
ARTIKEL ILMIAH 

ANALISIS NERACA AIR LAHAN DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN 
LOMBOK UTARA 

 

 

 

OLEH : 

RIZAL ARDIANSYAH 

J1B013091 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI 

UNIVERSITAS MATARAM 
2018  

  



 



ANALISIS NERACA AIR LAHAN DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN 
LOMBOK UTARA 

 
Rizal Ardiansyah1), Sirajuddin Haji Abdullah2), Guyup Mahardhian Dwi Putra2) 

(1)Mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, 
Universitas Mataram 

(2)Staf Pengajar Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan 
Agroindustri, Universitas Mataram 

 
ABSTRAK 

Neraca air lahan merupakan antara masukan dan pengeluaran air di suatu tempat pada 
periode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menghitung jumlah air pada saat surplus 
dan defisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari neraca air lahan di 
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode diskriptif dengan cara mengumpulkan data skunder dan 
melakunan survei dengan pengamatan langsung di lapangan dan metode eksperimental 
dengan cara pengambilan sampel tanah untuk diuji di laboratorium guna mendapatkan jenis 
tekstur tanah. Adapun parameter yang dikaji adalah curah hujan (CH), suhu udara (T), indeks 
panas tahunan (I), evapotranspirasi potensial belum terkoreksi (ETPx), evapotranspirasi 
potensial setelah terkoreksi (ETP), akumulasi potensi kehilangan air (APWL), water holding 
capacity (WHC), kandungan air tanah (KAT), perubahan kandungan air tanah (∆KAT), 
evapotranspirasi aktual (ETA), defisit (D) dan surplus (S). Dari hasil penelitian ini didapatkan 
curah hujan tertinggi sebesar 327 mm/bulan dan terendah 8 mm/bulan jumlah curah hujan 
selama setahun  1426 mm/tahun, dengan suhu udara rata-rata 26,5Cᵒ sampai 27,5Cᵒ, jumlah 
indeks panas selama setahun 152,6, dengan nilai evapotranspirasi potensial 130,9 mm/bulan 
hingga 152,5 mm/bulan evapotaranspirasi selama setahun mencapai 1.689 mm/tahun; water 
holding kapasity rata-rata 205,5 mm dengan kandungan air tanah 205,5 mm/bulan hingga 5 
mm/bulan dengan perubahan kandungan air tanah pada bulan CH>ETP 0 mm/bulan dan 
CH<ETP -28 hingga -2 mm/bulan dan nilai evapotranspirasi aktual sebesar 152,2 mm/bulan 
sampai -22 mm/bulan dengan evapotranspirasi aktual Selma setahun mencapai 784 mm/tahun. 
Sedangkan untuk defisit 53,1 mm/bulan sampai 152,9 mm/bulan dengan defisit selama 
setahun mencapai 874 mm/tahun dan nilai surplus 31,1 mm/bulan hingga 184,4 mm/bulan 
jumlah surplus selama setahun mencapai 446,4 mm/tahun. 
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ABSTRACT 

A water balance is input and output of water dischargeof land at certain period, that 
could be used to calculate the amount of water at surplus or deficit condition. The purpose of 
this research was to study the water balance of land in Tanjung Sub-district, North Lombok 
Regency. The research method used in this research was descriptive method by collecting 
secondary data and conducting surveys with direct observation in the field and experimental 
method by collecting soil sample to be tested in laboratory in order to obtain the soil texture.  
The observed parameter in this study wereair temperature (T), annual heat index (I), 
uncorrected potentialevapotranspiration (ETPx), corrected potential evapotranspiration 
(ETP), accumulated potential water loss (APWL), water holding capacity (WHC), 
groundwater content (KAT), changes in groundwater content (ΔKAT), actual 
evapotranspiration (ETA), deficit (D) and surplus (S). From the results of this study the 
highest rainfall obtainedwas 327 mm/month and the lowest was 8mm/month; the amount of 
rainfall for a year was 1.426 mm/year, with average air temperature of 26.5Cᵒ to 27.5Cᵒ.The 
number of heat index for a year was 152.6, with potential evapotranspiration values of 130.9 
mm/month to 152.5 mm/month; evapotranspiration achieved 1,689 mm/year. Average water 
holding capacity was 205.5 mm with ground water content of 205.5 mm/month to 5 mm/month 
with changes in soil water content CH>ETP 0 mm/month and CH<ETP -28 to -2 mm/month; 
actual evapotranspiration value was 52.2 mm/month to -22 mm/month with actual annual 
evapotranspiration of 784 mm/year. The water deficit was 53.1 mm/month to 152.9 mm/month 
with annualdeficit reached 874 mm/year. The water surplus was 31.1 mm/month to 184.4 
mm/month with annual total surplus reached 446.4 mm/year. 
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PENDAHULUAN 

