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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan prioritas peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah desa tertinggal, masih diperlukan pengembangan potensi sumber daya air yang ada di daerah tersebut terutama untuk daerah yang menghadapi kendala kesulitan memperoleh air untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk kebutuhan irigasi. Embung atau tandon air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian (small farm reservoir) yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di segala jenis agroekosistem.
 Sementara pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Secara operasional sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan dukungan irigasi yang handal, kehandalan irigasi tersebut harus ditunjang dengan teknologi dan informasi sistem pertanian.
Informasi merupakan kebutuhan dasar di era globalisasi sekarang ini terutama bagi organisasi, begitu juga halnya dengan kelompok petani yang memerlukan informasi daeah irigasi. Dengan informasi ini memungkinkan untuk dilakukannya antisipasi atas segala kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim yang cepat dan komplek sehingga produksi pertanian dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertahankan kondisi lingkungan.
Di era globalisasi dan pasar bebas, kecepatan dan ketepatan sistem informasi sangant menentukan keberhasilan rencana dan strategi yang telah disusun. Oleh karena itu sistem informasi tidak akan terlepas dari masalah komputerisasi, kaena kualitas sistem impormasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas dan kehandalan perangkat (hardware dan software) serta sumberdaya manusia yang mengelola komputer. Hal tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. (Tugiman 1996)
Salah satu model hidrologi yang menunjang teknologi informasi adalah  Crop Water Requeriment atau yanng lebih dikenl dengan Copwat. Cropwat merupakan alat bantu untuk menentukan kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi. 

Berdasarkan hal di atas maka perlu untuk dilakukan suatu percobaan atau penelitian dengan judul ’’Analisis Kebutuhan Air untuk Tanaman Padi Menggunakan Software Cropwat 8.0 Pada Wilayah Pengairan Embung Siwi Kabupaten Lonbok Timur ’’
1.2. Perumusan Masalah
Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan air Embung Siwi  untuk keperluan irigasi pertanian pada Dareah Irigasi Embung Siwi?” 
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.2.1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
	Menentukan besarnya nilai kebutuhan air tanaman (Crop Water Requirement) untuk tanaman padi menggunakan software cropwat 8.0
	Mempelajari dan memahami kinerja sistem irigasi 




1.2.2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah :
	Data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan selanjutnya dengan tema yang sama.

Ikut berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 III. METODE PENELITIAN

 
 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah pengairan embung siwi desa sukaraja kecamatan jaroaru kabupaten Lombok timur.
 Alat Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan berbagai peralatan guna mendukung kegiatan penelitian, peralatan tesebut adalah :
	Perangkat keras atau (Hadware) yang meliputi :

	Satu unit computer 

Sebuah printer dengan merek hp deskjek 2566 yang digunakan untuk mencetak impormasi hasil perhitungan.


2. Perangkat lunak (Software) yang meliputi :
a.   Windos  yang digunakan sebagai system operasi komputer.
b. Cropwat  8.0 yang digunakan untuk mengolah data dan menghitung kebutuhan  ait irigasi.
3.3. Sumber Data Penelitian
	Penelitian ini menggunakan data primer dan data  sekunr yaitu :
	Data Primer diperoleh dengan melakukan pengukuran laju infiltrasi pada sekitar lokasi pengairan Embung Siwi.
	 Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang terkait. antara lain : BPS kabupaten Lombok Timur, Dinas Pengairan kabupaten Lombok Timur, Kantor Camat, Kelurahan/Desa.

3.4. Penaksiran Kebutuhan.
Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder dari pihak-pihak yang terkait. Hasil observasi tersebut diharapkan dapat mengindikasikan kebutuhan air pada  wilayah pengairan embung siwi 
3.5. Parameter Penelitian
3.5.1. Parameter untuk kebutuhan air pada tanaman padi
Evapotranspirasi referensi didefinisikan sebagai laju evapotranspirasi dari rumput hijau setinggi 8 – 15 cm yang menutupi permukaan tanah dan dalam kondisi tidak kekurangan air. Doorenbos dan Pruitt dalam Makalah FAO – ID No. 24 (1977) menjelaskan prosedur dari metode Penman Modifikasi yang banyak dipakai dan khususnya dipakai dalam perhitungan evapotranspirasi dari komputer model “Cropwat versi 8.0”. Dasar dari metode Penman Modifikasi ini adalah dari perhitungan Penman untuk permukaan air terbuka seperti kolam, danau, waduk dan lain sebagainya. Modifikasi dari metode ini terletak pada perhitungan radiasi matahari netto yang diganti langsung dengan koefisien 0.25, dan juga adanya penambahan faktor kecepatan angin sebagai penyesuaian pada keadaan yang tidak standar.
Persamaan dari metode Penman Modifikasi adalah sebagai berikut :
ETref = c.{ W . Rn + ( 1-W ) f ( u ) ( ea – ed )}……….( 8 )
dimana :
ETref 		= Evapotranspirasi referensi
W 		= Suatu faktor, tergantung dari temperatur
Rn	= Radiasi netto dalam evapotranspirasi ekivalen (mm/hari)
f(u) 		= Faktor yang tergantung dari kecepatan angin
(ea – ed)       = Perbedaan tekanan uap jenuh rata-rata dengan tekanan uap rata-rata yang  sesungguhnya (mbar)
C	= Faktor penyesuaian yang tergantung dari kondisi cuaca siang dan malam.
Secara praktis kebutuhan air untuk tanaman seringkali ditaksirkan dari suatu Evapotranspirasi referensi (ETref) dan koefisien tanaman kc dengan mengikuti persamaan berikut: 
Crop cref ET = k ET……………………………………………( 9 )
Dimana :
Kc   :  koefisien tanaman, menunjukkan karakteristik spesifik dari tanaman, dan
ETref : Evapotranspirasi referensi yang tergantung dari faktor iklim.
 Koefisien tanaman dapat dibedakan dalam 4 tingkatan :
I. Tingkatan awal (Initial stage) dari tanggal tanam sampai permukaan tanah ditutupi tanaman (Sc) sekitar 10 %
II. Tingkatan pertumbuhan tanaman (Crop Development Stage) yaitu dari Sc = 10 % sampai Sc = 70 – 80 %
III Tingkatan pertengahan (Mid-season stage) yaitu dari Sc = 70 – 80 % sampai tanaman dewasa
IV. Tingkatan akhir (Late season stage) yaitu dari tanaman dewasa sampai berbuah atau Panen

