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ABSTRAK 
 

Mochamad Rangga Anggara P, 2012. Studi Efisiensi Pemberian Air Irigasi 
Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Drs. Sumiyadi, MT dan 
Nur Qudus, S.Pd, MT 
 Penggunaan air untuk irigasi merupakan satu di antara berbagai alternatif 
pemanfaatan air. Air yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk usaha pertanian 
mencakup penyediaan dan pemberian air irigasi yang cukup efisien, yaitu 
kekurangan ataupun kelebihan air. 
 Menyediakan dan memberi air irigasi supaya efisien tidaklah sederhana karena 
banyak faktor yang mempengaruhi cara penyediaan dan pemberian air irigasi 
secara efisien, selain itu tidak efisiennya penyediaan dan pemberian air irigasi 
pada saluran  ataupun pada lahan, dapat mengurangi atau menurunkan 
produktifitas pertanian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berupa 
efisiensi pemberian air irigasi di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten 
Pati, Jawa Tengah, dengan memperhatikan debit pada saluran serta kebutuhan air 
pada petak/lahan pertanian. 
 Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif yaitu 
menjelaskan keadaan efisiensi pemberian air di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, 
Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam analisis adalah 
kecepatan aliran air (VAv), luas penampang saluran (A), debit aliran di saluran 
(Q), kebutuhan air untuk tanaman dan kebutuhan air tiap area irigasi, dan efisiensi 
pemberian air irigasi pada setiap saluran (E). 
 Pengukuran debit di setiap saluran tersier di S1, S2, S3, dan S5 debit yang ada 
tidak mencukupi kebutuhan air irigasi di area irigasinya. Pada saluran S4 debit 
yang ada telalu berlebihan untuk mengairi tanaman padi. Hasil dari analisis data 
untuk pemberian air irigasi di saluran tersier S1 dan S2 sudah memiliki nilai 
efisiensi diatas standar, sedangkan S3, S4, dan S5 nilai efisiensinya masih 
dibawah standar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Usaha peningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, 

pemenuhan akan air mempunyai  peranan penting. Banyak usaha yang dilakukan 

untuk memenuhinya, antara lain dengan pemanfaatan sumber air permukaan 

seperti sungai dan waduk, disamping sumber air tanah dalam dengan sumur bor. 

 Selain kebutuhan akan air, tanaman juga membutuhkan tempat untuk 

tumbuh (lahan atau sawah). Sawah dan lahan yang baik untuk pertanian ialah 

tanah yang mudah dikerjakan, bersifat produktif dan subur serta cukup akan 

kebutuhan air. Udara dan air mengisi pori-pori di antara butir tanah umumnya 

dipandang sebagai bagian dari tanah. Dengan demikian, tanah terdiri dari tiga 

komponen, yaitu butir-butir tanah, air, dan udara. 

 Perbandingan antara butir-butir tanah, air, dan udara perlu diusahakan agar 

dapat memenuhi suatu nilai dalam batas-batas tertentu. Pemberian air juga 

dipengaruhi elevasi tempat dimana tanaman tumbuh, maka pengaturan sistem 

irigasi disesuaikan dengan kondisi topografi setempat. Kelebihan air di suatu 

daerah pertanian dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman pada areal tersebut 

terganggu, karena dapat menyebabkan sebagian atau seluruh akar tanaman 

menjadi busuk. 
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 Lahan pertanian di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa 

Tengah area persawahannya memanfaatkan jaringan irigasi air permukaan 

menggunakan air dari waduk Gembong dan melalui beberapa bendung sehingga 

air dapat sampai ke areal persawahan. Agar jaringan irigasi tersebut dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan adanya pengelolaan 

jaringan irigasi yang efektif dan efisien. Pengelolaan jaringan irigasi akan 

mempengaruhi sistem pemberian air pada petak-petak sawah dan tingkat 

pelayanan irigasi yang diterima petani. 

 Pada musim kemarau kebutuhan air di sawah Desa Kutoharjo belum dapat 

terpenuhi, sehingga mempengaruhi hasil produksi petani. Hal demikian terjadi 

kemungkinan dikarenakan pengolahan air irigasi dan management distribusinya 

masih kurang merata. 

 Berdasarkan pada kenyataan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 

maksud untuk mengkaji pemanfaatan jaringan irigasi pada lahan pertanian di Desa 

Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang lebih efisien 

untuk mengurangi masalah kekurangan air di petak-petak persawahannya. 

 Judul penelitian yang dipilih “Studi Efisiensi Pemberian Air Irigasi Desa 

Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah” 

1.2 BATASAN MASALAH 

 Dengan memperhatikan latar belakang, maka penelitian dibatasi sebagai 

berikut. 
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1. Daerah penelitian di saluran tersier serta petak sawah Desa Kutoharjo, 

Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

2. Pengukuran kecepatan aliran, kedalaman saluran dan perhitungan debit 

hanya pada saluran tersier di Desa Kutoharjo. 

3. Faktor kehilangan air akibat evaporasi, transpirasi, infiltrasi, endapan 

lumpur (sedimentasi), dan sebagainya tidak ditinjau. 

4. Jenis tanaman yang diteliti adalah padi. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah debit di saluran irigasi tersier pada saat kemarau yang ada sudah 

mencukupi kebutuhan air untuk setiap area irigasi ? 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi jaringan irigasi tersier dalam menyalurkan 

air ke petak sawah ? 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengukur 

debit air di saluran tersier, kebutuhan air untuk setiap area irigasi serta 

menghitung efisiensi pada jaringan irigasi di Desa Kutoharjo. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 
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 Untuk mengetahui kebutuhan air di petak-petak sawah dan efisiensi 

saluran tersier di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

2. Manfaat Praktis 

 Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bahan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas 

Pertanian khususnya di daerah Pati dalam pengambilan kebijaksanaan. 

b. Tambahan pengetahuan bagi masyarakat dalam upaya pengelolaan 

jaringan irigasi guna mendukung keberhasilan panen. 

c. Bahan informasi bagi masyarakat Kutoharjo khususnya dan masyarakat 

luas pada umumnya dalam upaya pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan 

irigasi. 

d. Bahan informasi dan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa jurusan 

teknik sipil pada khususnya serta mahasiswa jurusan lain pada umumnya 

mengenai jaringan irigasi, perhitungan debit secara aktual, dan sebagainya. 

1.6 Sistematika Skripsi 

 Guna memperjelas dan mempermudah bagi pembaca dalam memahami 

atau mengkaji kandungan skripsi ini, perlu disusun sistematika skripsi. Adapun 

sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

 Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, sari, 

motto dan persembahan, kata pengantar dan berbagai daftar meliputi daftar isi, 
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daftar ganbar, daftar tabel, daftar lampiran, daftar notasi, dan daftar surat 

keterangan. 

 Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, yang meliputi: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat teori-teori yang terpakai dalam penelitian, antara lain: 

pengairan, irigasi, jaringan irigasi, waduk, bendung, bangunan irigasi, kebutuhan 

air, pemberian air, saluran irigasi, dan efisiensi irigasi. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan lokasi penelitian, desain penelitian, alur 

penelitian, langkah-langkah pengukuran, dan analisis data. 

 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang uraian data yang digunakan, hasil perhitungan dari 

pembahasan, usaha yang perlu dilakukan guna meningkatkan efisiensi pemberian 

air, dan hambatan selama penelitian dalam penyusunan skripsi. 

 BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi yang berisi 

simpulan hasil perhitungan dan efisiensi pemberian air, serta saran. 
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 Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengairan 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001, menyatakan bahwa 

pengairan atau pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi 

yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan 

peningkatan jaringan irigasi. 

 Demikian juga dengan jaringan air permukaan, untuk memenuhi 

kebutuhan di areal pertanian Desa Kutoharjo, air dialirkan secara gravitasional 

dari Waduk Gembong memakai saluran primer, sekunder, dan tersier. Pengaliran 

air tersebut dapat optimal jika keadaan saluran baik, sehingga upaya pemeliharaan 

fisik saluran irigasi perlu lebih diperhatikan. 