Air merupakan zat atau material 
atau unsur penting bagi semua bentuk 
kehidupan yang diketahui sampai saat ini 
di bumi, tetapi tidak di planet lain dalam 
sistem tata surya dan menutupi hampir 
71% permukaan bumi. Wujut air biasa 
berupa cairan, es (padat) dan uap/gas. 
Manusia dan semua mahluk hidup lainnya 
membutuhkan air. Air merupakan material 
yang membuat kehidupan di bumi. Dengan 
kata lain air merupakan zat yang paling 
esensial dibutuhkan oleh mahluk hidup. 

Air dibutuhkan oleh manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidup seperti mandi, 
minum, mencuci dan untuk kebutuhan 
lainnya, sedangkan untuk tanaman 
kebutuhan air mutlak diperlukan. Pada 
kondisi tidak ada air terutama pada musim 
kemarau tanaman akan segera mati. 
Sehingga dalam pertanian disebutkan 
bahwa kekeringan merupakan bencana 
terparah dibandingkan bencana lainnya 
(Robert, 2012). 

Dalam kehidupan ekonomi 
moderen, air juga merupakan hal utama 
yang dibutuhkan oleh manusia untuk 
industri, pembangkit tenaga listrik, 
trasportasi dan budidaya pertanian. Dalam 
budidaya pertanian perlu dilakukan surpei 
atau memilih tempat yang cocok untuk 
mengembangkan suatu jenis tanaman di 
suatu lahan atau media pertumbuhan. 

Lahan merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
tanaman yang akan menjadi sumber tempat 
tumbuhnya tanaman. Lahan merupakan 
suatu wilayah di permukaan bumi 
mencangkup semua komponen biosfer 
yang dapat dianggap tetap atau bersifat 
siklis yang berada di atas dan di bawah 
wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, 
batuan induk, relief, hidrologi tumbuhan 
dan hewan serta segala akibat yang 
ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa 
lalu dan sekarang yang kesemuanya itu 
berpengaruh terhadap penggunaan lahan 
oleh manusia pada saat sekarang dan di 
masa akan datang ( Sarwono, 2007). 

Kecamatan Tanjung merupakan 
salah satu Kecamatan yang berada di 
Kabupaten Lombok Utara dengan luas 
lahan 115,64 Km² (14,28 %) dari luas 
wilayah Kabupaten Lombok Utara. 
Kecamatan Tanjung merupakan pusat 
pemerintahan Kabupaten Lombok Utara 
termasuk wilayah berpotensi untuk 
pengembangan komoditas pertanian. 
Dalam pengembangan komoditas pertanian 
perlu diperhatikan ketersediaan hara dan 
air. Kecamatan Tanjung merupakan 
kecamatan yang sumber airnya masih 
dapat memenuhi kebutuhan kegiatan 
pertanian tetapi air yang melimpah 
tersebuh masih belum dimanfaatkan secara 
maksimal sehingga di perlukan penelitian 
jumlah air pada waktu-waktu tertentu 
berdasarkan jumlah curah hujan di mana 
ketika air tersebut surplus dan defisit. 
Analisis neraca air merupakan masukan 
dan keluaran air di suatu tempat pada 
periode tertentu, sehingga dapat digunakan 
untuk mengetahui jumlah air tersebut 
kelebihan (surplus) ataupun kekurangan 
(defisit). Kegunaan mengetahui kondisi air 
surplus dan defisit untuk memanfaatkan air 
sebaik-baiknya. Manfaat secara umum dari 
analisis neraca air yaitu digunakan sebagai 
dasar untuk pembuatan bangunan 
penyimpanan dan pembagian air serta 
saluran-salurannya, sebagi dasar saluran 
drainase dan teknik pengendalian banjir 
dan sebagai dasar pemanfaatan air alam 
untuk berbagai keperluan pertanian seperti 
sawah, perkebunan dan perikanan. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mempelajari Neraca Air Lahan di 
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 
Utara. 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 
Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, sampel tanah 
yang diambil dari lahan yang ditumbuhi 
berbagai jenis vegetasi di beberapa Desa di 