Tabel 2. Koefisien Tanaman Padi dan Palawija Jenis Jagung (FAO – ID No.33)
Langkah-langkah pengembangan
Padi
jagung
Awal
1 – 1.15
0.3 – 0.5
Pengembangan panen
1 – 1.15
0.7 – 0.9
Pertengahan musim
1.1 – 1.3
1.05 – 1.2
Ahir musim
0.95–1.05
1.0 – 1.15
Pemanenan
0.95 – 1.05
0.95 – 1.1
Total periode pertumbuhan
1.05 – 1.2
0.8 – 0.95
Sumber: FAO – ID No. 33
Catatan:
 Figur pertama: di bawah kelembaban tinggi (Rhmin > 70 %)dan angin rendah (U < 5 m/sec)
Figur Ke dua: di bawah kelembaban rendah ( Rhmin< 20%) dan angin kuat (U> 5 m/sec) 
Tabel 3. .Kebutuhan air tanaman padi sesuai tahap pertumbuhannya 
Tahap kegiatan/pertumbuh
Variatas lokal
Varitas unggul


Mm/hari
l/det/ha
periode
mm/hari
l/det/ha
Periode
(hari)
Pengolahan tanah
Pembibitan 
Tanam s.d. primordial 
Primordia s.d. bunga 
Bunga 10% s.d. penuh 
Bunga penuh s.d. panen
12.7
3.0

7.5

8.8

8.8

8.4
1.5
0.4

0.9

1.0

1.0

1.0

20

40

25

20

20
12.7
3.0

6.4

7.7

9.0

7.9
1.5
0.4

0.75

0.9

1.0

0.9

20

35

20

20

20
Sumber: Seri Modul Kebutuhan Air Irigasi (PT1), 2000 

3.5.2. Parameter kinerja istem irigasi
Analisa dalam menentukan menunjang atau tidaknya, kinerja sistem irigasi terhadap pelaksanaan PTT padi sawah, dilihat dari : tingkat kerusakan jaringan irigasi, tingkat kerusakan bangunan irigasi, efektifitas serta karakteristik fisik jaringan irigasi. Tingkat kerusakan jaringan irigasi indikatornya, yaitu : kerusakan jaringan irigasi tersebut apakah mempengaruhi laju aliran, efisiensi debit, serta tingkat pengaruhnya terhadap petani. Tingkat kerusakan bangunan irigasi, indikator yang digunakan, yaitu : kerusakan tersebut mengganggu distribusi air atau tidak. Efektifitas jaringan irigasi dilihat dari nilai pemanfaatan lahan dan produktifitas padi yang dihasilkan. Karakteristik fisik, terdiri dari : kerapatan bangunan, kerapatan saluran, ratio beta, ratio eta dan ratio theta, yang seluruh komponen tersebut menggambarkan tingkat pendistribusian dan pengalokasian air irigasi. 
Berdasarkan US Soil Conservation Service (US SCS) untuk Evaluasi Lapangan Sistem Irigasi EU dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan 10
EU = 100 qn/ qa	.................................	(10)
dengan : 	qn : debit rata-rata seperempat terendah dan  
		qa : debit rata-rata keseluruhan
3.5.3. Parameter pada curah hujan efektif
Untuk perencanaan suplai air dan pengelolaan irigasi, data hujan dalam tahun basah, tahun normal dan tahun kering biasanya digunakan. Suatu estimasi dari data curah hujan yang ada dapat ditemukan dengan menghitung dan mengeplotkan data pada grafik probabilitas dalam langkah-langkah sebagai berikut :
a) Tabulasikan data curah hujan tahunan yang ada
b) Atur data dalam urutan nilai yang menurun
c) Tabulasikan “ploting posisi” menurut :
Fa = 100 file_0.png
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 ……………………………………… (11)
dimana: 
n 	= jumlah data
m 	= nomer urut
Fa 	= “ploting posisi”
d) Plot nilai pada kertas grafik log-normal
e) Pilih nilai tahunan untuk kemungkinan terlampaui 20 %, 50 % dan 80 %
3.6. Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalm penelitian ini dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :
	Pencatatan data sekunder  dengan mengambil sumber data yang ada berupa laporan-laporan berkala yang di terbitkan oleh lembaga atau dinas terkait mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai pada propensi, selain itu juga data-data yang berupa peta (spasial), misalnya topograpi, admistrasi dan peta tematik

Interview lansung kepada target responden dilapangan dan studi literatur untuk memperoleh data yang sumbernya berasal dari pustaka (tex book, jurnal dan sebagainya)

3.7. Penggunaan Software Cropwat dan Pemeliharaan Data
Pada tahap akhir berupa up-dating data. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas data akurat, pasti dan sesuai dengan kondisi wilayah pengairan embung siwi.
3.8. Tahap Persiapan 
Dalam sesi Cropwat normal, terlebih dulu dipastikan input data yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan dalam dua cara yaitu : 
1. dengan pergi ke setiap modul input data individu dan memasukkan data baru, loading data dari file, atau mengimpor data dari program lain. 
2. Dengan memuat sesi disimpan sebelumnya secara otomatis akan memuat semua data input yang digunakan dalam sesi tersebut. 
Setelah memasukkan data yang dibutuhkan tersedia, pengguna dapat pergi kesalah satu modul perhitungan yang akan menyajikan data dihitung dalam tabel output dalam jendela data. Jika tidak semua data yang diperlukan tersedia program akan menghentikan perhitungan dan memberi peringatan. 
Misalnya. ketika pengguna pergi ke modul Jadwal sementara tidak ada data tanah yang tersedia, CROPWAT akan menampilkan pesan "Data Tanah tidak OK Perhitungan jadwal irigasi tidak mungkin." 
Dalam kasus modul Penjadwalan (tanaman kering atau beras), tombol Options menyediakan akses langsung ke semua waktu dan pilihan irigasi, yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menghitung ulang jadwal dengan pengaturan yang berbeda. Selain itu, versi baru dari Cropwat memungkinkan untuk memanipulasi jadwal hitungan irigasi kemudian dihitung oleh program. Semua fungsi dapat diakses melalui Toolbar, serta fungsi yang lebih umum seperti lokasi default file, juga dapat diakses melalui menu utama Cropwat. Ketika mengakhiri sesi, dapat menyimpan kombinasi data dalam file sesi, untuk memungkinkan pencarian cepat dari persis sama data-set dalam sesi masa depan. 
3.9. Pelaksanaan Penelitian
Komputer Cropwat 8.0 dipanggil
Masukkan data-data klimatologi dan data curah hujan. Simpan dengan data dengan nama baru. Periksa di Data Status Windows status data klimat dan curah hujan yang dimasukkan. 
Lihat hasil perhitungan ETo dan curah hujan efektif. 
Pilihlah tanaman padi dengan tanggal tanam, kemudian perintahkan komputer untuk menghitung kebutuhan air irigasinya. 
Pergunakan hasil perhitungan di atas untuk menghitung kebutuhan air irigasi dalam satu hamparan dengan berbagai kombinasi tanaman.
Hasil perhitungan dapat disimpan dalam file ASCII dan dibuka lagi dengan program pengolah kata apabila akan dicetak
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Analisis Kebutuhan Air Tanaman Padi
Dengan menggunakan software Cropwat 8,0 diperoleh hasil perhitungan kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi dengan menggunakan data iklim dan dan tanaman padi.  Melalui software program juga memungkinkan pengembangan jadwal irigasi untuk kondisi manajemen yang berbeda dan perhitungan pasokan skema air untuk berbagai pola tanaman. Dalam penelitian ini dipergunakan Versi Windows berdasarkan Versi Dos Cropwat 5,7 dari tahun 1992 dan Cropwat 7,0 tahun 1999.  Selain antar muka pengguna sepenuhnya dengan didesain ulang, Cropwat 8,0 untuk Windows dengan sejumlah fitur diperbarui dan baru. Prosedur perhitungan semua seperti yang digunakan dalam Cropwat 8,0 didasarkan pada pedoman FAO sebagaimana tercantum di dalam publikasi Nomor 56 tentang  Irigasi dan Drainase Seri FAO "Evapotranspirasi Tanaman - Pedoman untuk kebutuhan air tanaman". 
Cropwat 8,0 untuk Windows dikembangkan menggunakan Visual Delphi 4.0 dan berjalan pada plat form Windows berikut: 95/98/ME/2000/NT/XP Software dalam penelitian ini secara umum dibagi menjadi dua yaitu 1) Software Cropwat dan 2) software pembantu yaitu Software Climwat. Sedangkan data-data untuk menguji software ini adalah data BMKG (klimatologi) dan data penunjang seperti data BPS, Pengairan, dan data Tanah. 
Secara umum, fungsi dari Delpi dalam penelitian ini adalah untuk interfase data base yang meliputi: input data,edit data, dan hapus data. Sedangkan program Climwat 2.0 secara umum dipakai untuk membantu program/software Cropwat 8.0 dalam pengoprasianya. Pada program Cropwat 8.0 dipokuskan pada keluaran (output). Berikut ini adalah fasilitas dalam program komputer, baik program Delpi maupun Cropwat 8.0
4.1.1. Menu Utama
Menu utama merupakan menu yang disajikan untuk intraksi antara pengguna (user) dengan sistem. Berikut merupakan tampilan menu utama :
menu utama.bmp
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Gambar 5. Tampilan Menu Utama