 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan pengairan atau pengelolaan sumber daya air adalah 

upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 

pengendalian daya rusak air. Pengertian pengairan dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 2004 tersebut bukan hanya sekedar suatu usaha menyediakan air guna 

keperluan pertanian saja tetapi lebih luas dari itu, antara lain : 

1. Irigasi, yaitu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 

kegiatan pertanian yang berasal dari air permukaan maupun air tanah. 
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2. Pengembangan daerah rawa, yaitu pematangan tanah di daerah rawa, 

antara lain untuk pertanian. 

3. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha perbaikan sungai, waduk, 

dan sebagainya. 

 Guna mencapai efisiensi penyaluran air irigasi setinggi mungkin, jumlah 

kehilangan air yang terjadi selama penyaluran air irigasi perlu dibatasi. 

2.2 Irigasi 

 Mawardi Erman (2007:5) menyatakan bahwa irigasi adalah usaha untuk 

memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan 

penunjang produksi pertanian. 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 (BAB I pasal 1) 

tentang irigasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha 

penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi 

irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 

 Tujuan utama irigasi adalah mewujudkan kemanfaatan air yang 

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Peraturan Pemerintah tahun 2001; 

BAB I pasal 2). Tersedianya air irigasi memberikan manfaat dan kegunaan lain, 

seperti: 

1. Mempermudah pengolahan lahan pertanian 

2. Memberantas tumbuhan pengganggu 
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3. Mengatur suhu tanah dan tanaman 

4. Memperbaiki kesuburan tanah 

5. Membantu proses penyuburan tanah 

 Dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi perlu diusahakan secara 

menyeluruh dan merata, khususnya apabila ketersediaan air terbatas. Pada musim 

kemarau misalnya banyak areal pertanian yang tidak ditanami karena air yang  

dibutuhkan tidak mencukupi. 

 Dalam memenuhi kebutuhan air irigasi harus menerapkan managemen 

yang didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Pemanfaatan 

sumber daya air diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan keperluan tanaman. 

Pengelolaan yang baik berarti bangunan dan jaringan irigasi serta fasilitasnya 

perlu dikelola secara tertib dan teratur di bawah pengawasan dan 

pertanggungjawaban suatu instansi atau organisasi Perkumpulan Petani Pemakai 

Air (P3A) (Peraturan Pemerintah, 2001). 

 Ditinjau dari sudut pengelolaannya, sistem irigasi dibagi menjadi : 

Sistem irigasi non teknis yaitu irigasi yang dibangun oleh masyarakat dan 

pengelolaan seluruh bangunan irigasi dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat 

setempat. 

 Sistem irigasi teknis yaitu suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah 

dan pengelolaan jaringan utama yang terdiri dari bendung, saluran primer, saluran 

sekunder dan seluruh bangunan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini DPU 



 

 

10

atau Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan jaringan tersier dikelola oleh 

masyarakat. 

 Air irigasi yang masuk ke lahan pertanian dapat diketahui dari debit air 

yang mengalir. Debit adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang 

melintang dalam alur, pipa, akuifer ambang per satuan waktu (liter/detik) 

(Soematro, 1986). Debit yang mengalir secara kontinyu melalui pipa atau saluran 

terbuka bercabang, dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan adalah 

sama di semua tampang (titik cabang) (Bambang Triatmojo, 1996:137). Keadaan 

demikian disebut dengan persamaan kontinuitas yang ditunjukkan seperti gambar 

berikut ini : 

 

 

 

  Gambar 2.1 Persamaan Kontinuitas 

Q1  = Q2 = Q3 + Q4..............................(1) 

Atau 

A1 x V1 = A2 x V2 = (A3 x V3) + (A4 x V4)......(2) 
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Debit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Debit Aktual 

Q = Vav x A......................................................................(3) 

Dengan : 

A  = luas saluran ( ). 

Vav  = kecepatan rata-rata yang dihitung berdasarkan 

pengamatan suatu alat (m/s). 

Q  = debit aliran (liter/detik atau / ) 

 Kecepatan suatu aliran juga dapat diketahui dengan alat current meter. 

Pengukuran kecepatan aliran dengan metode ini dapat menghasilkan perkiraan 

kecepatan aliran yang memadai. 

 Langkah pengukurannya adalah sebagai berikut: 

1. Pilih lokasi pengukuran pada bagian sungai yang relatif lurus dan tidak 

banyak pusaran air 

2. Bagilah penampang melintang sungai/saluran  

3. Ukur kecepatan aliran pada kedalaman tertentu sesuai dengan kedalaman 

sungai pada setiap titik interval yang telah dibuat sebelumnya. 

4. Hitung kecepatan aliran rata-ratanya. 
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   Gambar 2.2 Current meter 

 Menentukan kedalaman pengukuran dan perhitungan kecepatan rata-rata. 

Tabel 2.1 Pengukuran dan Perhitungan Kecepatan Aliran dengan Current meter 

Dalam sungai (m) Dalam pengukuran          Perhitungan kecepatan rata-rata 

0-0.6   0.6 d V=V0.6 
0.6-3 0.2 d dan 0.8 d V=0.5(V0.2 + V0.8) 
3-6 0.2 d, 0.6 d dan 0.8 d V=0.25(V0.2 + V0.6+ V0.8) 

 

Dimana: 

d= kedalaman pengukuran;   V= kecepatan (m/detik) 
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 Kecepatan rata-rata juga dapat diperoleh dari kecepatan (V) dikalikan 

dengan koofiensi kalibrasi (k) pelampung di sungai pada saat pengukuran di 

lapangan, 0,85<k<0,95 (Suyono Sosrodarsono, 2003:180), dan ditetapkan 

koofiensi dari alat pelampung 0,9 dengan rumus: 

 Vav = k x V.........................................................................(4) 

 A =  (ba + bb) x hp..........................................................(5) 

 Dengan : 

 ba = lebar atas saluran (m) 

 bb = lebar bawah saluran (m), dan 

 hp = tinggi permukaan air (m) 

 hs = tingi saluran (m) 

    

 

   Gambar 2.3 Penampang Saluran Irigasi 

2.3 Jaringan Irigasi 

 Jaringan irigasi adalah kesatuan dari saluran dan bangunan yang 

diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, 
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pembagian, pemberian, dan penggunaan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 

No. 25 tahun 2001 tentang irigasi, yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah 

saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan 

diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyedian, pengambilan, 

pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya. Jaringan irigasi ada 2 

macam yaitu : 

1. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu 

sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran 

sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya. 

2. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai 

prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran 

pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut 

saluran kuarter dan saluran pembuang serta saluran pelengkapnya, 

termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan 

dengan areal tersier. 

 Berdasarkan pemeliharaan pada jaringan irigasi dapat dibedakan dalam 4 

(empat) macam pemeliharaan, yaitu : 

1. Pemeliharaan rutin : Pemeliharan ringan pada bangunan dan saluran irigasi 

yang dapat dilakukan sementara selama eksploitasi tetap berlangsung, 

dimana pemeliharaan hanya bagian bangunan/saluran yang ada di 

permukaan saja. 
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2. Pemeliharaan berkala : Pemeliharaan yang dilakukan pada bagian 

bangunan dan saluran dibawah permukaan air, pada waktu melaksanakan 

pekerjaan ini saluran dikeringkan terlebih dahulu. 

3. Pemeliharaan pencegahan : Pemeliharaan pencegahan ini adalah usaha 

untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi akibat 

gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab atau akibat gangguan 

binatang. 

4. Pemeliharaan darurat : Pekerjaan yang dilakuan untuk memperbaiki akibat 

kerusakan yang tidak terduga sebelumnya, misalnya karena banjir atau 

gempa bumi. 

2.4 Waduk 

 Waduk adalah daerah yang digenangi badan air sepanjang tahun serta 

dibentuk atau dibangun atas rekayasa manusia (Tancung Andi Baso, Kurdi M 

Gufron 2005:12). Waduk dibangun untuk beberapa kebutuhan diantaranya: 

1. Irigasi 

2. Penyediaan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air 

3. Penyediaan air minum 

4. Pengendalian banjir 

5. Rekreasi 

6. Perikanan 

7. Transportasi 
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 Waduk dibangun dengan cara membendung aliran sungai sehingga air 

sungai tertahan sementara dan menggenangi daerah aliran sungai (DAS) yang 

rendah. Waduk dapat dibangun di dataran rendah maupun dataran tinggi. Waduk-

waduk yang dibangun didataran tinggi atau hulu sungai akan membentuk menjari, 

relatif sempit dan bertebing curam serta dalam. Sebaliknya waduk yang dibangun 

di dataran rendah atau hilir sungai berbentuk bulat, relatif luas dan badan air 

relatif dangkal. 