Kecamatan Tanjung yang mewakili 
keseluruhan tempat penelitian. Sedangkan 
alat yang di gunakan dalam penelitian ini 
berupa cangkul/sekop, pisau, kantong 
plastic, alat tulis, kalkulator dan perangkat 
komputer. 

 
Tahapan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan September sampai Desember 2017, 
di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 
Utara dan Di Laboratorium Ilmu Tanah 
Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 
Adapun langka-langkan penelitian yang di 
lakukan yaitu mengumpulkan data 
sekunder berupa data curah hujan dan suhu 
udara selama 10 tahun terakhir, setelah itu 
melakukan survei di lapangan dengan 
pengambilan sampel tanah dari berbagai 
jenis vegetasi di wilayah penelitian untuk 
menentukan jenis tekstur tanah. setelah itu 
data di analisis  menggunakan metode 
Thorntwaite and Mather. 
 
Parameter Penelitian 

1. Curah hujan (CH) (mm/bulan) 
2. Suhu udara (T) (Cᵒ) 
3. Indeks panas tahunan (I)  

 I=∑ i
 ......................................  (1) 

4. ETPx (mm/bulan) 
Bila suhu udara <26,5 Cᵒ 
menggunakan persamaan (2) 
ETPx = l,6 (l0.T/I )a .................  (2) 
Dimana: 
ETPx= evapotranspirasi potensial 

belum terkoreksi 
T= temperatur bulanan 
I= indeks panas tahunan 
a= 0,000000675.I3– 0,000077ll2.I2+ 

0,0l792l.I+ 0,49239 
Bila suhu udara ≥26,5 Cᵒ 
menggunakan tabel pendugaan 
evapotaranspirasi belum terkoreksi 
Thornwaite and Mathaer 

5. ETP (mm/bulan) 
ETP= f x ETPx ........................  (3) 
Dimana: 

ETP= evapotranspirasi potensial 
setelah terkoreksi 
ETPx= evapotranspirasi potensial 
belum terkoreksi 
f= faktor koreksi 

6. Mencari nilai selisi curah hujan dan 
evapotaranspirasi setelah terkoreksi 
(ETP) 
CH – ETP ................................  (4) 
Dimana: 
CH= curah hujan (mm/bulan) 
ETP= evapotranspirasi setelah 
terkoreksi (mm/bulan) 

7. Mencari nilai akumulasi potensi 
kehilangan air (APWL) (mm/bulan) 

8. Water holding capacity (WHC) 
Besarnya di tentukan oleh porositas 
tanah dan kedalaman akar. Nilai WHC 
dapat di peroleh dengan bantuan tabel 
pendugaan yang dikombinasikan 
dengan kedalaman perakaran pada 
berbagai tekstur tanah pada tabel 
Thornwaite and Mathaer 

9. Kandungan air tanah (KAT) 
(mm/bulan) 
Jika nilai CH>ETP nilai KAT=WHC 
Jika nilai CH<ETP KAT dapat di 
tentukan berdasarkan tabel Thornwaite 
and Mathaer 

10. Perubahan kandungan air tanah 
(∆KAT) 
∆KAT  = KATi – KAT (i-1) ...  (5) 
Dimana: 
KATi= kandungan air tanah pada bula 
ke-1(mm/bulan) 
KAT (i-1)= kandungan air tanah pada 
bulan sebelumnya (mm/bulan) 

11. Evapotaranspirasi aktual (ETA) 
(mm/bulan) 
Bila CH>ETP maka, 
ETA=ETP ...............................  (6) 
Bila CH<ETP maka, 
ETA= CH + |∆KAT| ...............  (7) 

