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ABSTRAK 

Perencanaan kebutuhan air untuk areal irigasi dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 
air yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sumber air yang diperoleh 
untuk pemenuhan kebutuhan air berasal dari Bendung Walahar. Hasil dari perencanaan 
kebutuhan air dapat juga digunakan untuk membuat simulasi pola tanam. Pola tanam 
sangat membantu para petani dalam menentukan waktu penanaman yang efektif dan 
efisien. 

Perhitungan kebutuhan air tanaman diolah dari data klimatologi dan data curah hujan 
yang hasilnya berupa debit kebutuhan. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air 
untuk tanaman diperoleh debit kebutuhan rata-rata 0,65 m3/detik – 9,59 m3/detik, 
sedangkan air yang tersedia atau debit tersedia di Bendung Walahar 183,90 m3/detik. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa air yang tersedia di Bendung Walahar dapat 
memenuhi kebutuhan air tanaman.  

 

Kata kunci : Debit, Data Klimatologi, Data Curah Hujan, Perencanaan Kebutuhan Air 
Tanaman 

 

PENDAHULUAN   

Kota Karawang merupakan daerah yang mayoritas penduduknya sebagai petani. Jenis 
tanaman yang dibudidayakan sangat beragam, namun Kota Karawang lebih banyak 
menghasilkan tanaman padi maka dari itu Kota Karawang dikenal dengan kota lumbung 
padi. Dalam rangka mempertahankan peran sebagai lumbung padi tersebut dibangunlah 
Bendung Walahar untuk keperluan irigasi. 

Dalam perencanaan proyek-proyek di bidang teknik sumber daya air (misalnya 
Pembangkit Listik Tenaga Air (PLTA), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan 
irigasi), terlebih dahulu harus dicari debit andalan (dependable flow). Debit andalan 
digunakan sebagai debit perencanaan yang diharapkan mampu menyediakan kebutuhan 
air untuk tanaman dan keperluan kegiatan manusia lainnya untuk waktu jangka panjang.  

Perhitungan debit dilakukan untuk mengetahui ketersediaan air yang ada di Bendung 
Walahar, selanjutnya dapat dilakukan simulasi pola tanam untuk memberikan informasi 
kepada petani tentang waktu bertanam yang efektif yaitu berdasarkan kebutuhan air 
paling minimum. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui informasi ketersediaan debit andalan 
periode bulanan pada Bendung Walahar, dan mengetahui kebutuhan pola tanaman 
(tanaman padi dan palawija) yang paling efektif dalam pemanfaatan air serta mengetahui 
ketersediaan air Bendung Walahar dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan air irigasi.  
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Metode yang digunakan dalam penghitungan debit kebutuhan adalah Metode Penman 
untuk menghitung nilai evapotranspirasi dan kebutuhan air tanaman serta Metode Water 
Balance (keseimbangan air). 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Bendung Walahar terletak di Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang, Provinsi 
Jawa Barat, merupakan sumber air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi. Data-
data yang diperlukan berupa data sekunder. Adapun data-data yang diperlukan dalam 
studi ini adalah sebagai berikut : 

a. Data lokasi daerah studi. 
b. Data curah hujan harian diambil dari stasiun Bendung Walahar, Teluk jambe, 

Bendung Waru, Pangkalan, Kalong dan Pundong sebanyak 3 tahun (2009-2011) 
yang didapatkan dari PT. Jasa Tirta II. 

c. Data klimatologi dari stasiun Geofisika Bandung, Darmaga dan Halim sebanyak 3 
tahun (2009-2011) yang didapatkan dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan 
Geofisika (BMKG). 

d. Data teknis Bendung Wahahar yang didapat dari PT. Jasa Tirta II. 
1. Metode Perhitungan Kebutuhan Air Tanaman 

 