  

 

                             Gambar 2.4 Waduk Gembong 
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2.5 Bendung  

 Bendung adalah bangunan air yang dibangun melintang sungai pada lokasi 

pengambilan air (Direktorat Jendral Sumber Daya Air. 1986. Standar Perencanaan 

Irigasi). Bangunan tersebut berfungsi untuk menaikkan tinggi permukaan air 

sungai sehingga air mudah dialirkankan ke saluran irigasi. 

 Demikian halnya dengan beberapa bendung yang digunakan untuk 

mengambil air dari waduk Gembong sampai ke petak-petak sawah di desa 

Kutoharjo yang melalui tiga bendung. Bendung-bendung tersebut adalah bendung 

Semirejo, bendung Sani, dan bendung Tempur. Bendung tersebut digunakan 

untuk mengambil air dari saluran primer waduk Gembong, kemudian disalurkan 

ke areal persawahan. Ketiga bendung tersebut banyak memberikan manfaat bagi 

masyarakat disekitar untuk mensuplai kebutuhan air untuk bercocok tanam. 

2.6 Bangunan Irigasi 

 Bangunan irigasi dalam jaringan irigasi teknis mulai dari awal sampai 

akhir dapat menjadi dua kelompok yaitu(Mawardi Erman 2007:10) : 

1. Bangunan untuk pengambilan atau penyadapan, pengukuran, dan 

pembagian air. 

2. Bangunan pelengkap untuk mengatasi halangan atau rintangan sepanjang 

saluran dan bangunan lain. 

Bangunan yang termasuk dalam kelompok pertama antara lain yaitu: 

1. Bangunan penyadap/pengambilan pada saluran induk yang 

mempergunakan atau tidak bangunan bendung. Jika dipergunakan 
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pembendungan maka dibangun bangunan bendung dan jika tidak 

mempergunakan pembendungan maka dapat dibangun bangunan 

pengambilan bebas. 

2. Bangunan penyadap yaitu bangunan untuk keperluan penyadapan air dari 

saluran primer ke saluran sekunder. 

3. Bangunan pembagi untuk membagi air dari satu saluran ke saluran yang 

lebih kecil. 

4. Bangunan pengukur yaitu bangunan untuk mengukur banyak debit/air 

yang melalui saluran tersebut. 

Bangunan yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain yaitu: 

1. Bangunan pembilas untuk membilas endapan angkutan sedimen di 

kantong sedimen/saluran induk. 

2. Bangunan peluah atau pelimpah samping yaitu untuk melimpahkan debit 

air yang berlebihan keluar saluran. 

3. Bangunan persilangan antara saluran dengan jalan, selokan, bukit dan 

sebagainya. 

4. Bangunan untuk mengurai kemiringan dasar saluran yaitu bangunan terjun 

dan got miring.  

2.7 Kebutuhan Air 

 Kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi dapat ditentukan oleh faktor-

faktor sebagai berikut (Mawardi Erman 2007:103) : 

1. Cara penyiapan lahan. 
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2. Kebutuhan air untuk tanaman. 

3. Perlokasi dan rembesan. 

4. Pergantian lapisan air. 

5. Curah hujan efektif. 

 Besarnya kebutuhan air dapat ditentukan berdasarkan tenaga kerja yang 

menangani usaha tani. Keterampilan kerja petani diperoleh melalui pendidikan 

dan keterampilan turun menurun. Dengan adanya tenaga kerja yang terampil, 

petani diharapkan dapat mengerjakan lahan pertaniannya dengan baik. 

 Besarnya kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan 

tanaman dan bergantung pada cara pengelolaan lahan. Besarnya kebutuhan air di 

sawah dinyatakan dalam mm/hari 

 Angka kebutuhan air berdasarkan literatur yang ada yaitu: 

a. Pengelolaan tanah dan persemaian, selama 1-1,5 bulan dengan kebutuhan 

air 10-14 mm/hari. 

b. Pertumbuhan pertama (vegetatif), selama 1-2 bulan dengan kebutuhan air 

4-6 mm/hari. 

c. Pertumbuhan kedua (vegetatif), selama 1-1,5 bulan dengan kebutuhan air 

6-8 mm/hari. 

d. Pemasakan selama lebih kurang 1-1,5 bulan dengan kebutuhan air 5-7 

mm/hari. 

e. Kedalaman air di sawah yang selama ini dilakukan oleh petani yaitu: 

f. Kedalaman air di sawah setinggi sekitar 2,5-5 cm dimaksudkan untuk 

mengurangi pertumbuhan rumput/gulma. 
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g. Kedalaman air di sawah setinggi sekitar 5-10 cm dimaksudkan untuk 

meniadakan pertumbuhan rumput/gulma. 

Tabel 2.2 Kebutuhan Air untuk Padi Menurut Nodeco/Prosida 

Periode 
15 hari ke 

Nedeco / Prosida  
Varietas Biasa 

(ltr/dtk/ha) 
Varietas Unggul 

(ltr/dtk/ha) 
1 1,20 1,20 
2 1,20 1,27 
3 1,32 1,33 
4 1,40 1,30 
5 1,35 1,15 
6 1,25 0 
7 1,12 - 
8 0 - 

Sumber : Dirjen Pengairan, Bina Program PSA 010 1985 

2.8 Pola Tanam 

 Pola tanam adalah pembakuan dari pada jenis tanaman yang harus ditanam 

pada suatu lahan serta periode musim tanam tertentu(Peraturan Bupati Pati. 2011. 

Pedoman Pengaturan Pola Tanam). Tanaman dalam suatu areal dapat diatur 

menurut jenisnya yaitu monokultur, campuran, dan bergilir. Pola tanam 

monokultur yaitu menanam tanaman sejenis pada satu areal tanam. Pola tanam 

campuran yaitu beragam tanaman ditanam pada satu areal. Pola tanam bergilir 

yaitu menanam tanaman secara bergilir beberapa jenis tanaman pada berbeda di 

areal yang sama. 

 Pola tanam dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan 

produktivitas lahan. Hanya saja dalam pengelolaannya diperlukan ketrampilan 

yang baik tentang semua faktor yang menentukan produktivitas lahan tersebut. 
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Biasanya, pengelolaan lahan sempit untuk mendapatkan hasil yang optimal maka 

pendekatan pertanian terpadu, ramah lingkungan, dan semua hasil tanaman 

merupakan produk utama adalah pendekatan yang bijak. 

 Pola tanam merupakan gambaran rencana tanam berbagai jenis tanaman 

yang akan dibudidayakan dalam suatu lahan beririgasi dalam satu tahun. Faktor 

yang mempengaruhi pola tanam: 

1. Ketersediaan air dalam satu tahun 

2. Prasarana yang tersedia dalam lahan tersebut 

3. Jenis tanah setempat 

4. Kondisi umum daerah tersebut 

5. Kebiasaan dan kemampuan petani setempat 

 Tujuan pola tanam adalah memanfaatkan persediaan air irigasi seefektif 

mungkin, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan tujuan dari 

penerapan pola tanam adalah sebagai berikut: 

1. Menghindari ketidak seragaman tanaman. 

2. Menetapkan jadwal waktu tanam agar memudahkan dalam usaha 

pengelolaan air irigasi. 

3. Peningkatan efisiensi irigasi. 

4. Persiapan tenaga kerja untuk penyiapan tanah agar tepat waktu. 

5. Peningkatan hasil produksi pertanian. 
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 Penentuan jenis pola tanam disesuaikan dengan debit air yang tersedia 

pada setiap musim tanam. Jenis pola tanam suatu daerah irigasi dapat digolongkan 

menjadi: 

1. Padi – Padi 

2. Padi – Padi – Palawija 

3. Padi – Palawija – Palawija 

2.9 Pemberian Air 

 Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke 

petak tersier dan kuarter (Peraturan Pemerintah tahun 2001). Ditinjau dari cara 

pemberian air, jaringan irigasi dibedakan menjadi  empat macam cara yaitu : 

1. Jaringan irigasi permukaan (aliran yang diambil melalui sungai, danau, 

dan sumber air lainnya kemudian dialirkan ke petak-petak sawah). 

