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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan air bagi kehidupan dibumi sangatlah penting, bukan untuk 

aktivitas manusia melainkan proses pertumbuhan hewan dan tanaman, 

sehingga sangat tergantung terhadap keberadan air. Namun keberadaan air 

dari satu tempat dengan tempat yang lain mempunyai perbedaan, karena 

proses siklus Hidrologi yang terjadi pada air terbagi ke berbagai daerah 

secara tidak merata menurut geografi maupun musim. 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia sudah  

pasti kebutuhan air juga akan semakain meningkat pula, pemanfaatan yang 

sangat bervariasi terhadap keperluan air, juga akan memerlukan kebutuhan 

air yang cukup tinggi. Untuk keperluan rumah tangga, industry dan 

pertanian Kebutuhan air untuk pertanian akan menjadi penting, melihat 

kondisi pebutuhan penduduk yang semakin meningkat karena secara tidak 

langsung kebutuhan makanan pokok penduduk juga menagalami 

peningkatan. Dalam hal ini mayoritas, makanan pokok penduduk Indonesia 

ialah beras, secara tidak langsung peningkatan produksi tanaman padi harus 

optimal. 

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan salah satu 

wujud dari pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, sesuai dengan amanat 

dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peranan sektor 

pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan 

pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, pengembangan dan 

pengelolan sistem irigasi, yang merupakan salah satu komponen pendukung 

keberhasilan pengembangan pertanian mempunyai peran yang sangat 

penting dan strategis. 

Kebijakan pengelolan sistem perlu diterapkan karena adanya, 

perubahan tujuan pengembangan pertanian dari meningkatkan produksi 
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untuk Swasembada pangan menjadi bahan utama ketahanan pangan dan 

perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi dan 

ketetiban dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dalam hal Kebijakan 

Pengembangan dan Pengelolahan Sistem Irigasi menurut PP No 20 Tahun 

2006. 

 Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang 

efisien dan efektif diperlukan untuk menejemen keberlanjutan 

sistem irigasi dan hak guna untuk irigasi. 

 Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk 

Irigasi yang terdiri atas hak guna pakai air, dan hak guna usaha air 

untuk Irigasi.  

 Pengembangan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh 

kelembagaan Pengelolan Irigasi yang meliputi instansi pemerintah 

P4A (Pemberdaya Perkumpulan Petani Pemakai Air). 

Belakangan ini dunia tentang air, untuk pertanian telah berkembang, 

terbukti dengan adanya bangunan-bangunan air untuk irigasi. Dengan sistem 

ini berarti irigasi tergantung pada sungai dan waduk. Sehingga musim 

kemarau debit air sungai dan waduk berkurang. Air permukan pada musim 

kemarau tidak mencukupi untuk mengairi daerah persawahan. Maka air 

untuk irigasi ini pun berkurang, untuk mengatasi kekurangan air irigasi 

tersebut, untuk mencukupi hasil pertanian lebih teratur maka masalah utama 

yang dihadapi ialah mengusahakan tambahan air irigasi. Cara mendapatkan 

air dengan cepat dan mudah, sederhanaialah dengan menggunakan air tanah. 

dengan berbagai cara masyarakat berusaha untuk mendapatkan air tersebut 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. Petani 

memanfaatkan air tanah dikarenakan debit air yang cukup tinggi, efisien dan 

ekonomis, dengan menggunakan mesin diesel air tanah dipompa kemudian 

dialirkan ke persawahan masing-masing. Kebutuhan air untuk kepentingan 

irigasi didesa semakain penting, hal ini sejalan dengan bertambahnya 

kebutuhan pangan akibat pertambahan penduduk semakin meningkat. Untuk 
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mengatasi meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi ini, telah dibuat 

bangunan-bangunan air di sungai sebagai langkah menanggulangi kebutuhan 

air didalam irigasi, dengan sistem irigasi terhubung dari aliran air sungai 

untuk wadah aliran air irigasi tersebut, sehingga pada musim kemarau disaat 

debit aliran sungai berkurang pemberian air untuk irigasi ini pun berkurang 

untuk mengatasi kekurangan irigasi, tersebut dan untuk menghasilkan hasil 

panen yang lebih memeuaskan, maka masalah utama yang dihadapi para 

petani  ialah  mengusahakan tambahan air irigasi. Air tanah adalah air yang 

terdapat dalam ruang atau butir (pori-pori) batuan atau tanah yang terdapat 

dalam bawah permukaan tanah yang terletak pada zona jenuh, untuk 

mendapatkan air tanah dengan cara, air tanah dinaikkan kepermukaan tanah 

dengan cara yang efisien, ekonomis dan aman (Walton, 1970). 