12. Defisit (D) (mm/bulan) 
D = ETP – ETA.......................  (8) 
Dimana: 
D= defisist (mm/bulan) 
ETP= evapotranspirasi setelah 
terkoreksi (mm/bulan) 



ETA= evapotranspirasi Aktual 
(mm/bulan) 

13. Surplus (S) 
S = (CH – ETP) - ∆KAT .........  (9) 
Dimana: 
S= surplus (mm/bulan) 
CH= curah hujan (mm/bulan) 
ETP= evapotaranspirasi potensial 
setelah terkoreksi (mm/bulan) 
∆KAT= perubahan kandungan air 
tanah (mm/bulan) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Wilayah Kecamatan 
Tanjung 
 

Kecamatan Tanjung merupakan 
salah satu Kecamatan yang berada di 
Kabupaten Lombok Utara dengan luas 
wilayah sekitar 115,64 Km². Batas wilayah 
Kecamatan Tanjung sebelah utara 
berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur 
berbatasan dengan Kecamatan Gangga, 
sebelah selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Narmada dan Gunung Sari dan 
sebelah barat berbatasan dengan 
Pamenang. Kecamatan Tanjung terletak 
pada garis lintang 08ᵒ  38'  11.0" LS dan 
garis bujur 116ᵒ  10'  13.8"  BT. 

 
Gambar 1. Peta Wilayah Penelitian 

 
Curah Hujan (CH) dan Suhu Udara (T) 
Curah hujan merupakan ketinggian air 
hujan yang terkumpul dalam tempat yang 
datar, tidak menguap, tidak meresap dan 
tidak mengalir. Curah hujan merupakan 
faktor penting dalam dalam memenuhi 
kebutuhan air terutama untuk tanaman-
tanaman pertanian (Sirajuddin, 2016). 

Tabel 1. Curah hujan (CH) dan suhu udara 
(T) Bulanan 
 

Bulan 
Curah Hujan 
(mm/bulan) 

Temperatur 
(Cᵒ) 

Jan 327 27 
Feb 293 26.8 
Mar 176 26.8 
Apr 109 27 
Mei 78 26.7 
Jun 28 26.6 
Jul 23 26.5 
Ags 8 26.6 
Sep 13 26.5 
Okt 58 27.2 
Nov 90 27.5 
Des 223 27.2 

Total 1.426   
 

 
 
Gamabar 2. Grafik Curah Hujan Bualanan 

2007-2016 
Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat 

diketahui secara umum wilayah 
Kecamatan Tanjung memiliki dua musim 
yaitu, musim kemarau dan musim hujan. 
Hal tersebuat sesuai dengan pernyataan 
Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (2011) dalam Febriana (2017) 
yang menyatakan bahwa jika dalam suatu 
bulan terjadi curah hujan di atas 150 
mm/bulan  maka daerah tersebut 
mengalami musim hujan, sebaliknya jika 
dalam satu bulan curah hujan kurang dari 
150 mm/bulan maka daerah tersebut 
mengalami musim kemarau. Curah huajan 
tertinggi terjadi pad abulan januari sebesar 
327 mm/bulan dan terendah pad abulan 
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agustus 8 mm/bulan. Suhu udara adalah 
derajat panas dan dingin udara di atmosfer 
suhu udara kecamatan tanjung berkisar 
antara 26,5 ᵒC sampai 27,5 ᵒC dengan 
ketinggian Kecamatan Tanjung 10 m.dp 

 
Evapotaranspirasi Potensial (ETP) 
Merupakan kombinasi dari kedua proses 
evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi 
didapatkan dari perkalian antara faktor 
koreksi wilayah dengan ETPx. 
 
Tabel 2. Evapotranspirasi potensial (ETP) 
 

Bulan 
Faktor koreksi 

(F) 