2. Jaringan irigasi air tanah dalam (menggunakan sumur bor/resapan, dengan 

cara memompa air tersebut dengan pompa air kemudaian dialirkan ke 

petak-petak sawah). 

3. Jaringan irigasi sistem pantek atau pancaran dengan menggunakan alat 

sprinkler. 

4. Jaringan irigasi dengan cara tetesan (trickle irrigation), yaitu sistem irigasi 

dengan memakai pipa-pipa yang ditempatkan pada tempat tertentu sebagai 

jalan keluarnya air dengan cara menetes di atas tanah. 

 Walaupun pada kenyataannya irigasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 

tetapi masyarakat sering mengabaikan pemeliharaan akan bangunan fisik irigasi, 
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sehingga sering timbul permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini akan diupayakan peningkatan efisiensi jaringan irigasi air 

permukaan  dalam memenuhi kebutuhan air pada areal pertanian di Desa 

Kutoharjo. 

 Keberadaan jaringan irigasi dari Waduk Gembong memberikan beberapa 

keuntungan bagi penduduk Desa Kutoharjo, yaitu : 

Memudahkan petani dalam mengairi lahan pertanian tanpa harus menunggu 

musim penghujan. 

 Mendukung program intensifikasi pertanian tanaman padi atau tanaman 

palawija yang peningkatannya sangat signifikan dalam bentuk tabel prosentase. 

2.10 Saluran Irigasi 

 Berdasarkan Erman Mawardi (2007:10) pada sistem irigasi teknis, 

menurut letak dan fungsinya, saluran dibagi menjadi empat : 

1. Saluran primer yaitu saluran yang membawa air dari bangunan utama 

sampai bangunan akhir. 

2. Saluran sekunder yaitu saluran yang membawa air dari saluran pembagi 

pada saluran primer sampai bangunan akhir. 

3. Saluran tersier adalah saluran yang berfungsi mengairi satu petak tersier, 

yang mengambil airnya dari saluran sekunder atau saluran primer. 

4. Saluran kuarter yaitu saluran di petak sawah dan mengambil air secara 

langsung dari saluran tersier. 
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2.11 Efisiensi Irigasi 

 Menurut Sudjarwadi (1987:39) efisiensi irigasi adalah pemanfaatan air 

untuk tanaman, yang diambil dari sumber air atau sungai yang dialirkan ke areal 

irigasi melalui bendung. 

  Secara kuantitatif efesiensi irigasi suatu jaringan irigasi sangat diketahui 

merupakan parameter yang susah diukur. Akan tetapi sangat penting dan di 

asumsikan untuk menambah keperluan air irigasi di bendung. 

Kehilangan air irigasi pada tanaman padi berhubungan dengan : 

1. kehilangan air di saluran primer, sekunder dan tersier melalui 

rembesaan, evavorasi, dan pengambilan air tanpa izin. 

2. kehilangan akibat pengoperasian termasuk pengambilan air yang 

berlebihan. 

Efisiensi pemakaian air adalah perbandingan antara jumlah air sebenarnya 

yang dibutuhkan tanaman untuk evapotranspirasi dengan jumlah air sampai pada 

sesuatu intlet jalur. Untuk mendapatkan gambaran efesiensi irigasai secara 

menyeluruh diperlukan gambaran secara menyeluruh dari gabungan saluran 

irigasi dan drainase mulai dari bendung : saluran irigasi primer, sekunder, tersier 

dan kuarter ; petak tersier dan jaringan irigasi/drainase dalam petak tersier. 

Pada pemberian air terhadap efesiensi saluran irigasi nampaknya 

mempunyai dampak yaitu berdasarkan terhadap luas areal daerah irigasi, metoda 

pemberian air secara rutinitas atau kontinyu dan luasan dalm unit rotasi. 
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Apabila air diberikan secara kontinyu dengan debit kurang lebih konstan 

maka tidak akan terjadi masalah pengorganisasian. Kehilangan air tehrjadi akibat 

adanya rembesan dan evaporasi. 

Efesiensi distribusi irigasi juga di pengaruhi oleh : 

1. Kehilangan rembesan 

2. Ukuran grup inlet yang menerima air irigasi lewat satu intlet pada sistem 

petak tersier. 

3. Lama pemberian air dalam grup intlet. 

 Menurut DPU Repulik Indonesia KP-03 (1986:7), pada umumnya 

kehilangan air di jaringan irigasi dapat dibagi-bagi sebagai berikut. 

- 12,5% - 20% di saluran tersier 

- 5% - 10% di saluran sekunder 

- 5% - 10% di saluran primer 

Tabel 2.3 Efisiensi Irigasi Berdasarkan Standart Perencanaan Irigasi 
Type Saluran Efisiensi (%) 
Saluran tersier 80 

Saluran sekunder 90 
Saluran primer 90 
Keseluruhan 65 

Sumber: Direktorat Jendral Pengairan (penunjang untuk perencanaan irigasi, 
1986:10) 
 
 Pemakaian air hendaknya diusahakan seefisien mungkin terutama untuk 

daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Kehilangan air dapat diminimalkan 

melalui : 
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1. Perbaikan sistem pengelolaan air 

- Sisi operasional dan perawatan yang baik 

- Memaksimalkan operasional pintu air 

- Pemberdayaan petugas 

- Penguatan institusi 

- Meminimalkan pengambilan air tanpa izin 

- Partisipasi P3A 

2. Perbaikan fisik prasarana irigasi 

- Mengurangi kebocoran disepanjang saluran 

- Meminimalkan penguapan 

- Menciptakan sistem irigasi yang handal, berkelanjutan, dan diterima 

petani 

 Rumus yang digunakan untuk menentukan efisiensi pemberian air (water 

aplicatiaon efficiency) dari saluran primer ke petak sawah, sebagai berikut : 

 E  = Asa/Adb x 100%.................................................(6) 

 Dengan : 

 E  = Efisiensi pemberian air 

 Asa = Air yang sampai di areal irigasi, dan 

 Adb = Air yang diambil dari bangunan sadap 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada saluran tersier, 

dan area sawah di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa 

Tengah. Desa Kutoharjo mempunyai luas area irigasi seluas 193 ha dan 

mempunyai 5 saluran tersier. 

 

        Gambar 3.1 Skema Lokasi Penelitian 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Observasi Lapangan 

 Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

dan data yang tidak diperoleh dari pustaka serta membuktikan kebenaran data-

data umum yang diperoleh dari pustaka. 

 Data observasi yang diperoleh bersifat deskriptif faktual, cermat, dan 

terperinci mengenai keadaan di lapangan, kegiatan manusia, situasi sosial, serta 

kontak kegiatan. 

3.2.2 Dokumentasi 

 Bentuk dokumen yang digunakan meliputi data-data, catatan, transkrip 

buku, dokumen, peraturan notulen, dan lain sebagainya. 

 Metode ini dapat dipelajari dari buku dan referensi yang ada hubungannya 

dengan materi dalam penelitian ini. Data-data yang didapat yaitu data mengenai : 

debit, hasil produksi, dan rencana masa tanam. 

3.2.3 Wawancara 

 Bentuk pengumpulan data dengan cara ini dilakukan guna mendapatkan 

keterangan, saran, dan tanggapan secara langsung dari pihak-pihak yang bersedia 

diwawncarai. Pihak-pihak tersebut adalah : 

a. Staf dan karyawan dari DPU Pengairan Cipta Karya dan Kebersihan Pati, 

b. Staf dan karyawan dari Dinas Pertanian Pati, 
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c. Mantri air Desa Kutoharjo, serta 

d. Petani Desa Kutoharjo. 