 
Gambar 1. Bagan Alir Perhitungan Kebutuhan Air Tanaman (Padi dan Palawija) 
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Berdasarkan Gambar 1, tahapan dalam melakukan perhitungan kebutuhan air 
tanaman adalah 1) menghitung nilai evapotranspirasi dengan data curah hujan dan 
data klimatologi, 2) menghitung hujan efektif dimana hujan efektif kering 20% 
dikalikan dengan faktor hujan, 3) menghitung kebutuhan air konsumtif tanaman 
(Padi dan Palawija) dengan cara mengalikan nilai evapotranspirasi dengan nilai 
koefisien tanaman. Perhitungan selanjutnya yaitu 4) menghitung kebutuhan air 
untuk pengolahan tanah (IR) dimana dapat dicari dengan jumlah kebutuhan air 
untuk pengolahan dikurangi oleh hujan efektif. Tahap berikutnya 5) menghitung 
kebutuhan air untuk pertumbuhan dimana untuk tanaman padi diperoleh dari hasil 
kebutuhan konsumtif tanaman di kurang dengan hujan efektif ditambah dengan 
perkolasi dan faktor penimbang suhu dan elevasi suatu daerah, sedangkan kebutuhan 
air untuk pertumbuhan tanaman palawija yaitu dapat diperoleh dari kebutuhan 
konsumtif tanaman palawija dikurangi dengan hujan efektif. Tahap terakhir yaitu 6) 
menghitung kebutuhan air dimana dapat diperoleh dari kebutuhan air untuk 
pengolahan lahan dijumlah dengan nilai kebutuhan air konsumtif tanaman, perkolasi, 
faktor penimbang suhu dan elevasi daerah dikurangi hujan efektif kemudian 
dikalikan dengan luas areal hasilnya dibagi dengan efisiensi irigasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pehitungan Kebutuhan Air Tanaman 

a. Evaluasi Data 
Data-data yang akan digunakan dalam menganalisis ketersediaan air (debit andalan) 
secara keseluruhan mencakup antara lain : kelembaban relatif, data temperatur udara 
rata-rata bulanan, data penyinaran matahari rata-rata bulanan, data kecepatan angin 
rata-rata bulanan dan data curah hujan bulanan dan jumlah hari hujan.  

b. Evapotranspirasi Potensial (Eto) 
Untuk menghitung evapotranspirasi potensial (Eto) digunakan Metode Penman 
(Tabel 1)  dengan persamaan : 

Eto = c. [W.Rn + (1-W) × (f(u) × (ea – ed)] 

Dimana : 

c  = faktor koreksi penman 

ea  = tekanan uap jenuh (mbar) 

W  = faktor penimbangan untuk suhu dan elevasi daerah 
f(t)  = fungsi suhu 
ed  = tekanan uap aktual (mbar) = ea × RH/100 
f(ed) = fungsi tekanan uap == 0,34 – 0,44 √�� 
Ra  = radiasi gelombang pendek (mm/hari) 
Rs  = jumlah radiasi gelombang pendek = (0,25 + 0,54 n/N) × Ra  
n  = rata-rata cahaya matahari sebenarnya dalam satu hari (jam) 
N  = lama cahaya matahari maksimum dalam satu hari (jam) 
f(n/N) = fungsi kecerahan matahari = 0,1 + 0,9 (n/N) 
f(u) = fungsi kecepatan angin = 0,27 (1 + u × 0,864) 
Rn1 = radiasi bersih gelombang panjang (mm/hari) = f(T) × f(ed) × f(n/N) 
Rns = (1 – a)Rs, dimana a = 0,25 
Rn = Rns – Rn1 
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Tabel 1. Perhitungan Evapotranspirasi 
No Bulan Eto (mm/hari) 
1 Januari 4.66 
2 Februari 5.33 
3 Maret 5.77 
4 April 5.38 
5 Mei 4.56 
6 Juni 3.91 
7 Juli 4.78 
8 Agustus 5.40 
9 September 6.61 
10 Oktober 6.43 
11 November 6.02 
12 Desember 6.59 

                                    Sumber : Hasil Perhitungan 
 

c. Perhitungan Kebutuhan Air Tanaman Padi 

Dalam menghitung kebutuhan air tanaman untuk padi (Tabel 2), langkah yaitu 1) 
menghitung evapotranspirasi (Eto), 2) menghitung evaporasi (Eo) dimana dapat 
diperoleh dari 1,1 × nilai eavpotranspirasi, 3) hujan efektif (Re), selanjutnya yaitu 4) 
menghitung hujan efektif Re, selanjutnya adalah menghitung 5) kebutuhan 
konsumtif tanaman dengan mengalikan nilai evapotranspirasi dengan koefisien 
tanaman, 6) kebutuhan air untuk penyiapan lahan dimana dapat diperoleh dari 
menghitung selisish antara kebutuhan air irigasi selama masa penyiapan lahan 
dengan hujan efektif  dan langkah terakhir yaitu 7) menghitung kebutuhan air untuk 
pertumbuhan dimana dapat diperoleh dengan menghitung selisih dari kebutuhan 
konsumtif tanaman dengan hujan efektif kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 
nilai perkolasi dan faktor penimbang suhu dan elevasi  daerah.  