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur, 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah 

Kabupaten Ngawi sebelah utara adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten 

Blora, dan Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan peraturan daerah (perda) 

Kabupaten Ngawi Tahun 2004 secara administrasi wilayah ini terbagi dalam 

19 Kecamatan dan 217 Desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah 

kelurahan.  Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58km
2
, Dimana 

sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km
2
 berupa lahan sawah. Topografi 

wilayah Kabupaten Ngawi berupa dataran tinggi dan tanah datar. Terletak 4 

kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan 

Kendal yang terletak dikaki Gunung Lawu.  

Kecamatan Widodaren termasuk satuan morfologi dengan topografi 

relatif datar, dimana daerah tersebut ialah daerah penimbunan dengan tenaga 

Geomorfologi utama yaitu gerakan air. Secara Geografis merupakan daerah 

dataran dengan kondisi fisik topografi datar sehingga agak miring. Sehingga 

daerah ini berpotensi terdapat air tanah yang debitnya cukup besar dan 

didukung dengan kedalaman muka air tanah 50-85 m petani dengan mudah 

mendapatkan air tanah. 
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Kecamatan Widodarean Kabupatep Ngawi merupakan salah satu 

contoh daerah yang banyak terdapat lahan pertanian, Data BPS Kecamatan 

Widodaren Tahun 2014 menunjukan luas lahan pertanian Kecamatan 

Widodaren yaitu 96,26 km
2
. Dimana tidak semua lahan pertanian 

tersalurkan irigasi, ketika musim kemarau yaitu pada musim tanam antara 

bulan Juli sampai bulan November, petani memanfaatkan sumur pantek 

(sumur bor) untuk mengambil air tanah sebagai irigasi. Sumur pantek adalah 

sumur yang dibuat oleh manusia untuk menagmbil air tanah pada lahan 

pertanian. Dengan demikian petani dapat leluasa mengambil air tanah untuk 

memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Adapun daerah yang memanfaatkan 

air sumur pantek untuk mengambil air tanah sebagai irigasi persawahan 

yang sudah kering yaitu Desa Tempurejo, Sukorejo, Jenak, Kedongjangan, 

bagi masyarakat petani Kecamatan Widodarean pada musim kemarau air 

tanah berperan penting dalam kehidupan tanaman pertanian. Langkah awal 

yang diperlukan untuk mengantisipasi untuk mengetahui sejauh mana 

penggunaan air tanah untuk lahan pertanian di Kecamatan Widodaren 

Kabupaten Ngawi sehingga dapat di rencanakan langkah selanjutnya. 

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut diperlukan suatu informasi 

seberapa besar penggunana air tanah sehingga akan diketahui debit air tanah 

yang ditetapkan untuk lahan pertanian dimusim kemarau pada musim tanam 

bulan Juli sampai November. maka penulis merasa tertarik untuk mengambil 

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sehingga daerah  penelitian 

karena memiliki potensilahan pertanian yang luas dan banyak terdapat 

sumber pantek yang dimanfaatkan oleh Petani setempat untuk mengambil 

air tanah guna memenuhi kebutuhan pertanian. maka penulis ingin membuat 

penelitian dengan judul “ PENGGUNAAN AIR TANAH UNTUK 

IRIGASI DI KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN  

NGAWITAHUN 2014“ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang mendorong 

dilakukan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunan air tanah untuk irigasi di Kecamatan 

Widodaren? 

2. Bagaimana debit air tanah di daerah Penelitian? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak di capai didalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui debit air tanah di daerah penelitian  

2. Mengetahui jumlah penggunaan air tanah untuk irigasi di Kecamatan 

Widodaren. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Memanfatkan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan 

pengetahuan bagi peneliti, khususya dalam bidang Studi Geografi.  

2. Sebagai saran untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Sarjana 

Program Strata Satu(S1) Fakultas Geografi UMS. 

3. Memberikan informasi mengenai potensi air tanah untuk Irigasi 

kepadamasyarakat di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.  

4. Memberikan informasi penggunaan air tanah di Kecamatan Widodaren 

Kabupaten Ngawi.  

5. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

perencanan pembangunan pengelolahan Air tanah di Kecamatan 

Widodaren Kabupaten Ngawi. 