3.3 Data Penelitian 

 Dalam mencari dan mengumpulkan data, peneliti memperoleh melalui 

berbagai sumber antara lain : 

a. Dokumen, peraturan, notulen dan sejenisnya peneliti dapatkan melalui 

DPU dan Kebersihan Kabupaten Pati. 

b. Penjelasan dan pengetahuan mengenai irigasi, jaringan irigasi dan 

sebagainya, peneliti dapatkan melalui buku, dan transkrip. 

c. Foto, gambar, dan keterangan lainnya peneliti dapatkan melalui observasi 

di lapangan dan wawancara. 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian ini dibagi menjadi : 

1. Variabel terikat, yaitu E (efisiensi pemberian air irigasi di Desa 

Kutoharjo), 

2. Variabel bebas, terdiri dari :  (debit aktual), Vav (kecepatan rata-rata), 

Cd (koofisiensi pengaliran), A (luas penampang saluran), kebutuhan air 

untuk tanaman padi, kebutuhan air tiap petak, dan kebutuhan air aktual di 

saluran dan petak. 
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3.5 Desain Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif, 

artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan keadaan status fenomena yaitu mengetahui hal-hal yang 

berhubungan dengan keadaan sesuatu sesuai dengan fenomena atau gejala yang 

terjadi. 

 Saluran yang akan diteliti adalah saluran tersier di Desa Kutoharjo yang 

sumber airnya berasal dari waduk Gembong. Dari penelitian ini akan diketahui 

volume air yang diperlukan untuk kebutuhan lahan pertanian tersebut. 

 Untuk melakukan pengukuran dilapangan dipilih beberapa bagian dari 

saluran. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Stopwatch genggam (alat pengukur waktu), 

b. Meteran 4m dan 50 m, 

c. Papan ukur, 

d. Alat tulis, 

e. Kamera (alat pemotret), dan 

f. Current meter tipe flowatch fl-03. 
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3.6 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.2 Bagan Alur Penelitian 

 

Mulai 

Pengukuran kecepatan aliran air dengan menggunakan current meter 

Analisis Data 

Hitungan kecepatan rata-rata (Vav), 

Hitungan luas penampang saluran (A), 

Hitungan debit aliran saluran ( ), 

Hitungan kebutuhan air untuk tanaman (usia) dan kebutuhan air tiap 

petak 

Nilai efisiensi irigasi tiap saluran (E). 

Hasil 

Pembahasan

Simpulan

Selesai 
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3.7 Langkah-Langkah Pengukuran 

1. Cara pengukuran tingi muka air dan lebar saluran : 

a. Mengukur lebar atas saluran dan lebar bawah saluran dengan 

menggunakan meteran. 

b. Mengukur kedalaman saluran dengan menggunakan papan ukur. 

2. Cara pengukuran kecepatan aliran : 

a. Menentukan titik awal pengukuran kecepatan aliran. 

b. Menghitung kedalaman titik pengukuran. 

c. Menyiapkan alat current meter dan menenggelamkan baling-baling sesuai 

titik pengukuran. 

3. Parameter-parameter yang diukur : 

a. Kedalaman saluran atau tinggi permukaan air (hp) dan lebar saluran (ba 

dan bb), 

b. Kecepatan aliran (V), 

3.8 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini meliputi : 

1 Perhitungan kecepatan rata-rata, dengan rumus : 

 Vav =  k x V 

2. Perhitungan luas penampang saluran yang berbentuk trapesium, dengan 

rumus : 
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 A =  (ba+bb) x hp 

3. Perhitungan debit aliran saluran, dengan rumus : 

  = Vav x A 

4. Menghitung kebutuhan air tiap area irigasi 

5. Perhitungan efisiensi pemberian air, dengan rumus : 

 E  =  x 100% 

 Dengan : 

 E   = efisiensi pemberian air, 

 Asa = Air yang sampai di areal irigasi, dan 

 Adb = Air yang diambil dari bangunan sadap 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab IV ini akan disajikan data penelitian yang telah dilakukan di 

lapangan, analisis data hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Adapun 

data penelitian tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data terukur adalah: kecepatan aliran (V), lebar atas saluran (ba), lebar 

bawah saluran (bb) , dan tinggi permukaan air (hp), 

2. Data terhitung adalah: Luas penampang saluran (A), kecepatan rata-rata 

(Vav), Debit saluran (Q aktual), kebutuhan air untuk tanaman padi, 

kebutuhan air untuk tiap area sawah, efisiensi air irigasi di tiap saluran. 

4.1 Diskripsi Data Penelitian 

 Guna memudahkan penyusunan laporan, dalam menyatakan saluran yang 

diukur digunakan kode sebagai berikut. 

34 
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Gambar 4.1 Deskripsi Saluran Tersier Desa Kutoharjo 

S1 = Saluran BSNKi. 4 yang mengambil air dari bendung tempur dengan 

panjang saluran 600 meter dan luas area irigasi 11 Ha. 

S2 = Saluran BSNKi. 5 yang mengambil air dari bendung tempur dengan 

panjang saluran 700 meter dan luas area irigasi 41 Ha. 

S3 = Saluran BJA 3Ki yang mengambil air dari sungai simo dengan panjang 

saluran 1200 meter dan luas area irigasi 47 Ha. 

S4 = Saluran BGE 1Ki yang mengambil air dari sungai simo dengan panjang 

saluran 1450 meter dan luas area irigasi 29 Ha. 
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S5 = Saluran BDL 2Ka yang mengambil air dari sungai kersulo dengan panjang 

saluran 1700 meter dan luas area irigasi 65 Ha. 

 

4.1.1 Kecepatan Rata-rata (Vav) 

 Berdasarkan penelitian dengan menggunakan current meter adalah 

kecepatan aliran (V). Untuk mengubah data menjadi kecepatan rata-rata maka 

dengan menggunakan rumus kecepatan aliran air dipermukaan dikalikan koefisien 

kalibrasi sebesar (k=0,90) sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Kecepatan Aliran Setiap Saluran 

NO Kode Saluran Vtitik 1  
(m/s) 

V titik 2 
(m/s) 

V titik 3 
(m/s) 

V (m/s) 

1 S1 0,19 0,1733 0,1533 0,1722 

2 S2 0,1888 0,1788 0,1599 0,1758 

3 S3 0,1988 0,1822 0,1555 0,1788 

4 S4 0,1555 0,1422 0,12 0,1392 

5 S5 0,2978 0,2466 0,2178 0,2541 
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Tabel 4.2 Kecepata Rata-Rata (Vav) 

No Kode 
Saluran 

Kecepatan aliran air 
V (cm/s) 

Koefisien 
Kalibrasi 

K 

Kecepatan rata-rata 
Vav (cm/s) 

1 S1 17,22 0,9 15,498 

2 S2 17,58 0,9 15,822 

3 S3 17,88 0,9 16,092 

4 S4 13,92 0,9 12,528 

5 S5 25,41 0,9 22,869 

 

4.1.2 Luas Penampang Saluran (A) 

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan diperoleh luas penampang 

masing-masing saluran tersier sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Luas Penampang Saluran (A) 

No Kode Saluran ba 
(m) bb (m) hs 

(m) 
hp 
(m) 

Luas Penampang A 
( ) 

1 
2 
3 
4 
5 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

1,05 
0,67 
1,2 
1,9 
1,4 

1 
0,5 
1 
1,7 
1,2 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

0,08 
0,23 
0,2 
0,3 
0,26 

0,082 
0,135 
0,22 
0,54 
0,338 

 

Keterangan : ba = lebar bawah saluran  

  bb = lebar atas saluran 

  hp = tinggi permukaan air 

  hs = tinggi saluran 
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4.1.3. Debit Aliran Saluran 

 Debit Aktual (  ) 

 Pehitungan debit air pada saluran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana efektifitas dari saluran dalam memenuhi kebutuhan air untuk 

tanaman padi di sawah.Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan diperoleh debit 

air dari masing-masing saluran sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Debit Aktual Saluran (Debit Hasil Pengukuran) 

No Kode Saluran Luas Penampang 
Saluran A ( ) 

Kecepatan 
Rata-rata Vav 
(m/s) 

 

( /s) (ltr/s) 
1 
2 
3 
4 
5 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

0,082 
0,135 
0,22 
0,54 
0,338 

0,15498 
0,15822 
0,16092 
0,12528 
0,22869 

0,0127 
0,0213 
0,0354 
0,0676 
0,0772 

12,7 
21,3 
35,4 
67,6 
77,2 

 