  
ETP 

(mm/bulan) 
Jan 32,1   147,6 
Feb 28,9 

 
132,9 

Mar 31,5 
 

144,9 
Apr 29,7 

 
133,6 

Mei 30,3 
 

139,3 
Jun 29,1 

 
130,9 

Jul 30,3 
 

136,3 
Ags 30,6 

 
140,7 

Sep 30,0 
 

135,0 
Okt 31,8 

 
149,4 

Nov 
Des 

31,2 
32,4   

149,7 
152,5 

Total 
  

1.689 
 
Evapotranspirasi potensial ditentukan 

berdasarkan suhu udara dan lamanya 
penyinaran matahari di suatu wilayah. Dari 
Tabel 3 di atas didapatkan bahwa 
evapotranspirasi potensial tertinggi 
didapatkan pada bulan Desember sebesar 
152,2 mm/bulan di karenakan pada bulan 
tersebut terdapat lamanya penyinaran 
matahari berdasarkan faktor koreksi 
sedangkan yang terendah terjadi pada 
bulan Juni sebesar 130,9 mm/bulan di 
karenakan pada bulan tersebut suhu udara 
rendah dari bulan-bulan lainnya. 
Evapotaranspirasi potensial lebih di 
pengaruhi oleh faktor meteorology (suhu 
udara dan radiasi matahari (kodoati, 2008). 
 

Akumulasi Potensi Kehilangan Air 
(APWL) 

APWL (Accumulation potential 
Water Loss) atau akumulasi potensia 
kehilangan air tanah adalah nilai 
akumulatif bulanan dari selisih curah hujan 
dan evapotranspirasi potensial (CH-ETP). 
Oleh karena itu, dalam hal perhitungan 
APWL perlu diketahui nilai selisih antara 
CH dan ETP. APWL bernilai 0 jika 
CH>ETP  pada saat musim penghujan 
sedangkan pada kondisi  CH<ETP  
ditentukan derdasarkan CH – ETP 

Tabel 3. (CH –ETP) dan APWL 

Bulan 
CH - ETP 

(mm/bulan)   
APWL 
(mm/bulan) 

Jan 182,6 
 

0 
Feb 160,1 

 
0 

Mar 31,1 
 

0 
Apr -24.6 

 
-24.6 

Mei -61.3 
 

-85.9 
Jun -102.9 

 
-118.8 

Jul -113.1 
 

-302.1 
Ags -132.7 

 
434.8 

Sep -122 
 

-556.8 
Okt -91.4 

 
-651.2 

Nov -59.7 
 

-710 
Des 70,8   0 

 
Dapat dilihat bahwa pada bulan 

Desember sampai dengan bulan Maret 
potensi kehilangan air sama dengan nol hal 
tersebut terjadi karena bulan tersebut CH> 
ETP dimana hal tersebut terjadi karena 
pada bulan-bulan CH>ETP menandakan 
bahwa kondisi tanah atau lahan pada bulan 
tersebut terjadi kelebihan/surplus air hujan 
sehingga tidak terjadi kehilangan air tanah 
sesuai dengan pernyataan (Cuprtino, 2016) 
menyatakan pada bulan-bulan basah atau 
curah hujan lebih besar dari 
evapotranspirasi maka nilai APWL bernilai 
0. Sedangkan pada bulan April sampai 
November terjadi potensi kehilangan air 
tanah. Potensi kehilangan air tanah tersebut 
kemudian diakumulasikan dengan cara 
menjumlahkan nilai selisih CH dengan 



ETP yang bernilai negatif dengan nilai 
APWL bulan sebelumnya. Dari 
perhitungan tersebut nilai APWL semakin 
meningkat berbanding lurus dengan 
meningkatnya nilai CH-ETP yang bernilai 
negatif. APWL yang bertanda negatif 
menandakan bahwa pada bulan tersebut 
adanya potensi kehilangan air hujan yang 
diakibatkan oleh besarnya nilai 
evapotranspirasi. 
 
Kandungan Air Tanah (KAT) dan 
Perubahan Kandungan Air Tanah 
(∆KAT) 

 
Kandungan air tanah merupakan 

cadangan atau simpanan air di dalam 
tanah. Cadangan air di dalam tanah dalam 
kurun waktu tertentu tidak sama, hal 
tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor 
seperti faktor penutupan lahan dan sifat 
fisik tanah. 