 

 

 

 

 



6 
 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.3 Telaah Pustaka  

1.5.1.1. Air Tanah 

Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukan tanah. Air 

tanah di temukan pada akifer dibawah tanah yang ter isi air atau juga disebut 

daerah saturasi (zone of saturation), pada daerah tersebut setiap pori  tanah 

dan batuan terdapat air,yang merupakan air tanah (Groundwater). Lapisan 

tanah yang bersifat porous (mudah menahan air) dan permaeabel (mampu 

melolos atau memindah air disebut akifer), akuifer terbagi menjadi dua yaitu 

akifer yaitu aikifer dalam dan akifer dangkal (Effendi, 2003 ). Lapisan yang 

dapat dilalui dengan mudah oleh air tanah seperti lapisan pasir atau lapisan 

krikil disebut dengan lapisan permeable (Akuife) sedangkan lapisan yang 

dilalui air tanah seperti  lapisan lempung disebut dengan lapisan kedap air 

(Aquiclude) dan lapisan yang menahan air seperti lapisan batuan disebut 

dengan lapisan kabal air (Aquifuge). Aquiclude dan Aquifuge merupakan 

lapisan Impermeable. 

Sedangkan menurut Todd (1980) dalam bukunya yang berjudul 

“Groundwater Hidrology” menyatakan bahwa air tanah merupakan air yang 

terdapat pada semua rongga didalam suatu lapisan Geologi. Air tanah dapat 

dibedakan dalam sebuah zona jenuh air, zona tidak jenuh dimana rongga 

dalam zona terisi air dan udara. air tanah terdapat dalam banyak tipe formasi 

Geologi dimana lebih dikenal dengan Akuifer. Akuifer dapat didefisinikan 

sebagai formasi yang mengandung matrial jenuh dengan hasilk kuantitatifair 

umur dan air sikinifikasi. Kemampuan untuk menyimpan dan meneruskan 

air yaitu pasir (sand). Selanjutnya lapisan Akuifer tidak dapat meloloskan air 

yaitu lapisan kedap air (permaeable ). Air dapat menempati celah-celah 

diantara rekah batuan atau tanah.. 

Air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi. Sumber daya air 

sifatnya memperbarui sendiri apabila dieksploitasi. Air tanah merupakan 

sumber cadangan air yang sangat besar dan relative permanen. Untuk daerah 
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yang gersang, air tanah merupakan satu-satunya sumber irigasi yang 

mungkin dipakai. Namun demikian tidaklah berarti ekspolitasi itu tanpa 

batas dengan demikian pengembangan sumber daya air haruslah berdasakan 

pada konsepsi pengawetan yaitu pemanfataan secara maksimal dan 

mencegah pemborosan dengan memperhatikan urutan prioritas 

pemakaiannya serta menjaga untuk generasi mendatang. 

Irigasi sebagian subsistem tidaklah mandiri melainkan selalu dengan 

sistem lainya yang lebih luas. Sebagai unit produksi misalnya sistem irigasi 

merupakan salah satu subsistem dari suatu wilayah pertanian dan sebagai 

unit hidrologi merupakan sumber yang  penting dari pengelolaan irigasi, 

karena air yang tersedia dalam suatu daerah irigasi kadang dimusim kemarau 

jarang cukup mengairi seluruh areal pelayanan, maka tiap tahun ditetapkan 

prioritas dalam penggunaan air (Pasadaran dan Taylor, 1984). 

Irigasi adalah suatau usaha untuk memanfaatkan air yang tersedia 

disungai atau sumur-sumur air lainya (danau, mata air) dengan jalan 

menggunakan jaringan irigasi sebagai prasarana pengaturan pengendapan, 

perairan dan pembagian air tersebut untuk keperluan pertanian. Penggunaan 

saluran irigasi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan air irigasi 

tanaman padi. 

Dimensi dalam bentuk saluran irigasi perlu diperhatikan agar 

didapatkan saluran yang setabil. saluran yang setabil yang dimaksud disini 

adalah saluran yang tidak terganggu masalah erosi maupun sedimentasi 

(endapan sedimen ). persoalan unuk medapatkan saluran stabil merupakan 

tentang penentuan kecepatan terpakai agar tidak timbul Erosi Sedimentasi 

maupun kelongsoran tebing saluran (Sudjarwadi,1987).       