4.1.4. Kebutuhan Air untuk Tiap Petak Sawah 

Kebutuhan air untuk tanaman padi dilihat dari kebutuhan maksimal yaitu 

pada umur padi berusia dua bulan. Hasil pengukuran di lapangan diperoleh data 

tentang kebutuhan air dari masing-masing petak sawah pada umur padi berusia 

0,5 bulan sampai 4 bulan sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 0,5 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 0,5 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 1,2 11 13,2 0,0132 

2 S2 1,2 41 49,2 0,0492 

3 S3 1,2 47 56,4 0,0564 

4 S4 1,2 29 34,8 0,0348 

5 S5 1,2 65 78 0,078 

 

Tabel 4.6 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 1 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 1 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 1,2 11 13,2 0,0132 

2 S2 1,2 41 49,2 0,0492 

3 S3 1,2 47 56,4 0,0564 

4 S4 1,2 29 34,8 0,0348 

5 S5 1,2 65 78 0,078 

 

Tabel 4.7 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 1,5 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 1,5 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 1,32 11 14,5 0,0145 

2 S2 1,32 41 54,1 0,0541 

3 S3 1,32 47 62 0,062 

4 S4 1,32 29 38,3 0,0383 

5 S5 1,32 65 85 0,085 
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Tabel 4.8 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 2 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 2 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 1,4 11 15,4 0,0154 

2 S2 1,4 41 57,4 0,0574 

3 S3 1,4 47 65,8 0,0685 

4 S4 1,4 29 40,6 0,0406 

5 S5 1,4 65 91 0,091 

 

Tabel 4.9 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 2,5 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 2,5 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 1,35 11 14,85 0,01485 

2 S2 1,35 41 55,35 0,05535 

3 S3 1,35 47 63,45 0,06345 

4 S4 1,35 29 35,15 0,03515 

5 S5 1,35 65 87,75 0,08775 

 

Tabel 4.10 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 3 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 3 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 1,25 11 13,75 0,01375 

2 S2 1,25 41 51,25 0,05125 

3 S3 1,25 47 58,75 0,05875 

4 S4 1,25 29 36,25 0,03625 

5 S5 1,25 65 81,25 0,08125 
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Tabel 4.11 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 3,5 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 3,5 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 1,12 11 12,32 0,01232 

2 S2 1,12 41 45,92 0,04592 

3 S3 1,12 47 52,64 0,05264 

4 S4 1,12 29 32,48 0,03248 

5 S5 1,12 65 72,8 0,07280 

 

Tabel 4.12 Kebutuhan Air Tiap Petak Sawah Umur Padi 4 Bulan 

No. Kode 
Petak 

Kebutuhan Air Saat 
Umur 4 Bulan 
(ltr/dtk/ha) 

Luas Petak 
(ha) 

Kebutuhan Air Tiap Petak 
(ltr/dtk) (m3/dtk) 

1 S1 0 11 0 0 

2 S2 0 41 0 0 

3 S3 0 47 0 0 

4 S4 0 29 0 0 

5 S5 0 65 0 0 

 

4.1.5. Kebutuhan Air (Q aktual)  di Saluran dan Petak Sawah. 

 Kebutuhan air di saluran dan area pada penelitian dilakukan saat padi 

berusia 2 bulan yang dihitung secara aktual digambarkan dengan skema berikut : 
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Tabel 4.13 Kebutuhan Air di Saluran dan Petak Sawah 

No. Nama Petak Luas Petak (ha) Kebutuhan 
Debit Air Tiap 
Petak (ltr/dtk) 

Kode 
Saluran 

Debit Air 
Aktual 
(ltr/dtk) 

1 Petak 1 11 15,4 S1 12,7 

2 Petak 2 41 57,4 S2 21,3 

3 Petak 3 47 65,8 S3 35,4 

4 Petak 4 29 40,6 S4 67,6 

5 Petak 5 65 91 S5 77,2 

Jumlah 193 270,2  214,2 

 

Berdasarkan tabel di atas maka untuk menentukan besarnya kebutuhan air di 

saluran dan petak sawah dapat dilihat pada diagram dibawah ini : 

 

        Gambar 4.2 Diagram Kebutuhan Air di Saluran dan Petak Sawah 

 Berdasarkan diagram diatas maka debit aktual pada saluran S4 mampu 

mencukupi kebutuhan air irigasi secara menyeluruh di area irigasinya. Pada 

saluran S1, S2, S3, dan S5 debit aktual belum mampu mencukupi kebutuhan air 

irigasi di area irigasinya. 
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4.1.6. Efisiensi Pemberian Air di Setiap Saluran Irigasi 

 Air yang diambil dari sumber air atau sungai yang di alirkan ke areal 

irigasi tidak semuanya dimanfaatkan oleh tanaman. Dalam praktek irigasi terjadi 

kehilangan air. Kehilangan air secara teoritis disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, 

evaporasi, dan rembesan. Kehilangan akibat evaporasi dan rembesan umumnya 

kecil saja bila dibandingkan dengan jumlah kehilangan akibat kegiatan 

eksploitasi. 

 Jumlah air yang dilepaskan dari bangunan sadap ke areal irigasi 

mengalami kehilangan air selama pengalirannya.Kehilangan air ini menentukan 

besarnya efisiensi pengaliran. Efisiensi pengaliran dapat dihitung dengan rumus: 

 E = (Asa/Adb) x 100% 

dengan : 

E  = Efisiensi pengairan 

Asa  = Air yang sampai di irigasi 

Adb  = Air yang diambil dari bangunan sadap 

Tabel 4.14 Persentase Efisiensi Irigasi 

NO Kode Saluran Adb 
(ltr/dtk) 

Asa 
(ltr/dtk) 

Efisiensi Pengairan (%) 

1 S1 15,58 12,57 81 

2 S2 25,49 21,59 85 

3 S3 43,74 34,21 78 

4 S4 83,97 64,80 77 

5 S5 100,65 73,62 73 
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 Berdasarkan tabel diatas maka, masing-masing saluran memiliki nilai 

efisiensi yang berbeda-beda. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. 

Berikut adalah gambar diagram nilai efisiensi di setiap saluran di Desa Kutoharjo. 

 

              Gambar 4.3 Diagaram Efisiensi Saluran di Desa Kutoharjo 

 Berdasarkan diagaram di atas saluran S1 dengan nilai efisiensi 81% dan 

S2 dengan nilai efisiensi 85% sudah memenuhi standart (saluran tersier 80%) 

menurut Direktorat Jendral Pengairan. Saluran S3 dengan nilai efisiensi 78%, S4 

dengan nilai efisiensi 77%, dan S5 dengan nilai efisiensi 73% belum memenuhi 

standart efisiensi pengaliran air irigasi. 

4.2. Pembahasan 

 Areal persawahan di Desa Kutoharjo seluas 193 hektar mempunyai lima 

saluran irigasi tersier yang mengambil air dari waduk Gembong. Setiap saluran 

tersier yang diteliti mempunyai area irigasi, panjang saluran , dan luas penampang 

basah yang berbeda. 

 Pada musim kemarau para petani di Desa Kutoharjo masih menanam padi, 

hal ini karena persediaan air di Waduk Gembong dianggap masih bisa untuk 

mencukupi kebutuhan irigasi. Managemen pendistribusian air irigasi yang kurang 
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optimal menyebabkan beberapa saluran debitnya tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan irigasi tanaman padi di sawah. 

 Saluran irigasi S1, S2, S3, dan S5 debitnya tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan air pada area irigasi masing-masing. Untuk saluran S4 

mempunyai debit yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan irigasi di area 

irigasinya. 

 Kurangnya kedisiplinan petani dalam pembagian air banyak ditemui di 

lapangan. Pendistribusian air irigasi di Desa Kutoharjo dilakukan dengan 

membuka pintu air setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan kebutuhan air di 

setiap area irigasi. Cara pembukaan pintu air di hulu saluran yang tidak terkontrol 

akan mengurangi debit air pada hilir saluran. 

 Dalam managemen distribusi air pemenuhan air di saluran tersier harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dimasing-masing area sawah. Berdasarkan 

pengamatan pengaliran air di saluran tersier tidak sesuai dengan kebutuhan air 

dipetaknya, sehingga pemakaian air tidak merata disetiap petak sawah yang ada. 

Petak sawah yang mendapat air irigasi dari saluran S4 debit yang ada melebihi 

kebutuhan air di petak tersebut, sedangkan petak sawah yang lainnya debit air 

irigasinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air di area irigasinya. 