Tabel 4. KAT (mm/bulan) dan ∆KAT 
(mm/bulan) 

Bulan 
KAT 

(mm/bulan)   
∆KAT 

(mm/bulan)   
 Jan 205.5 

 
0 

  Feb 205.5 
 

0 
  Mar 205.5 

 
0 

  Apr 177 
 

-28.5 
  Mei 127 

 
-50 

  Jun 77 
 

-50 
  Jul 44 

 
-33 

  Ags 22 
 

-22 
  Sep 11 

 
-11 

  Okt 7 
 

-4 
  Nov 5 

 
-2 

  Des 205.5   0 
  

       
Kandungan air tanah tiap bulan 

didapatkan hasil bahwa pada saat  
CH>ETP (bulan Desember sampai Maret) 
maka kandungan air tanahnya sama dengan 
nilai WHC sebesar 205,5 mm/bulan hal 
tersebut dikarenakan pada musim hujan 
tanah otomatis akan terisi sampai kondisi 

tanah jenuh air. Sedangkan pada bulan 
kering April sampai November kandungan 
air tanahnya dapat diduga dengan Tabel 
pendugaan Thornhtwaite-Mather. Sehingga 
didapatkan nilai KAT pada bulan-bulan 
kering (April sampai November). 

Perubahan simpan kandungan air 
tanah (∆KAT) merupakan selisih nilai 
simpan air bulan terdahulu dengan bulan 
bersangkutan. Perubahan simpanan air 
terjadi karena kandungan air tanah 
dimanfaatkan untuk keperluan 
evapotranspirasi, di samping itu kurangnya 
suplai air hujan menyebabkan terjadinya 
perubahan kandungan air tanah. perubahan 
kandungan air tanah diasumsikan sama 
dengan 0 dikarenakan jumlah curah hujan 
pada bulan tersebut besar dibandingkan 
dengan evapotranspirasi. 

 
 Evapotranspirasi Aktual (mm/bulan) 

Evapotranspirasi aktual 
menggambarkan laju kehilangan air dari 
suatu lahan yang lebih dipengaruhi oleh 
fisiologi tanaman dan unsur tanah. 
Menurut Thornthwaite and Mather(1957). 
Tabel 5. ETA (mm/bulan) 

Bulan 
ETA 

(mm/bualn) 
Jan 144.4 
Feb 132.9 
Mar 144.9 
Apr 80.5 
Mei 28 
Jun -22 
Jul -10 
Ags -14 
Sep 2 
Okt 54 
Nov 88 
Des 152.2 

Total 784.1 
 
Berdasarkan Tabel 7 di atas di 

dapatkan bahwa simpanan atau kandungan 
air tanah yang digunakan untuk keperluan 
evapotranspirasi aktual (ETA) dimana 



evapotaranspirasi aktual terjadi dalam 
keadaan jumlah air terbatas (Anonim, 
2012). Evapotranspirasi aktual tertinggi 
terjadi pada bulan Desember sebesar 152,2 
mm/bulan sedangkan terendah terjadi pada 
bulan Juni sebesar -22 mm/bulan yaitu 
dimana kondisi tanah pada saat bulan 
tersebut kering atau pertengahan musim 
kemarau. Pada bulan Juni sampai Agustus 
terjadi kekurangan air dengan ditandai nilai 
ETA kurang dari nol sedangkan pada bulan 
September mulai terjadi peningkatan nilai 
ETA sampai bulan Mei.  

 
Defisit dan Surplus (mm/bulan) 

Surplus merupakan kondisi dimana 
tanah mengalami kelebihan air sedangkan 
defisit merupakan kondisi tanah dimana 
tanah mengalami kekurangan air sehingga 
diperlukan suplai dari curah hujan. 

Tabel 6. Surplus dan Defisit 

Bulan 
Surplus 

(mm/bulan 
Defisit 

(mm/bulan) 
Januari 182.6 0 
Februari 160.1 0 
Maret 31 0 
April 0 53.1 
Mei 0 111.3 
Juni 0 152.9 
Juli 0 150.3 

