatan kebutuhan air tanaman 

yaitu pada fase vegetatif dan vase generatif  

tanaman sawi. Rata-rata volume penyiraman 

pada fase vegetatif dan generatif 

berdasarkan analisis statistik dapat dilihat 

pada Tabel 4. berikut : 

Tabel 4. Analisis statistik hubungan 

kebutuhan air antara fase 

vegetataif dan fase generatif 

menggunakan uji t-test. 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances 

  Vegetatif Generatif 

Mean 74.23653 109.263 

Variance 209.4645 308.311 

Observations 10 10 

Pooled Variance 258.8877  

Hypothesized Mean 

Difference 0  

Df 18  

t Stat -4.86772  

P(T<=t) one-tail 6.19E-05  

t Critical one-tail 1.734064  

P(T<=t) two-tail 0.000124  

t Critical two-tail 2.100922  

 

Berdasarkan data analisis statistik di 

atas, diperoleh bahwa t-hitung (-4,867)< t- 

table (1,734) yang berarti Ho ditolak. Maka 

sesungguhnya ada perbedaan yang nyata 

antara penyiraman fase vegetatif dan fase 

generatif. Rata-rata penyiraman pada fase 

vegetatif dan fase generatif berbeda pada 

taraf nyata 5%. 

Tabel 5. Perbandingan volume kebutuhan air 

tanaman dengan volume batok 

kelapa pada sistem hidroponik 

 



fase 

tananman 

Kebutuhan 

air 
tanaman 

(ETc) 

Luas 
batok 

kelapa 

Volume 

air /hari 

volume 

batok 

Vegetatif 2.08 30.25 62.92 696.2 

 

2.08 30.25 62.92 696.2 

 

2.08 30.25 62.92 696.2 

 

2.08 30.25 62.92 696.2 

 

2.08 30.25 62.92 696.2 

 

2.08 30.25 62.92 696.2 

 

3.01 30.25 91.0525 696.2 

 

3.01 30.25 91.0525 696.2 

 

3.01 30.25 91.0525 696.2 

  3.01 30.25 91.0525 696.2 

Generatif 3.01 30.25 91.0525 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

3.87 30.25 117.0675 696.2 

 

2.15 30.25 65.0375 696.2 

 

Dari Tabel 5. di atas dapat dilihat 

perbandingan volume kebutuhan air 

tanaman dengan volume batok kelapa 

(cocopot) pada sistem hidroponik di mana 

volume air lebih sedikit atau lebih kecil dari 

pada volume batok kelapa (cocopot).  

Sementara kesesuaian emiter “pipet” 

terhadap tampungan air pada batok kelapa 

dengan sistem hidroponik dapat dilihat pada 

Tabel 6. Berikut: 
Tabel 6.Kesesuaian Emitter “Pipet” terhadap Tampungan 

Air pada Batok Kelapa dengan Sistem Hidroponik. 

Saluran Distribusi 

Kanan 

vol emitter "pipet"/ 

hari 

volume batok 

kelapa Kesesuaian 

1 660 696.2 Ok 

2 654 696.2 Ok 

3 648 696.2 Ok 

4 642 696.2 Ok 

5 636 696.2 Ok 

6 630 696.2 Ok 

7 624 696.2 Ok 

8 618 696.2 Ok 

9 612 696.2 Ok 

10 606 696.2 Ok 

11 600 696.2 Ok 

12 594 696.2 Ok 

13 588 696.2 Ok 

14 582 696.2 Ok 

15 576 696.2 Ok 

    
Kanan 

  
  

16 660 696.2 Ok 

17 654 696.2 Ok 

18 648 696.2 Ok 

19 642 696.2 Ok 

20 636 696.2 Ok 

21 630 696.2 Ok 

22 624 696.2 Ok 

23 618 696.2 Ok 

24 612 696.2 Ok 

25 606 696.2 Ok 

26 600 696.2 Ok 

27 594 696.2 Ok 

28 588 696.2 Ok 

29 582 696.2 Ok 

30 576 696.2 Ok 

 
Tabel 7. Rata-rata tinggi tanaman, berat tanaman dan 

jumlah daun 
Parameter Nilai 

Rata-rata tinggi tanaman (cm) 

Rata-rata berat tanaman (g) 

Rata-rata jumlah daun (helai) 

111,867 

   81, 815 

               20 

 

Dari hasil penelitian menunjukan 

bahwa rata-rata tinggi tanaman 111,86 cm, 

berat tanaman 81,81 gram, dan rata-rata 

jumlah daun sebanyak 20 helai. 