 Air irigasi yang yang diambil dari bangunan sadap debitnya akan 

berkurang setelah sampai di area irigasi. Pada setiap pengairan di saluran irigasi 

tersier Desa Kutoharjo mempunyai nilai efisiensi yang berbeda. Menurut Standar 
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Perencanaan Irigasi saluran irigasi tersier dikatakan sudah efisien apabila tingkat 

efisiensi pengairan diatas 80%. 

 Saluran S1 yang mempunyai area irigasi seluas 11 ha dan panjang saluran 

600 m dengan debit aktual 12,7 ltr/s mempunyai efisiensi pengairan sebesar 

81%.Pada saluran S2 yang mempunyai area irigasi seluas 41 ha dan panjang 

saluran 700 m dengan debit aktual 21,3 ltr/s mempunyai efisiensi pengairan 

sebesar 85%. Pada saluran S1 dan S2 nilai efisiensi diatas 80% maka saluran 

tersebut bisa dikatakan sudah efisien. 

Pada saluran S3 yang mempunyai area irigasi seluas 47 ha dan panjang 

saluaran 1200 m dengan debit aktual 35,4 ltr/s mempunyai efisiensi pengairan 

sebesar 78%. Saluran S3 nilai efisiensinya dibawah 80%, maka saluran S3 

mempunyai nilai efisiensi dibawah standar. Hal itu diakibatkan karena banyaknya 

endapan lumpur disepanjang saluran serta kebocoran disepanjang saluran. 

 Saluran S4 yang mempunyai area irigasi seluas 29 ha dan panjang saluran 

1450 m dengan debit aktual 67,6 ltr/s dan mempunyai efisiensi pengairan sebesar 

77%. Saluran S4 nilai efisiensinya dibawah 80%, maka saluran S4 mempunyai 

nilai efisiensi dibawah standar. Hal itu diakibatkan karena banyaknya sampah dan 

ruput liar disepanjang saluran dan kebocoran disepanjang saluran. 

 Saluran S5 mempunyai area irigasi seluas 65 ha dan panjang saluran 1700 

m dengan debit aktual 77,2 ltr/s dan mempunyai efisiensi pengairan sebesar 73% 

dan yang terendah diantara saluran tersier lainnya di Desa Kutoharjo. Saluran S5 

nilai efisiensinya dibawah 80%, maka saluran S5 mempunyai nilai efisiensi 
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dibawah standar. Hal itu diakibatkan karena sedimentasi lumpur disepanjang 

saluran, banyaknya sampah serta pencurian air yang dilakukan oleh petani di hulu 

saluran. 

Dalam pemberian air untuk irigasi,perlu adanya efisiensi pemberin air. 

Usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi irigasi adalah  

1. Meningkatkan mutu managemen distribusi air di semua saluran tersier di 

Desa Kutoharjo. 

2. Berdasarkan data debit air di saluran tersier tidak bisa memenuhi 

kebutuhan air di petak sawah. Dalam hal ini bisa diambil langkah tentang 

pembagian pola tanam. 

3. Guna mengurangi adanya masalah kerusakan pada saluran di Desa 

Kutoharjo perlu dilakukan adanya pemeliharaan oleh P3A setempat baik 

secara rutin ataupun berkala pada setiap saluran. 

4. Perlunya sosialisasi tentang pendistribusian air oleh P3A kepada petani 

dengan harapan para petani dapat lebih disiplin dalam melaksanakan 

jadwal pengambilan air irigasi. 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian ini debit di saluran irigasi tersier S1, S2, 

S3, dan S5 belum mencukupi kebutuhan air di area irigasi di Desa 

Kutoharjo. Pada saluran S4 debit yang ada terlalu berlebihan untuk 

mencukupi kebutuhan air tanaman padi, maka pada pintu air di 

saluran tersier S4 perlu dikendalikan.  

2. Pada saluran S1 dan S2 tingkat efisiensi pengalirannya sudah baik, 

sedangkan pada saluran S3, S4, dan S5 tingkat efisiensi pengaliran 

masih dibawah standar. 

 5.2. Saran 

 Mengacu pada hasil penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Perlunya sosialisasi secara berkelanjutan kepada petani supaya 

mematuhi managemen pendistribusian air irigasi agar tidak 

merugikan petani lainnya.  

2. Bagi Dinas Pertanian bisa menerjunkan penyuluh lapangan untuk 

mengaturan pola tanam pada musim kemarau. Hal ini perlu 
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dilakukan mengacu pada debit yang ada supaya tanaman tidak 

kekurangan air yang dapat menyebabkan gagal panen. 

3. Bagi P3A hendaknya meninjau saluran tersier di Desa Kutoharjo 

dan memperbaiki saluran yang kondisinya sudah rusak. 

Pembersihan lumpur di sepanjang saluran hendaknya segera 

dilakukan karena bisa mengganggu pendistribusian air irigasi. Hal 

ini bisa dilakukan dengan cara gotong royong oleh petani yang 

mempunyai sawah disepanjang saluran irigasi. 

4. Sarana tambahan berupa papan pengumuman tentang jadwal 

pemberian air disetiap bendung akan mempermudah pengawasan 

dalam penggiliran air irigasi.                                  
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LAMPIRAN 1 

Skema Lokasi Penelitian dan Letak Titik Koordinat Penelitian Pada Saluran 

Tersier Desa Kutoharjo 
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LAMPIRAN 2 

Cara Pengukuran Kecepatan Aliran dan Skema Titik Pengukuran 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Penelitian Kecepatan Aliran di Saluran Irigasi Desa Kutoharjo 
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HASIL PENELITIAN KECEPATAN ALIRAN 

DI SALURAN IRIGASI DESA KUTOHARJO 

SALURAN S1 

Panjang saluran 600 m 

1. Pengukuran pada titik pertama ± 2 m 

Titik koordinat -6° 44’ 7,61”  +111° 2’ 16,84” 

Vx1 = 18 

Vx2 = 20 

Vx3 = 19 

V 0m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (18 + 20 + 19) : 3 = 19 cm/s 

2. Pengukuran pada titik kedua ± 300 m 

Titik koordinat -6° 44’ 12,55”  +111° 2’ 24,57” 

Vx1 = 16 

Vx2 = 19 

Vx3 = 17 

V 300m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (16 + 19 + 17) : 3 = 17,33 cm/s 

3. Pengukuran pada titik ketiga ± 600 m 

Titik koordinat -6° 44’ 17,50”  +111° 2’ 31,91” 

Vx1 = 15 

Vx2 = 17 

Vx3 = 14 

V 600m = (V X1 + V X2 + V X3) : 3 = (15+ 17 + 14) : 3 = 15,33 cm/s 
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SALURAN S2 

Panjang saluran 700 m 

1. Pengukuran pada titik pertama ± 2 m 

Titik koordinat -6° 44’ 11,47”  +111° 2’ 31,35” 

V di titik x1 

h1 = 19 cm/s 

h2 = 17 cm/s 

h3 = 16 cm/s 

Vx1 = (19 + 17 + 16) : 3 = 17,33 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 24 cm/s 

h2 = 22 cm/s 

h3 = 19 cm/s 

Vx2 = (24 + 22 + 19) : 3 = 21,66 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 19 cm/s 

h2 = 18 cm/s 

h3 = 16 cm/s 

Vx3 = (19 + 18 + 16) : 3  = 17,66 cm/s 

V 0m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (17,33 + 21,66 + 17,66) : 3 = 18,88 cm/s 
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2. Pengukuran pada titik kedua ± 350 m 

Titik koordinat -6° 44’ 14,93”  +111° 2’ 45,42” 

V di titik x1 

h1 = 18 cm/s 

h2 = 17 cm/s 

h3 = 15 cm/s 

Vx1 = (18 + 17 + 15) : 3 = 16,66 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 24 cm/s 

h2 = 21 cm/s 

h3 = 18 cm/s 

Vx2 = (24 + 21 + 18) : 3 = 21 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 17 cm/s 

h2 = 16 cm/s 

h3 = 15 cm/s 

Vx3 = (17 + 16 + 15) : 3 = 16 cm/s 

V 350m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (16,66 + 21 + 16) : 3 = 17,88 cm/s 
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3. Pengukuran pada titik ketiga ± 700 m 