Dalam suatu daerah irigasi teknis tidak jarang pula dijumpai suatu 

cara klasifikasi saluran sebagai berikut : 

1. Saluran primer  

2. Saluran sekunder  

3. Saluran sub-sekunder  

4. Saluran tersier 
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5. Saluran sub-tersier 

6. Saluran kwarter 

     Pengertian debit merupakan satuan besaran air yang keluar dari 

daerah aliran sungai (DAS).Satuan debit yang digunakan dalam sistem 

satuan (SI) adalah meter kubik per detik (m3 / detik). Menurut Asdak 

(2002), debit aliran adalah laju aliran air (dalam bentuk volume air) yang 

melewati suatu penampang melintang sungai persatuan waktu 

1.5.1.2. Penggunaan Air untuk Irigasi 

 Untuk mendapatakan hasil tanaman padi yang baik dan berkualitas maka 

perlu adanya irigasi yaitu usaha untuk mendatkan air dengan membuat 

banguna dan saluran-saluran untuk mengalirkan air guna keperluan 

pertanian, untuk membagaiakan air kepersawah-sawah atau ladang-ladang 

dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi setelah air 

itu diperlukan sebaik-baiknya (Gadakusumah,1975) 

 Abdurrahman (1974, dalam Adam Raharjo,2007) mengemukakan irigasi 

pada hakekatnya adalah upaya pemberian air dalam membuat saluran-

saluran untuk mengalirkan air pada tanaman dalam bentuk langas tanah 

sebanyak keperluan untuk tumbuh dan berkembang. Faktor yang 

mempengaruhi Irigasi adalah ketersediaan dan kebutuhan yang diperlukan 

untuk irigasi tersebut. 

 Antara (1994) Mengemukakan ketersedian air dapat di perolehdari sumber 

air irigasi. Sedangkan sumber irigasi menurut Abdurrahman (1974, dan 

Adam Raharjo, 2007) dapat berasal dari sungai waduk atau air tanah. Irigasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Irigasi teknis dan Irigasi setengah teknis. 

Irigasi teknis ialah sistim irigasi yang sudah mempunyai saluran permanen 

dan terdapat bangunan-bangunan pembagi air yang baik sehingga air yang 

masuk pada saluran dan air yangmasuk kepetak sawah dapat terukur. 

Sedangkan irigasi setengah teknis merupakan sistem irigasi yang airnya 

sudah dapat di ukur tetapi banyaknya aliran tidak dapat di ukur, berarti ada 

bangunan bangun tetap guna mengatur penyaluran air tetapi terdapat 
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bangunan-bangunan pengukur air, sehingga pembangunan air tidak dapat 

dilakukan seksama. 

 Kebutuhan air jumlah air yang digunakan pada suatu wilayah ditambah 

dengan kehilangann air. Air untuk irigasi terdiri dari beberapa faktor yaitu 

pola dan jenis tanaman, Keadaan iklim dan cuaca, keadaan jaringan irigasi 

kehilangan air. 

1.5.1.3. Bentuk lahan 

Berdasarkan Konsep Geomorfologi adalah studi yang menguraikan 

bentuk lahan dan proses-proses yang menguraikannya serta menyelidiki 

hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses dalam tatanan 

keruangan (Van Zuidam,1979). Difinisi tersebut secara tegas menyatakan 

bahwa objek kajian Geomorfologi adalah bentuk lahan beserta proses 

terjadi. 

Bentuk lahan adalah bentuk sebagai hasil perubahan bentuk permukan 

bumi oleh proses-proses Geomorfologi yang bekerja di atas permukan bumi 

(Sunardi Joyosuharto,198 5 dan Wandan Sumpadha Eko Suono,2009). Suatu 

bentuk lahan tentunya mempunyai kenampakan atau karakterisistik tertentu  

sehingga dapat memberikan gambaran asal mula terjadinya bentuk lahan 

tersebut. Dengan adanya bentuk dan karakteristik tersebut satu bentuk lahan 

dapat diidentifikasi melalui pengenalan langsung dilapangan. 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

1.5.2.1 Antara (1994) 

Penelitian yang berjudul Evaluasi Hidrologi pemanfatan air tanah 

untuk irigasi di Kecamatan Kalikotas Kabupaten Klaten dan penurunan air 

tanah di sekitarnya menggunakan survai lapangandimana pengukuran, 

pengamatan pencatatan dan pengambilan sampel air tanah dilakukan di 

lapangan. Penelitian ini melakukan perhitungan besarnya kebutuhanair 

irigasi di musim kemarau, serta mengkaji pengaruh pemompaan terhadap 

muka air tanah di sekitarnya. 
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      Hasil penelitian menunjukan potensi air tanah daerah penelitian 

mampu mencukupi Kebutuhan irigasi dimusim kemarau. kondisi daerah 

penelitian merupakan dataran Fluvial Gunung merapi yang secara fisik 

mempunyai hubungan dengan pembuatan air tanah.Analisis data dari data 

uji pemompaan 4 sumur boor. 