Tabel 2. Perhitungan kebutuhan air tanaman padi 

Kebutuhan Air Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

Pengolahan Lahan 2 
Minggu Ke 1 
(lt/dt/ha) 

1.230 1.297 1.389 1.370 1.304 1.354 1.477 1.553 1.620 1.529 1.399 1.510 

Pengolahan Lahan 2 
Minggu Ke 2 
(lt/dt/ha) 

0.649 0.743 0.929 0.948 0.879 1.147 1.356 1.482 1.462 1.232 0.922 1.143 

Pertumbuhan 2 
Minggu Ke 1 
(lt/dt/ha) 

0.491 0.628 0.836 0.842 0.724 0.975 1.232 1.397 1.428 1.183 0.843 1.096 

Pertumbuhan 2 
Minggu Ke 2 
(lt/dt/ha) 

0.740 0.865 1.033 1.022 0.906 1.063 1.284 1.427 1.495 1.310 1.047 1.254 

Pertumbuhan 2 
Minggu Ke 3 
(lt/dt/ha) 

0.805 0.939 1.114 1.097 0.970 1.118 1.350 1.502 1.587 1.400 1.131 1.345 

Pertumbuhan 2 
Minggu Ke 4 
(lt/dt/ha) 

0.848 0.988 1.167 1.147 1.012 1.154 1.395 1.552 1.649 1.459 1.187 1.406 

Pertumbuhan 2  
Minggu Ke 5 
(lt/dt/ha) 

0.821 0.957 1.134 1.116 0.985 1.131 1.367 1.521 1.610 1.422 1.152 1.368 

Pertumbuhan 2 
Minggu Ke 6 
(lt/dt/ha) 

1.093 1.206 1.323 1.288 1.170 1.199 1.375 1.492 1.616 1.510 1.348 1.494 

Sumber : Hasil Perhitungan  
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d. Perhitungan Kebutuhan Air Tanaman Palawija 

Dalam menghitung kebutuhan air tanaman palawija (Tabel 3) yaitu 1) 
evapotranspirasi (Eto), 2) evaporasi (Eo), kemudian 3) menghitung evapotranspirasi 
bulanan dengan mengalikan nilai evaporasi dengan jumlah hari dalam 1 bulan, 4) 
Hujan Efektif (Re), 5) menghitung hujan efektif bulanan dimana dapat diperoleh 
dengan mengalikan hujan efektif dengan jumlah hari dalam 1 bulan, 6) menghitung 
faktor koreksi, 7) menghitung hujan efektif bulanan terkoreksi dengan mengalikan 
hujan efektif bulanan dengan faktor koresi, selanjutnya 8) menghitung perkolasi, 
kebutuhan konsumtif tanaman dan Kebutuhan Air Untuk Penyiapan Lahan, langkah 
terakhir yaitu menghitung kebutuhan air untuk pertumbuhan dimana dapat dihitung 
dari mengurangi kebutuhan konsumtif air dengan hujan efektif. 

Tabel 3. Perhitungan kebutuhan air tanaman polowijo 

Kebutuhan Air Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 
Pengolahan Lahan 2 
Minggu Ke 1 (lt/dt/ha) 

0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.8 1.2 1.4 1.2 0.8 0.2 0.6 

Pertumbuhan 2 Minggu 
Ke 1 (lt/dt/ha) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pertumbuhan 2 Minggu 
Ke 2 (lt/dt/ha) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pertumbuhan 2 Minggu 
Ke 3 (lt/dt/ha) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pertumbuhan 2 Minggu 
Ke 4 (lt/dt/ha) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

Pertumbuhan 2  Minggu 
Ke 5 (lt/dt/ha) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

Pertumbuhan 2 Minggu 
Ke 6 (lt/dt/ha) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sumber : Hasil Perhitungan 
  

Simulasi Pola Tanaman 

 Apabila kebutuhan air tanaman telah diketahui maka simulasi pola tanam dapat 
dilakukan. Dalam penyusunan pola tanam dilakukan simulasi penentuan awal tanam 
disesuaikan dengan debit kebutuhan dan debit yang tersedia di Bendung Walahar. 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan simulasi pola tanaman yang dibuat 
sebanyak 7 pola. Berikut ini penjelasan mengenai pola tanam 1 sampai pola tanam 7.  