Menu utama ini terdiri atas beberapa menu yang memiliki beberapa sub menu, di antaranya adalah : 
1. Menu file adalah  menu yang terkait dengan membuka dan menyimpan file dan data sesi perintah, dan untuk pencetakan. Fasilitas yang disediakan dalam menu ini aadalah : New session, Open Session, Save Session, Save Session as, ...Close Session, New, Open, Save, Save All, Print, Printer setup, Exit sepeti gambar di bawah ini :

tolbar.bmp
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Gambar 6. menu file

2. Menu  Edit adalah menu yang memberikan Semua perintah pengeditan standar + opsi untuk menyalin dan menyisipkan tabel dan grafik untuk menyalin/mencopi. Menu ini terdiri dari Undo, Cut, Copy, Paste, Copy table, Paste table, Copy graph.   
3. Menu perhitungan (calculations) adalah menu yang memberikan akses kemodul perhitungan cropwat. Modul ini juga dapat diakses melalui panel modul.
4. Menu grafik (charts/graph) adalah menu yang memerintahkan untuk menampilkan grafik dari data input dan output. Menu Grafik memungkinkan untuk memilih  salah satu dari tiga jenis grapik yang berbeda di antaranya : 
1.Untuk iklim, curah hujan dan data ETo (digabungkan dalam satu grafik)
2. Untuk kebutuhan air tanaman 
3. Untuk jadwal irigasi (tanaman kering atau padi)  
Kemudian Untuk menyimpan grafik, pilih tombol Save  pada Toolbar atau Simpan dari menu File. 
5. Menu pengaturan (settings) adalah menu yang menyediakan akses kepengaturan konfigurasi di antaranya adalah sebagai berikut :
-  Pilihan 
-  File lokasi
- Simpan sebagai default - ini akan menyimpan pengaturan semua pilihan dan lokasi file sebagai default. 
- Default beban - ini akan memuat pengaturan default untuk semua pilihan dan lokasi file. 
6. Menu jendela (windows)  adalah sebuah Perintah standar untuk memanipulasi jendela  Data. Menu Windows menyediakan akses kerutinitas  penanganan  jendela standar seperti ubin sebuah jendela Cascading dan membuat jendela lain aktif dengan memilih daftar jendela pada bagian bawah menu. Menu Windows juga menyediakan akses ke dua rutinitas yaitu : 
	Pusat Windows 

 Pilih item ini ke pusat jendela data, (posisi default ketika jendela pertama kali dibuka). Ini juga dapat di capai dengan mengklik dua kali pada bagian kosong dari jendela tepat dibawah bar jendela (tidak menjadi bagian dari input atau bidang output). 
	Pusat Semua Windows

Pilih item ini ke pusat jendela yang sedang terbuka.Tindakan ini tidak mempengaruhi jendela yang saat diminimalkan. 
7. Menu bantuan (help menu) adalah menu yang menyediakan akses ke file bantuan di  antaranya : 
1. Topi Bantuan Menyediakan akses ke file bantuan dengan menampilkan  tabel isi 
2. Tentang Cropwat: pilihan ini untuk menampilkan layar dengan informasi umum tentang cropwat 8.0 termasuk rincian kaotak di FAO.
3. Layar pembukaan  Cropwat 8.0 Ini akan menampilkan layar  selamat datang Cropwat 8.0 yang biasanya  ditampilkan  ketika memulai  Cropwat 8.0  untuk pertama  kalinya  seperti  pada gambar 5. diatas. 