Ketersediaan air bagi tanaman dapat 

terpenuhi melalui irigasi. Secara umum 

pertumbuhan tanaman terpenuhi melalui 

kandungan arang sekam dan kandungan dari 

serabut kelapa. Menurut Thome (1979), 

pertumbuhan tanaman membutuhkan air 

melalui akar dalam tanah pada jumlah besar 



dan digunakan dalam peroses metabolisme, 

sehingga air harus tersedia dalam tanah 

untuk mengganti air yang hilang akibat 

evaporasi. Untuk lebih jelasnya 

pertumbuhan tanaman sawi dapat dilihat 

dari grafik tinggi tanaman di bawah ini. 

 

Gambar 6. Grafik Tinggi Tanaman 

Grafik  pada Gambar 6. di atas dapat 

dilihat bahwa pertumbuhan tanaman sawi 

dari fase awal yaitu fase vegetatif samapi 

generatif semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur tanaman, kebutuhan air 

tanaman yang terpenuhi, kandungan arang 

sekam dan kandungan serabut kelapa 

mendukung pertumbuhan tanaman dan 

produktifitas tanaman yang baik dari saat 

tanam sampai panen. Hasil penelitian 

sebelumnya (Soemarno, 2004) 

mengemukakan bahwa kalau kekurangan air 

terjadi selama priode tertentu dalam musim 

pertumbuhan tanaman, respon hasil terhadap 

kekurangan air sangat beragam tergantung 

pada tingkat kepekaan tanaman pada periode 

tertentu. Pada umumnya tanaman sangat 

peka terhadap kekurangan air selama awal 

pertumbuhan, pembungaan dan awal fase 

pembentukan hasil sehingga produksinya 

kurang maksimal. 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

pembahasan terbatas pada ruang lingkup 

penelitian ini maka dapat disimpulkan : 

1. Tekanan pada irigasi tetes nilainya harus 

lebih tinggi dari tekanan udara luar yakni 

101325 Pa atau setara dengan satu 

atmosfir sehingga air masih mampu 

diteteskan untuk penyiraman 

2. Nilai Bilangan Reynold pada saluran 

distribusi memiliki nilai yang berbeda 

yang disebabkan karena kecepatan aliran 

pada tiap saluran. Untuk saluran 

distribusi  nilai Re sebesar 28414,643 dan 

saluran utama memiliki nilai bilangan 

Reynold sebesar 56829,29 terdapat 

daerah transisi dimana bilangan 

Reynoldnya bersifat laminar atau 

turbulen.  

3. Kebutuhan air pada fase generatif lebih 

banyak dari pada fase vegetatif, hal ini 

disebabkan oleh perbedaan nilai Kc pada 

setiap fase pertumbuhan. 

4. Tingkat keseragaman pada alat irigasi 

tetes ini tergolong baik dan layak 

digunakan karena nilai koefesien 

keseragaman yang diperoleh sebesar 

88,51 %. 

5. Analisis statistik hubungan kebutuhan air 

antara fase vegetataif dan fase generatif  

dimanat-hitung (-4,867) < t- table (1,734) 

yang berarti Ho ditolak. Maka 

sesungguhnya ada perbedaan yang nyata 

antara penyiraman fase vegetatif dan fase 

generatif. Rata-rata penyiraman pada fase 

vegetatif dan fase generatif berbeda pada 

taraf nyata 5%. 

 

Saran  

1. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini 

untuk memperoleh karakterisasi alat dan 

teknis yang lebih baik maka perlu adanya 

kajian untuk pola rembesan pada emitter 



karena pada penelitian ini pola rembesan 

belum diperhitungkan. 

2. Perlu ditinggikan bak penampung 

reservoir dan menggunakan pompa air 

untuk pengisian agar menghasilkan 

tekanan yang lebih tinggi. 

3. Perlu adanya sistem kontrol otomatis 

untuk mempermudah dalam penyiraman.  

4. Perlu penelitian yang lebih detail tentang 

mekanika fluida pada emitter “pipet”. 
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