a. Pola tanam 1 

Pada pola tanam 1 yaitu Padi-Padi-Palawija, masa tanam awal padi dilakukan pada 
bulan Februari. Berdasarkan perhitungan neraca air (Grafik 1) yaitu debit yang 
tersedia dikurangi debit kebutuhan, dimana pola tanam 1 dapat digunakan oleh 
petani karena debit yang tersedia di Bendung Walahar dapat memenuhi kebutuhan 
air yang diperlukan untuk tanaman padi dan palawija.  
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Garfik 1. Neraca Air Pola Tanam 1 

b. Pola tanam 2 

Pola tanam 2 yaitu Padi-Padi-Palawija, masa tanam awal padi dilakukan pada bulan 
Januari. Berdasarkan perhitungan neraca air (Grafik 2), pola tanam 2 dapat 
digunakan oleh petani karena debit yang tersedia di Bendung Walahar dapat 
memenuhi kebutuhan air yang diperlukan.  

 
Grafik 2. Neraca Air Pola Tanam 2 

c. Pola tanam 3 yaitu Padi-Palawija-Palawija , masa tanam awal padi dilakukan pada 
bulan Januari. Berdasarkan perhitungan neraca air (Grafik 3), pola tanam 3 dapat 
digunakan oleh petani karena debit yang tersedia di Bendung Walahar dapat 
memenuhi kebutuhan air yang diperlukan.  

 
Grafik 3. Neraca Air Pola Tanam 3 
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d. Pola tanam 4 

Pola tanam 4 yaitu Padi-Palawija-Padi , masa tanam awal padi dilakukan pada bulan 
Februari minggu ke-3. Berdasarkan perhitungan neraca air (Grafik 4), pola tanam 4 
tidak dapat digunakan oleh petani karena debit yang tersedia di Bendung Walahar 
tidak dapat memenuhi kebutuhan air yang diperlukan pada bulan Oktober.  

 

Grafik 4. Neraca Air Pola Tanam 4 

e. Pola tanam 5 

Pola tanam 5 yaitu Padi-Padi-Padi, berdasarkan perhitungan neraca air (Grafik 5), 
pola tanam 5 tidak dapat digunakan oleh petani karena debit yang tersedia di 
Bendung Walahar tidak dapat memenuhi kebutuhan air yang diperlukan pada bulan 
September dan bulan Oktober.  

 

Grafik 5. Neraca Air Pola Tanam 5 
 

f. Pola tanam 6 

Pola tanam 6 yaitu Padi-Padi-Padi, masa tanam awal padi dilakukan pada bulan 
Februari. Berdasarkan perhitungan neraca air (Grafik 6), pola tanam 6 tidak dapat 
digunakan oleh petani karena debit yang tersedia di Bendung Walahar tidak dapat 
memenuhi kebutuhan air yang diperlukan pada bulan September dan bulan Oktober.  
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Grafik 6. Neraca Air Simulasi Pola Tanam6 

g. Pola tanam 7 

Pola tanam 7 yaitu Padi-Padi-Palawija, dengan masa tanam awal padi dilakukan 
pada bulan November. Berdasarkan perhitungan neraca air (dan Grafik 7), pola 
tanam 7 dapat digunakan oleh petani karena debit yang tersedia di Bendung Walahar 
dapat memenuhi kebutuhan air yang diperlukan.  

 
Grafik 7. Neraca Pola Tanam 7 

 

PENUTUP 

Simpulan   

1. Kebutuhan air untuk tanaman atau untuk keperluan irigasi berkisar antara 0,65 
m3/det sampai 9,595 m3/detik. 

2. Berdasarkan grafik neraca air pola tanam 1, 2, 3 (Pola tanam Padi-Padi-Palawija) 
dan grafik neraca air pola tanam 7 (Pola tanam Padi-Palawija-Palawija) pemenuhan 
kebutuhan air tanaman terpenuhi; sedangkan berdasarkan grafik neraca air pola 
tanam 4 (pola tanam Padi-Palawija-Padi), grafik neraca air pola tanam 5 (pola tanam 
Padi-Padi-Padi) dan grafik neraca air pola tanam 6 (pola tanam Padi-Padi-Padi) 
pemenuhan kebutuhan air tanaman tidak dapat terpenuhi. 
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