4.2. Proses Pengoperasian Cropwat 8.0
4.2.1. Climate/ Iklim / ETo 
 Produksi suatu tanaman secara umum dipengaruhi oleh lingkungan dan genofitnya. Kondisi linkungan dicirikann oleh input-input fisik, nutrisi dan manajemen. Kondisi lingkungan secara fisik yang mempengaruhi produksi tanaman antara lain adalah faktor iklim, seperti temperatur, evaporasi dan kelembaban. Faktor-faktor nutrisi dan kondisi lingkungan meliputi tanah, zat hara dan lengas tanah yang tersedia di zona perakaran. Pengelolaan suatu irigasi memainkan peranan terhadap produksi suatu tanaman terutama dalam hal manipulasi keuntungan.
Penggunaan air untuk tanaman dapat didekati dengan menghitung evapotranspirasi tanaman, yang besarnya dipengaruhi oleh jenis tanaman, umur tanaman dan faktor klimatologi. Nilai evapotranspirasi merupakan jumlah dari evaporasi dan transpirasi. Untuk keperluan perhitungan kebutuhan air irigasi dibutuhkan nilai evapotranspirasi potensial (Eto) yaitu evapotranspirasi yang terjadi apabila tersedia cukup air. 
Iklim / ETo adalah yang utama untuk input data, yang membutuhkan  informasi tentang stasiun  meteorologi,  ketinggian,  garis  lintang dan bujur, bersama-sama dengan data  iklim,  yang  dapat   diinput  pada  satu dekade, bulanan atau setiap harinya. Mengenai  parameter  iklim,  Cropwat 8.0 memerlukan  Suhu, yaitu :  Kelembaban,  kecepatan angin  dan Sunshine yang  harus dimasukkan,  jika tersedia. 
Modul ini dapat dipilih dengan mengklik Iklim / ETo ikon di bar  modul  yang terletak dikiri jendela menu utama Cropwat.  Dalam alternatif, gunakan  tombol New pada drop down menu  Berkas, menu  sub  memungkinkan pemilihan  jenis data baru dan tipe data yang harus dimasukkan. 
Jenis data yang tersedia dalam modul ini adalah : 
	Bulanan ETo Penman-Monteith
	Dekade ETo Penman-Monteith
	Harian ETo Penman-Monteith
	Bulanan ETo
	Dekade  ETo
	Harian  Eto 

Untuk kepentingan  penggunaan Cropwat 8.0 sebuah  data base iklim  yang  disebut  Climwat telah dikembangkan untuk  memberikan informasi iklim dasar yang  dibutuhkan oleh  program  Cropwat 8.0.  Climwat Versi  2.0   berisi  data  iklim  bulanan yang dapat diekspor  dalam format yang sesuai untuk  digunakan oleh  Cropwat 8.0. Modul  Iklim / ETo memiliki fasilitas  untuk menyajikan data dalam  sebuah Chart, dengan memilih  Bagan  pada toolbar  sedangkan modul  Iklim / ETo adalah  jendela  aktif. 
Berdasarkan data klimatologi wilayah lombok timur selama 10 tahun terahir sejak jahun 2001-2011 maka dengan bantuan software cropwat 8.0 diperoleh nilai evapotranspirasi (ETo), seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. Data rata-rata Klimatologi Wilayah Kabupaten Lombok Timur  Tahun 
                 2011
KLIMATOLOGI.bmp
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                       Sumber: data primer                                                                                                                                                                   
Untuk menentukan kebutuhan air tanaman maka diketahui nilai koefisien tanaman (kc) yang menggambarkan karakteristik tanaman dari setiap pase pertumbuhan (mulai tanam sampai panen). 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Software Cropwat 8.0 terlihat bahwa nilai ETo setip bulannya sangat berpariasi yang menyebabkan kebutuhan air tanaman tiap bulannya diperoleh berbeda-beda. Di samping itu, besarnya kebutuhan air tanaman juga dipengaruhi oleh faktor koefisien tanaman (kc) yang nilainya bebeda-beda pada setiap pase pertunbuhan hal ini sesuai dengan (Refrensi Eto  2006 ) . Untuk keperluan perancangan  digunakan kc dengan nilai yang lebih tinggi agar tidak terjadi kekurangan air selama pase pertumbuhan.
4.2.2. Software pendukung Climwat 2.0
Climwat 2.0 untuk Cropwat 0.8 merupakan  publikasi bersama dari Sumber Daya Air, Pengembangan dan Pelayanan Manajemen dan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Jasa dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO, 1989  ). Climwat 2.0  memberi data  agroklimat yang diamati  lebih dari 5000 stasiun di seluruh dunia yang didistribusikan seperti Gambar 7. di bawah ini. Adapun tampilan Climwat 2.0 terlihat pada Gambar 7. Climwat 2.0 telah diproduksi dalam dua versi, satu berisi data base seluruh dunia dan yang kedua di mana data base dibagi dengan benua.  
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Gambar. 7. Lokasi stasiun yang termasuk dalam Climwat 2.0.
Climwat 2.0  menyediakan  jangka panjang  nilai rata-rata  bulanan  dari tujuh parameter iklim, yaitu :

• Rata-rata suhu harian maksimum dalam ° C 
• Rata-rata suhu minimum harian dalam ° C 
• kelembaban relatif  dalam % 
• Rata-rata kecepatan angin dalam km / hari 
• Rata-rata jam sinar matahari per hari
. Berarti radiasi surya di MJ/m2/day 
• Curah hujan bulanan di mm / bulan 
• Curah hujan efektip bulanan mm / bulan 
Data dapat diekstrak untuk stasiun satu atau beberapa  dalam format yang sesuai untuk mereka gunakan dalam  Cropwat 8.0 Dua file  yang  dibuat untuk setiap stasiun. Selain  itu, curah hujan  efektif  juga disertakan  dihitung melalui rumus  Soil Conservation Services USDA adalah Peff = Pmonth * (125 - 0.2 * Pmonth) / 125 for Pmonth <= 250 mm, Peff = 125 + 0.1 * Pmonth for Pmonth > 250 mm
4.3. Hujan 
4.3.1. Curah Hujan Efektif 
Untuk produksi pertanian, curah hujan efektif yang mengacu pada bagian curah hujan yang secara efektif dapat digunakan oleh tanaman. Hal ini untuk mengatakan bahwa tidak semua hujan tersedia bagi tanaman karena beberapa hilang melalui Limpasan dan  Deep Percolation (DP). 
Berapa banyak air sebenarnya infiltrat tanah tergantung pada jenis tanah, kemiringan, kanopi tanaman, intensitas badai dan isi tanah air awal. Metode yang paling akurat untuk menentukan curah hujan efektif adalah melalui observasi lapangan. Curah hujan yang sangat efektif  ketika RO sedikit atau tidak terjadi. Kecil jumlah curah hujan tidak terlalu efektif  karena ini sejumlah kecil air cepat hilang karena penguapan. 
Sebagai masukan curah hujan bulanan, rata-rata diandalkan atau aktual data curah hujan dapat diberikan. Harus diperhatikan dalam memilih nilai yang sesuai untuk curah hujan diandalkan, berdasarkan analisis statistik secara terpisah dilakukan jangka panjang catatan curah hujan. Selain itu, menawarkan kemungkinan  untuk melakukan perhitungan irigasi tanpa mempertimbangkan curah hujan. Perhatikan bahwa dalam perhitungan CWR, curah hujan dekade efektif digunakan, diperkirakan melalui salah satu metode yang diusulkan dalam Pilihan Hujan. 
Sebaliknya, dalam perhitungan Penjadwalan, asupan hujan ke dalam tanah ditentukan setiap hari dan kerugian curah hujan akibat perkolasi dan limpasan permukaan diperkirakan menurut kelembaban tanah konten yang sebenarnya di zona akar. Jumlah curah hujan dan tidak hujan efektif sebaiknya digunakan untuk perhitungan neraca air. Dalam modul ini, curah hujan efektif musiman diakumulasikan setiap hari selama musim pertumbuhan total. 
Modul ini dapat dipilih dengan mengklik ikon Hujan di bar modul yang terletak di kiri jendela Cropwat 8.0  utama.  Jendela data akan terbuka dengan tipe data default untuk itu  data, adalah mungkin untuk segera beralih ke jenis lain data dengan menggunakan menu drop down dari tombol New pada toolbar. Dalam alternatif, gunakan tombol New pada drop  down menu Berkas; sub menu yang memungkinkan pemilihan  jenis data baru dan tipe data harus dimasukkan.
Jenis data yang tersedia dalam modul ini adalah : 
	Bulanan
	Dasawarsa
	harian  