Titik koordinat -6° 44’ 18,81”  +111° 2’ 55,81” 

V di titik x1 

h1 = 17 cm/s 

h2 = 15 cm/s 

h3 = 12 cm/s 

Vx1 = (17 + 15 + 12) : 3 = 14,66 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 22 cm/s 

h2 = 18 cm/s 

h3 = 14 cm/s 

Vx2 = (22 + 18 + 14) : 3 = 18 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 18 cm/s 

h2 = 15 cm/s 

h3 = 13 cm/s 

Vx3 = (18 + 15 + 13) : 3 = 15,33 cm/s 

V 700m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (14,66+ 18 + 15,33) : 3 = 15,99 cm/s 
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SALURAN S3 

Panjang saluran 1200 m 

1. Pengukuran pada titik pertama ± 2 m 

Titik koordinat -6° 43’ 23,44”  +111° 2’ 11,83” 

V di titik x1 

h1 = 22 cm/s 

h2 = 18 cm/s 

h3 = 16 cm/s 

Vx1 = (22 + 18 + 16) : 3 = 18,66 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 25 cm/s 

h2 = 22 cm/s 

h3 = 19 cm/s 

Vx2 = (25 + 22 + 19) : 3 = 22 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 22 cm/s 

h2 = 19 cm/s 

h3 = 16 cm/s 

Vx3 = (22 + 19 + 16) : 3 = 19 cm/s 

V 0m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (18,66 + 22 + 19) : 3 = 19,88 cm/s 
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2. Pengukuran pada titik kedua ± 600 m 

Titik koordinat -6° 43’ 34,37”  +111° 2’ 23,82” 

V di titik x1 

h1 = 19 cm/s 

h2 = 17 cm/s 

h3 = 15 cm/s 

Vx1 = (19 + 17 + 15) : 3 = 17 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 23 cm/s 

h2 = 19 cm/s 

h3 = 17 cm/s 

Vx2 = (23 + 19 + 17) : 3 = 21 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 19 cm/s 

h2 = 17 cm/s 

h3 = 14 cm/s 

Vx3 = (19 + 17 + 14) : 3 = 16,66 cm/s 

V 600m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (17 + 21 + 16,66) : 3 = 18,22 cm/s 
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3. Pengukuran pada titik ketiga ± 1200 m 

Titik koordinat -6° 43’ 53,34”  +111° 2’ 24,37” 

V di titik x1 

h1 = 17 cm/s 

h2 = 14 cm/s 

h3 = 12 cm/s 

Vx1 = (17 + 14 + 12) : 3 = 14,33 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 20 cm/s 

h2 = 17 cm/s 

h3 = 15 cm/s 

Vx2 = (20 + 17 + 15) : 3 = 17,33 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 17 cm/s 

h2 = 15 cm/s 

h3 = 13 cm/s 

Vx3 = (17 + 15 + 13) : 3 = 15 cm/s 

V 1200m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (14,33+ 17,33 + 15) : 3 = 15,55 cm/s 
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SALURAN S4 

 Panjang saluran 1450 m 

1. Pengukuran pada titik pertama ± 2 m 

Titik koordinat -6° 44’ 12,86”  +111° 2’ 55,62” 

V di titik x1 

h1 = 18 cm/s 

h2 = 16 cm/s 

h3 = 13 cm/s 

Vx1 = (18 + 16 + 13) : 3 = 15,66 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 19 cm/s 

h2 = 16 cm/s 

h3 = 13 cm/s 

Vx2 = (19 + 16 + 13) : 3 = 16 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 18 cm/s 

h2 = 15 cm/s 

h3 = 12 cm/s 

Vx3 = (18 + 15 + 12) : 3 = 15 cm/s 

V 0m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (15,66 + 16 + 15) : 3 = 15,55 cm/s 
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2. Pengukuran pada titik kedua ± 725 m 

Titik koordinat -6° 44’ 24,17”  +111° 2’ 11,49” 

V di titik x1 

h1 = 16 cm/s 

h2 = 14 cm/s 

h3 = 12 cm/s 

Vx1 = (16 + 14 + 12) : 3 = 14 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 17 cm/s 

h2 = 14 cm/s 

h3 = 13 cm/s 

Vx2 = (17 + 14 + 13) : 3 = 14,66 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 16 cm/s 

h2 = 14 cm/s 

h3 = 11 cm/s 

Vx3 = (16 + 14 + 11) : 3 = 13,66 cm/s 

V 725m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (14 + 14,66 + 13,66) : 3 = 14,22 cm/s 
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3. Pengukuran pada titik ketiga ± 1450 m 

Titik koordinat -6° 44’ 33,15”  +111° 3’ 29,02” 

V di titik x1 

h1 = 13 cm/s 

h2 = 12 cm/s 

h3 = 10 cm/s 

Vx1 = (13 + 12 + 10) : 3 = 11,66 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 15 cm/s 

h2 = 13 cm/s 

h3 = 11 cm/s 

Vx2 = (15 + 13 + 11) : 3 = 13 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 13 cm/s 

h2 = 11 cm/s 

h3 = 10 cm/s 

Vx3 = (13 + 11 + 10) : 3 = 11,33 cm/s 

V 1450m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (11,66+ 13 + 11,33) : 3 = 12 cm/s 
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SALURAN S5 

Panjang saluran 1700 m 

1. Pengukuran pada titik pertama ± 2 m 

Titik koordinat -6° 43’ 49,39”  +111° 3’ 11,92” 

V di titik x1 

h1 = 33 cm/s 

h2 = 30 cm/s 

h3 = 24 cm/s 

Vx1 = (33 + 30 + 24) : 3 = 29 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 36 cm/s 

h2 = 33 cm/s 

h3 = 27 cm/s 

Vx2 = (36 + 33 + 27) : 3 = 32 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 33 cm/s 

h2 = 28 cm/s 

h3 = 24 cm/s 

Vx3 = (33 + 28 + 24) : 3 = 28,33 cm/s 

V 0m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (29 + 32 + 28,33) : 3 = 29,78 cm/s 
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2. Pengukuran pada titik kedua ± 850 m 

Titik koordinat -6° 44’ 5,99”  +111° 3’ 11,26” 

V di titik x1 

h1 = 27 cm/s 

h2 = 24 cm/s 

h3 = 20 cm/s 

Vx1 = (27 + 24 + 20) : 3 = 23,66 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 28 cm/s 

h2 = 26 cm/s 

h3 = 14 cm/s 

Vx2 = (28 + 26 + 24) : 3 = 26 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 27 cm/s 

h2 = 25 cm/s 

h3 = 21 cm/s 

Vx3 = (27 + 25 + 21) : 3 = 24,33 cm/s 

V 850m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (23,66+ 26 + 24,33) : 3 = 24,66 cm/s 
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3. Pengukuran pada titik ketiga ± 1700 m 

Titik koordinat -6° 44’ 10,62”  +111° 3’ 34,56” 

V di titik x1 

h1 = 24 cm/s 

h2 = 21 cm/s 

h3 = 18 cm/s 

Vx1 = (24 + 21 + 18) : 3 = 21 cm/s 

V di titik x2 

h1 = 26 cm/s 

h2 = 23 cm/s 

h3 = 21 cm/s 

Vx2 = (26 + 23 + 21) : 3 = 23,33 cm/s 

V di titik x3 

h1 = 24 cm/s 

h2 = 21 cm/s 

h3 = 18 cm/s 

Vx3 = (24 + 21 + 18) : 3 = 21 cm/s 

V 1700m = (Vx1 + Vx2 + Vx3) : 3 = (21+ 23,33 + 21) : 3 = 21,78 cm/s 
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LAMPIRAN 4 

Dokumentasi 
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FOTO  SITUASI WADUK GEMBONG 
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FOTO SITUASI BENDUNG TEMPUR 
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FOTO SITUASI BENDUNG SEMIREJO 
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FOTO SITUASI SALURAN TERSIER  DESA KUTOHARJO 
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FOTO SITUASI BENDUNG JATI 
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FOTO SITUASI BENDUNG GEDEG 
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FOTO SITUASI SALURAN S4 

 

FOTO SITUASI SALURAN S5 

  