Agustus 0 146.3 
September 0 133 
Oktober 0 95.4 

November 0 61.7 
Desember 70.8 0 
Total 446 874 

Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui 
bahwa periode surplus terjadi selama 4 
bulan yakni pada bulan (Desember-Maret), 
hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
Thornthwaite (1957) bahwa kondisi tanah 
dikatakan surplus ketika (CH>ETP). 
Surplus (kelebihan air tanah) tertinggi 
terjadi pada bulan Januari sebesar 184,4 
mm sedangkan terendah terjadi pada 
bualan Maret sebesar 30 mm. Sedangkan 

periode defisit air tanah terjadi selama 8 
bulan yakni pada bulan (April-November), 
hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
Thornthwaite (1957) kondisi tanah 
dikatakan defisit jika (CH<ETP). Defisit 
(kekurangan air) tertinggi terjadi pada 
bulan Juni sebesar 152,9 mm sedangkan 
terendah terjadi pada bulan April sebesar 
53,1 mm/bulan. Jika curah hujan lebih 
kecil dari evapotranspirasi maka 
kandungan air tanah akan berkurang 
bahkan sampai dalam keadaan defisit 
(Musyadik, 2014). 

Analisis Neraca Air 
Neraca air merupakan model 

hubungan kuantitatif antara jumlah air 
yang tersedia di atas dan di dalam tanah 
dengan jumlah curah hujan yang jatuh 
pada luasan dan kurun waktu tertentu. 
Ketersediaan sumber daya air sangat 
dipengaruhi oleh kondisi iklim, topografi, 
jenis tanah, tutupan lahan serta struktur 
geologi suatu daerah. Tingkat ketersediaan 
air tanah diperoleh dengan menganalisis 
data kandungan air tanah terhadap nilai 
suhu, dan evapotranspirasi (Ayu, 2013). 
 Hasil perhitungan neraca air 
bulanan pada lokasi penelitian yang 
mewakili gambaran ketersediaan air di 
Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 
Utara terlihat bahwa terjadi total Hujan 
selama setahun sebesar 1.426 mm/tahun 
dan suhu udara rata -rata selama setahun 
sebesar 26,5̊ C sampai 27,5 ̊C 
dipergunakan untuk keperluan 
evapotranspirasi potensial (ETP) sebesar 
1.689 mm/tahun dan evapotranspirasi 
aktual (ETA) sebesar 784,1 mm/tahun 
sehingga terjadi defisit air sebesar 874 
mm/tahun dan surplus air sebesar 446,4 
mm/tahun. Hasil perhitungan neraca air 
didapatkan kurva yang memberi gambaran 
mengenai waktu lahan mengalami 
kelebihan air dan kekurangan air. 
Berdasarkan masukan curah hujan 
Kecamatan Tanjung merupakan daerah 
kekurangan air tetapi kondisi sebenarnya 
dilapangan terjadi ketersedaian air yang 
melimpah dikarenakan telah mendapatkan 
input air dari irigasi.  



 

Gambar 3.  Grafik Neraca Air Lahan 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
pembahasan yang terbatas pada ruang 
lingkup pada penelitian ini maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Ketersediaan air tanah di suatu lahan 

dipengaruhi oleh besarnya curah hujan 
sebagai masukan, evapotranspirasi 
aktual sebagai keluaran dan perubahan 
kandungan air tanah. 

2. Kecamatan Tanjung mengalami 8 
bulan defisit air tanah yang dimulai 
dari bulan April sampai November 
dengan defisit tertinggi terjadi pada 
bulan Juni sebesar 152,9 mm dan 
terendah pada bulan April sebesar 53,1 
mm. 

3. Kecamatan Tanjung mengalami 4 
bulan surplus air tanah yang dimulai 
dari bulan Desember sampai Maret 
dengan surplus tertinggi terjadi pada 
bulan Januari sebesar 182,6 mm 
sedangkan terendah pada bulan Maret 
sebesar 31,0 mm. 

4. Perhitungan neraca air bulanan pada 
lokasi penelitian yang mewakili 
gambaran ketersediaan air di 
Kecamatan Tanjung dapat dilihat 
bahwa terjadi total hujan selama 
setahun sebesar 1426 mm/tahun di 
perlukan untuk evapotranspirasi aktual 
(ETA) sebesar 784,1 mm/tahun dan 
evapotranspirasi potensial (ETP) 
sebesar 1689 mm/tahun sehingga 

defisit air sebesar 874 mm/tahun dan 
surplus 446,4 mm/tahun. 

Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan maka disarankan untuk 
dilakukan penelitian serupa dengan 
menambahkan input berupa curah hujan 
dan irigasi dan dikaitkan dengan jumlah 
kebutuha air bagi tanaman. 
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