Modul Hujan juga  adalah yang utama untuk input data yang membutuhkan  informasi tentang nilai curah hujan  pada satu dekade, bulanan atau setiap hari. Modul ini juga termasuk  perhitungan, yang menghasilkan data  Efektif  curah hujan yang menggunakan  salah satu pendekatan  yang tersedia, yang dapat dipilih dengan mengklik  Pilihan pada toolbar.  sedangkan modul Hujan adalah jendela aktif. Dari hasil penelitian diambil data modul bulanan diperoleh hasil sebagai berikut seperti pada tabel di bawah ini  yaitu : 

Tabel 5. hasil perhitungan rata-rata hujan bulanan dengan cropwat 8.0
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Dari tabel hasil penelitian diatas terlihat bahwa jumlah rata-rata hujan pada setiap bulannya sangat berpariasi yaitu pada bulan Janwari sebanyak 4.6 mm, Pebruari 2.8, Maret  5.1, April 5,8, Mei 19,8, Juni 5,0, sedangkan pada bulan July sampai Agustus terlihan tidak ada hujan, kemudian hujan untuk bulan September sebanyak 1.0, Oktober 5,8, November 25,8 dan Desember telihat tidak ada hujan. Maka total hujan selama satu tahun terahir paada tahun 2011 sebanyak 77.8 mm/hari dengan jumlah Eff rain sebanyak 75.7 mm/hari
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Gambar 8 : grapik rata-rata hujan bulanan tahun 2011

Grapik di atas menunjukkan bahwa hujan pada setiap bulannya sangat berpariasi, yang paling banyak terjadi hujan yaitu pada bulan mei sekitar 19,8 mm/mari dan november sebayak 25,8 mm/hari
4.4. Tanaman 
Modul ini dapat dipilih dengan mengklik ikon  Tanaman  di bar modul yang terletak di kiri jendela utama  Cropwat 8.0.  Jendela data  akan terbuka dengan tipe data default, untuk itu  segera beralih ke jenis data lain dengan menggunakan menu drop down dari tombol New pada toolbar. Modul  Tanaman  dasarnya untuk input data, membutuhkan  data tanaman  selama berbagai tahap perkembangan tanaman. 
Tanggal tanam biasanya ditentukan dari kondisi iklim (misalnya, pada awal  musim hujan di daerah beriklim tropis atau awal musim semi saat suhu mencapai minimum untuk pertumbuhan tanaman di daerah beriklim sedang).  Hal ini juga bervariasi sesuai dengan praktek-praktek pertanian lokal. ini dimungkinkan, untuk tanaman yang sama dan kondisi iklim yang sama, untuk memilih  tanggal  tanam  berbeda.  Hal ini berguna  untuk studi pola tanam yang berbeda dan  perhitungan  jadwal  pasokan  skema air. 
 Yang harus diperhatikan dalam proses perhituangan tangal tanam adalah :
	Koefisien tanaman (Kc) 
	Tahapan

Roting kedalaman 
	Pelumpuran kedalaman dan

Tinggi tanaman maksimum juga harus disediakan. 
Tanggal panen secara otomatis dihitung atas dasar tanggal Penanaman dan total durasi siklus tanaman. Benih padi biasanya berkecambah dan dipelihara di daerah pembibitan sampai siap untuk tanam. Periode waktu yang diperlukan untuk perkecambahan benih padi dan mendapatkan bibit yang dapat ditransplantasikan ke lapangan disebut tahap Nursery di Cropwat 8,0 dan sekitar 25 sampai 50 hari bervariasi menurut iklim, varietas padi dan tradisi lokal. Berikut ini adalah tabel data tanaman padi secara umum yang di sediakan oleh FAO dalam Cropwat 8.0

Tabel 6. Data tanaman padi secara umum yang di sediakan FAO dalm Cropwat 8.0
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 Tahap awal berlangsung dari tanam untuk penutup tanah sekitar 10 %. Tanaman   tahap  pengembangan berjalan dari penutup tanah 10 % menjadi penutup penuh efektif.  Penutup penuh Efektif untuk tanaman banyak terjadi pada inisiasi pembungaan. Tahap pertengahan musim berjalan dari penutup penuh efektif ke awal dari jatuh tempo. Awal jatuh tempo sering ditandai dengan awal, penuaan menguning atau penuaan daun, gugurnya daun, atau kematangan buah untuk tingkat bahwa evapotranspirasi tanaman berkurang relatif terhadap evapotranspirasi acuan. Tahap akhir musim berlangsung dari awal kedewasaan untuk penuaan panen atau penuh.  Perhitungan Kc dan Etc dianggap berakhir ketika tanaman dipanen, mengering secara alami, mencapai penuaan penuh, atau drop pengalaman daun. 
Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan juga harus ditentukan. Dalam periode persiapan lahan, panjang periode pelumpuran juga diperlukan untuk memperkirakan perubahan perkolasi tanah. Persiapan lahan sawah dapat dimulai sekitar satu bulan atau lebih sebelum padi tersebut ditanam.  

4.5. Kondisi Tanah.
4.5.1. Deskripsi sampel tanah  
Tanah yang dipergunakan sebagai sampel penelitian ini diambil dari lahan di desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok. Tanah yang digunakan sebagai sampel telah dilakukan pengujian pada laboratorium BPTP-NTB. Berdasarkan data sekunder Kabupaten  Lombok timur memiliki enam jenis tanah yang paling dominan yaitu jenis tanah aluvial, regosol, grumosol, mediteran, asosiasi kitosol dan litosol coklat kemerahan. Sampel tanah yang diambil ini ternasuk kedalam jenis tanah grumosol. 
Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah Kecamatan yang ada diperoleh gambaran sebagai berikut :
	Tanah jenis Grumosol tersebar di Kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia, Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan sebagian Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 Ha (23,93 %) dari seluruh luas Kabupaten Lombok Timur.

Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas Grumosol 18.462 Ha (11,50 %), sedangkan Kecamatan Sukamulia dan Suralaga hanya 23 Ha.
Tanah Grumosol ini memiliki ciri teksturnya sangat liat, dan telah mengalami perkembangan profil dengan kosistensi saat basah sangat lekat dan plastis, sedang disaat kering akan pecah-pecah, permeabilitas lambat, dan umimnya bersipat alkalis. Tanah grumusol ini berasal dari bahan induk batu kapur, batuan lempeng, atau margel. Penyeebaran tanah ini di daerah iklim subhumid atau subarid yang memiliki curaah hujan kurang dari 2.500 mm/th (BPS lotim, 2010). Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan untuk pembuatan gerabah dan tanaman lading karena mempunyai sifat liat.
Modul tanah ini dapat dipilih dengan mengklik ikon Tanah di bar modul yang terletak di kiri jendela utama Cropwat 8.0, sedangkan tanaman aktif adalah tanaman padi. Dalam alternatif, dapat dibuka dengan menggunakan  menu drop down dari  tombol New  pada toolbar, dalam alternatif, gunakan tombol New di drop file  down. 
Jenis data tunggal yang tersedia untuk tanaman padi.  
	Jumlah  Air Tersedia  {Total Available Water (TAW) ]

	Maksimum laju infiltrasi 
	Maksimum kedalaman perakara 

Kelembaban awal deplesi tanah
Dari modul tanah dapat dihitung dan menghasilkan print out sebagai berikut 








Tabel 7.hasil perhitungan data tanah dengan bantuan cropwat 8.0
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4.5.2. Jumlah Air Tersedia (Total Available Water (TAW) 
Sesuai dengan hasil print out perhitungan modul tanah dapat diperoleh 200.0 mm/meter, Total  Air  Tersedia (TAW)  yang merupakan jumlah total air tersedia bagi  tanaman hal ini sesuai dengan ketentuan (FAO No 56) (2006)  Hal  ini menunjukkan sebagai  perbedaan  kadar air tanah  antara  Kapasitas  lapang dan Point  layu  (refrensi cropwat 8.0,).  Tidak  ada  air yang  tersedia  bagi tanaman  di atas permukaan  kapasitas lapang Field Capacity (FC) dimana air tidak  dipengaruhi dalam melawan gaya gravitasi dan  secara alami mengalir sebagai  perkolasi (panduan cropwat 8.0).  Demikian juga, air  bawah permukaan (Water Percolation/WP) tidak dapat diserap  oleh  perakaran tanaman seperti yang  dipertahankan  pada  tekanan tinggi  pada  matriks  tanah.
4.5.3. Maksimum laju infiltrasi 
Laju infiltrasi  maksimum, dinyatakan dalam  mm/hari,  merupakan  kedalaman   air  yang  dapat  menyusup  dalam  tanah  selama 24-jam, sebagai fungsi dari jenis tanah, kelas  kemiringan dan intensitas  hujan atau  irigasi hal ini sesuai dengan pendapat Martin smith dalam FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. 
Laju infiltrasi maksimum  memiliki nilai sama dengan  konduktivitas hidrolik tanah  dalam  kondisi jenuh. Laju infiltrasi  maksimum  memungkinkan  estimasi  limpasan  terjadi  bila intensitas  hujan  melebihi kapasitas infiltrasi  tanah. Berdasarkan hasil perhitungan cropwat 8.0 diatas jumlah maksimum laju infiltrasi pada tanah grumosol adalah  40 mm/hari. 
penelitian maksimum laju   ifiltrasi ini dilakukan si sekitar wilayah pengairan kali gambir pada lokasi sekitar pengairan Embung siwi seperti pada Gambar 9. di bawah ini, penelitian maksimum laju ifiltrasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar serapan air ke dalam tanah. Laju infiltrasi ini juga sangat besar pengaruhnya di dalam rancangan-rancangan untuk cara pemberian air, periode dan lamanya pemberian air beserta besarnya air yang harus diberikan.
Lokasi penelitian wilayah pengairan embung siwi
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Gambar 9. peta wilayah pengairan sungai gambir kabupaten lombok timur
	Dari hasil perhitungan laju infiltrasi di lokasi penelitian maka diperoleh nilai kuantitatif laju perkolasi dengan spot berdasarkan letak jarak dekat embung, jarak menengah dan jarak jauh dari embung menghasilkan table perhitungan sebagai berikut :
Tabel 8. Laju Infiltrasi pada Beberapa Letak pada Lokasi Penelitian
Lokasi pengambilan data
Rerata Laju infiltrasi(mm/menit)
Jarak dekat 
0,001 – 0,035
Jarak menengah
0,001 –  0,041
Jarak jauh
0,001 – 0,059 
Catatan  : Jarak dekat  +   500  m dari embung
Jarak dekat  +   1000  m dari embung
Jarak dekat  +   1500  m dari embung

Tabel di  atas menunjukkan bahwa semakin dekat dengan embung maka laju infiltrasinya semakin  lambat yaitu sekitar 0,035 mm/menit hal ini menunjukkan bahwah tanah – tanah pada dekat embung siwi memiliki tekstur sangat lembab dan liat, kemudian pada jarak sedang yang berjarak sekitar + 1000 m menunjukkan tanah mulai sedikit kering, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian laju infiltrani yaitu sekitar 0,041 mm/menit. Sedangkan pada penelitian yang ke 3 yang berjarak sekitar + 1500 m, laju infiltrasi yang di dapat yaitu sekitar 0,059 mm/menit, hal ini menujukkan bahwa pada penelitian yang ke 3 memiliki tekstur tanah yang agak kering karena jauh dari sumber air (Embung Siwi)

4.5.4. Maksimum kedalaman perakaran 
Meskipun dalam banyak kasus karakteristik genetik  dari tanaman akan menentukan kedalaman  perakaran, terkadang  tanah dan lapisan tanah tertentu yang mengganggu dapat membatasi kedalaman perakaran maksimum. misalnya, ketika hardpans  ada di bidang di mana  praktik mekanik belum dikelola secara memadai. Di sawah  hardpan  ini  bukan sengaja diciptakan untuk  mengurangi  kerugian  perkolasi dan membatasi kedalaman perakaran tanaman Kedalaman perakaran maksimum  dinyatakan dalam sentimeter.  Nilai standar  diperoleh secara random pada  900 cm,  dianggap tidak berbeda nyata ( FAO,  56). yang artinya dapat  membatasi pertumbuhan  akar.  Setiap  nilai lebih rendah lagi dari kedalaman  perakaran  tanaman  tersebut akan menunjukkan  terjadinya pertumbuhan  akar secara terbatas. 

4.5.5. Kebutuhan Air Tanaman  (Crop Water Requirements)  
Untuk menghitung  Kebutuhan  Air  Tanaman, pertama pengguna  harus memastikan  bahwa  data  yang tersedia  pada  iklim / ETo, curah hujan dan tanaman , Jika  pengguna telah menyimpan kombinasi dari  file data sebagai sesi  pengguna dapat dengan cepat  kembali,  data tersebut dapat dibuka melalui  File> Sesi item menu Open. Jika tidak, pengguna harus pergi ke masing-masing modul melalui bar Modul, dan memuat data yang ada atau  memasukkan data  baru. Dalam kasus  tanaman padi, pengguna  juga  harus memuat  data  tanah, karena perhitungan  kebutuhan air  tanaman  untuk padi  mencakup persyaratan untuk persiapan  lahan. 
Setelah data yang dimasukan  relevan tersedia, pilih modul CWR pada bar  Modul. Jika data yang  dimasukan  ok, Cropwat 8.0 akan menghitung kebutuhan air tanaman dan menunjukkan hasil dalam jendela data. Jika ada masalah  dengan data input,Cropwat 8.0 akan menunjukkan pesan kesalahan yang menunjukkan data  tidak benar atau tidak lengkap.  Untuk melihat grafik dari kebutuhan air tanaman pilih  tombol Chart pada toolbar. 
Kebutuhan Air Tanaman  (CWR) dapat dipilih dengan mengklik ikon CWR di bar modul  yang terletak di kiri jendela Cropwat 8.0  utama. Air tanaman  modul  persyaratan  termasuk  perhitungan, memproduksi kebutuhan air irigasi tanaman secara  dekade dan selama musim pertumbuhan total, sebagai perbedaan antara  evapotranspirasi tanaman  dalam kondisi standar (ETC) dan curah hujan  efektif. Modul CWR memiliki fasilitas untuk menyajikan data dalam sebuah Chart, dengan memilih Bagan pada toolbar sedangkan modul  CWR  adalah jendela aktif. Jika tidak semua data yang diperlukan  untuk perhitungan CWR yang tersedia,Cropwat 8.0 akan menghasilkan peringatan dan menutup modul  CWR. 
Berdasarkan perhitungan dengan mengguakan software cropwat 8.0 dengan mengacu pada data iklim/Eto, curah ujan, tanah dan data tanaman maka dapat diperoleh nilai kebutuhan air tanaman padi pada setiap pase pertumbuhannya seperti pada table 7. dibawah ini :
Trabel 7. data rata-rata kebutuha air tanaan padi pada setiap pase pertumbuhan setiap bulanya. 
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Trabel 7. Di atas menunjukkan bahwa kebutuhan air tanaman padi pada setiap fase pertumbihannya sangant berfariasi yaitu pada tahap persiapan dari 1,2 mm/dec sampai 32,5 mm/dec, tahap awal pertumbuhan kebutuhan air tanaan padi cukup tinggi dari tahap persiapan yaitu dari 186,6 mm/dec kemudian menjadi menurun menjadi 54,1 mm/dec hal ini dikarnakan akibat dari remberan air yang masuk kedalam tanah sedangkan pada tahap pertengahan musim tanam kebutuhan air  yang harus dipenuhi yaitu dari 70.9 mm/dec sampai 76,1 mm/dec. kemudian pada akhir musim atau tahap pemanenan air ynag harus dipenuhi adalah 111,6 mm/dec. kemudian akan menurun menjadi 46,6 mm/dec. (dec = mm/decade)
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Gambar 10. Grafik kebutuhan air tanaman padi pada masa pertumbuhan sampai tahap pemanenan

Berdasarkan grafik di atas, kebutuhan air tanaman padi dari mulai tahap persiapan sampai tahap pemanenan. yang paling bayak membutuhkan air pada tanaman padi yaitu pada awal penanama yaitu mencapai 186,6 mm/dec (decade) hal ini dikarenakan tanaman padi merupakan tanaman air yang sangat memerlukan air untuk bisa bertahan hidup pada awal pertumbuhannya. 

4.6. Menghitung Jadwal Irigasi tanaan padi (schedule)
Untuk  menghitung  jadwal  irigasi  pertama pengguna  harus  memuat  data  masukan yang relevan, seperti dijelaskan dalam menghitung  Persyaratan Tanaman  Air. Untuk  penjadwalan  irigasi  Anda membutuhkan  data  pada iklim / ETo, curah hujan, tanaman dan tanah. Setelah data masukan yang relevan yang tersedia, pilih modul Penjadwalan  pada bar  Modul.  Jika data yang dimasukkan ok, Cropwat 8.0 akan menghitung  jadwal irigasi berdasarkan  pengaturan pilihan penjadwalan dan  menampilkan hasil  di jendela data.  Jika  ada masalah  dengan data  input, Cropwat 8.0 akan menunjukkan  pesan kesalahan  yang menunjukkan  data  tidak benar  atau tidak lengkap. 
Sementara di modul penjadwalan irigasi, pengguna dapat dengan cepat mengubah pilihan  penjadwalan  melalui  tombol Options pada toolbar. pengguna juga dapat  secara manual menyesuaikan  jadwal dengan mengedit data irigasi bersih dalam  tabel output penjadwalan, dan Anda dapat  menyimpan  jadwal  disesuaikan  untuk mengajukan melalui tombol Save pada toolbar. Untuk melihat grafik dari jadwal irigasi pilih tombol Chart pada toolbar  
Berdasarkan hasil perhitungan cropwat 8.0 dari data rata-rata klimatologi bulanan, data cura hujan bulanan, data tanaman (padi) dan hasil perhitungan modul CRW maka diperoleh hasil seperti pada prinout pada lampiran 2a
Hasil perhitungan cropwat 8.0 terlihat bahwa perencanaan penjadwalan irigasi dimulai dari taggal 17 Februari sekitar kurang dari 19 hari, untuk tahap persiapan sampai  dengan tanggal 6 Maret untuk tahap persiapan lahan. penanaman tanaman padi kemudian dimulai dari bulan Maret yaitu hari ke 3 sampai hari ke 14 dengn jumlah percolasi 3,4 mm dan net gift 99,2 mm, Kemudian masa pertumbuhan tanaman terjadi pada awal bulan April pada hari ke 25 sampai hari ke 44 dengn jumlah percolasi 3,4. Untuk masa pertengahan musim tanam terjadi pada awal bulan Mei pada hari ke 54 sampai hari ke 78 pada hari ke 3 bulan juni, kemudian pada masa-masa ahir atau pasca panen mulai dari hari ke sepuluh bulan Juni yaitu pada hari ke 87 sampai hari ke 113 ahir bulan Juni dan panen pada hari ke 6  bulan Juli. Maka total irigasi yang harus disediakan untuk perencanaan penanaman tanaman padi yaitu seperti pada tabel dibawah ini.
Tabel  10.  Total perhitunghan penjadwalan irigasi
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Gambar 4.10. grapik penjadwalan irigasi hasi perhitungan cropwat 8.0
Berdasarkan grafik di atas telihat bahwa jumlah penyediaan air pada awal pengairan terlihat rata-rata merata hal ini dikarenakan tanaman padi sangat membutuhkan air pada awal musim tanam. 
4.7. Pola Tanaman (Crop Pattern) 
Modul pola tanam dapat dipilih dengan mengklik ikon Pola Tanaman di bar  modul yang terletak di kiri jendela Cropwat 8.0 utama. Dalam alternatif, adalah mungkin untuk menggunakan menu drop down dari tombol New pada toolbar. Dalam alternatif, gunakan tombol New di drop file down. Modul pola tanam yang utama adalah input data, Dengan mengacu pada setiap tanaman, berikut data yang diperlukan: 
File tanaman : Cropwat 8.0 memiliki data tanaman untuk tanaman umum yang diambil beberapa dari publikasi oleh FAO ( Irigation dan Drainage Series No 56 Evaporation Yield  dan Yield Respons No.  33 'to water).  Data tanaman yang paling dapat diandalkan namun tetap data yang diperoleh dari lokal stasiun penelitian pertanian. 
Data Penanaman : itu biasanya ditentukan dari kondisi iklim dan praktek pertanian setempat.  Tanggal  penanaman  tanaman, khususnya mereka yang meliputi daerah yang cukup besar atau tinggi dalam kebutuhan air seperti tanaman padi, dalam jangka waktu 3 sampai 6 minggu.  Dalam kasus tersebut dalam rangka memfasilitasi   analisis, di Cropwat 8.0  tanaman dapat dibagi menjadi beberapa unit yang berbeda  dengan menanam tanaman interval dari  tanggal 10 sampai 15 hari. Hal ini berguna  untuk studi pola tanam yang berbeda dan perhitungan jadwal pasokan skema air.  Tanggal panen secara otomatis dihitung berdasarkan  tanggal  tanam dan siklus  panen total.
Area : perpanjangan dari daerah didedikasikan untuk setiap tanaman, sebagai persentase dari area potong total. Harus diperhatikan bahwa pada saat tertentu jumlah  dari  tanaman  individu  tidak melebihi 100% dari luas skema total Modul  Pasokan Skema dapat dipilih dengan mengklik ikon Skema di bar modul yang  terletak di kiri jendela utama  Cropwat 8.0 .
Modul Skema dasarnya meliputi perhitungan, menghasilkan:
	Irigasi persyaratan untuk setiap tanaman dari skema 
	Skema jaringan irigasi persyaratan 
	Irigasi daerah sebagai persentase dari total luas 
	Irigasi persyaratan untuk luas sebenarnya  


4.8. Menghitung Skema Suplai
Untuk menghitung Supply Scheme, pertama-tama perlu memiliki data yang tersedia pada Iklim / ETo Hujan dan modul pola Tanaman. Jika Anda telah menyimpan kombinasi dari file data sebagai sesi,  Anda dapat dengan cepat kembali  data tersebut melalui File> Sesi item menu  Open. Jika tidak, Anda  harus pergi ke masing-masing modul melalui bar  modul, dan baik memuat data yang ada atau  memasukkan data  baru. Setelah data yang di masukan relevan tersedia, pilih modul Skema pada bar modul. Jika data yamg  masukan ok, Cropawt 8.0 akan menghitung  pasokan  skema dan menampilkan hasil  di jendela data. Jika ada masalah  dengan data input, Cropwat 8.0 akan menunjukkan  pesan kesalahan yang menunjukkan data tidak lengkap. Dalam penelitian ini dibatasi sampai ke penjadwalan irigasi, namun dengan penambahan input pada software hal tersebut bisa diselesaikan, 




 DAPTAR PUSTAKA

Anonim 2011.http://pustaka.litbang.deptan.go.id/agritek/jwtm0102.pdf
Anonim,2011:http://sumberdayaair.wordpress.com/2008/04/15/embung-kulaksecang/ 
Anonim,20011: http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_climwat.html 
Anonim, 2011. Petunjuk Teknis Pembuatan Embung Pertanian Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan, Jakarta.
Anoim,2007. Petunjuk Prakttikum Asas dan Teknik Irigasi dan Drainase tipe 3201, Teknik Sumber Daya Alam Pertnian, Jurusan Teknik Pertnian Fakults Teknologi Pertnian, Unuversits Gajah Mada.
Azis, Muhammad dan pujiono, slamet 2006. Pengenalan GIS Gava media Yogyakarta.

Amsterdam. Prawirohatmojo (editor). 1995. Subagyo (penterjemah). 1995. Dasar-dasar Hidrologi. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 

Budi Santosa, Susilawati CL, 1997, Model Simulasi Kebutuhan Air Irigasi di Petak
Tersier (studi kasus di daerah irigasi krogowanan, Magelang), Lapora Penelitian Jurusan Teknik Sipil, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 

Darmawan, arif. 2008 sekilas tentang system impormasi dan geografis http//72 14.235/search

FAO – Irrigation and Drainage Paper N° 24, CROP WATER REQUIREMENT, 
Rome – Italy, 1979

FAO – Irrigation and Drainage Paper N° 33, YIELD RESPONE TO WATER, 
Rome – Italy, 1979

FAO – Land and Water Development division, MANUAL FOR CROPWAT, 
Rome – Italy, 1989 
Kodoatie, R.J. dan Roestam Sjarief. (2005). Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta

Linsley Ray K., Joseph B. Franzini, (1985), Teknik Sumber Daya Air, Eralanga, Jakarta. 

Muntaha, Moh. 2005. Studi Pengaruh Infiltrasi Air Hujan Terhadap Kestabilan LerengTanah Lanau. Tesis M.T. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Nurhidayati, 2000. Uji Model Fisik Infiltrasi Pada Dua Lapisan Tanah Berbeda. Tesis (Tidak Diterbitkan). Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang 

Marjono. Kajian Penggunaan Sumur Resapan Sebagai Alternatif Peningkatan Ketersediaan Air Serta Konservasi Sumber Daya Air. 
www. Pengairanngawi.net. 

Monteith, J.L., 1965. Evaporation and Environment. 19th Symposia of the Society for Experimental Biology, University Press, Cambridge, 19:205-234.

Smith, M., Allen, R.G., Monteith, J.L., Perrier, A., Pereira, L., and Segeren, A. 1992. Report of the expert consultation on procedures for revision of FAO Guidelines for Prediction of Crop Water Requirements. UN-FAO, Rome, Italy, 54 p. 
Sastrodarsono Suyono dan Kensaku Takeda, (1999), Hidrologi untuk Pengairan. Pradnya Paramitha. Bandung 

Penman, H. L. 1948. "Natural evaporation from open water, Bare Soil and Grass." Proc. Roy. Soc. London, A193, 120-146.
----------------,2002.Pengelolaan Distribusi Air untuk Irigasi dan Pemahaman Partisipatip Komoditi Pedesaan. Universitas Katolik Semarang. Semarang
---------------,2011.Lombok Timur dalam Angka. BPS Lombok timur	
 