      Koefisien permabilitas daerah penelitian berkisar antara 11,81 

m /hr/m  sampai 16,09 m /hr/m . Volume air yang dapat di lepaskan oleh 

rongga-rongga batuan yang berfungsi sebagai akifer untuk daerah seluas 

10,87 km  adalah 5,5x 10  m . debit aliran tanah 261 Itr/dkt,cukup untuk 

kebutuhan irigasi dan tidak menggangu kebutuhan air tanah dalam akifer.  

     Keempat sumur boor di daerah penelitian yang menyediakan air 

sebanyak 139 Itr/dkt atau 12009,6 m . Kebutuhan air Irigasi di musim 

kemarau (hitung dari bulan Mei- Oktober ) untuk jenis utama padi tebu dan 

pala wijo adalah 133,011 Itr/dkt atau 11392,15 m . Sehingga 

persedian air tanah dari 4 bumur Boor mencakup kebutuhan air irigasi 

dengan pola tanaman padi tebu dan pala wija dengan luas area 209 ha. 

1.5.2.2 Adam Raharjo (2007) 

Penelitian ini potensi mata air untuk kebutuhan irigasi tanaman padi 

di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ini menggunakan metode survai 

lapangan yaitu mengadakan pengamatan dan pengukuran di 

lapangan.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui potensi saluran 

irigasi teknik dan setengah tehnik secara kuantitatif untuk kebutuhan irigasi 

tanaman padi di daerah penelitian (2) Mengitung besarnya kebutuhan air 

irigasi untuk tanaman padi (3) Mengefaluasi ketersegiaan air dan kebutuhan 

air irigasi pada saluran teknis dan setengah teknis untuk tanaman padi. Hasil 

penlitihan menunjukan bahwa (1) Ketersediaan air yang ada pada daerah 

penelitian yaitu debit yang masuk saluran pada tahun 2006 sekitar 5627 

It/dtk terjadi pada bulan Februari II. Berdasarkan jumlah ketersedian air dan 

kebutuhan air irigasi pada bulan-bulan tertentu daerah penelitian terjadi 

kekurangan air secara bersama dan hamper di seluruh persawahan.(2) 
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Kebutuhan air untuk irigasi teknik terbesar terjadi pada bulan Agustus  I 

yaitu 5488,91It/ dtk sedangkan terkecel terjadi pada bulan Januari I yaitu  

250,90 It/dtk dan kebutuhan terendah terjadi pada bulan Januari II yaitu 

54,97It/dtk. 

 

1.5.2.3 Rahman Hakim, dkk (1998) 

Penelitian ini mengambil judul menejemen lahan mata air telantar 

untuk memenuhi kebutuhaban irigasi, domistik dan rencana pendirian 

perusahaan air minum dalam kemasan Kabupaten Boyolali, teknik yang 

digunakan adalah dengan cara observasi guna untuk menetukan data primer 

dan pengecekan data sekunder lalau dianalisisuntuk mengetahui potensinya 

dan menghitung (menejemin ) dan evaluasi penggunan air darimata air 

telatar yang meliputi kualitas dan distribusi penggunannya yang meliputi 

PDAM. Rencana proyek perusahaan air minum dalam kemasan serta irigasi. 

tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengadakan evaluasi terhadap 

penggunaan irigasiuntuk  kebutuhan air sehari-hari daya pemenuhan air 

untuk proyek perusahan air minum kemasan.(2) Menurut usulan pengolahan 

(menejemen) distribusi air untuk ke tiga kebutuhan tersebut. Hasil dari 

penelitian ini adalah (1) Perhitungan selisih antar debityang tersedia yang 

diguanakan ternyata masih terdapat sisa debit rata-rata 523,529It/dkt, 

sehingga kebutuhan domistikair prigasi pertanian dan perikanan serta proyek 

perusahaan air minum kemasan masih dapat dicukupi oleh kondisi 

dilapangan, (2) Usulan pengolahan (menejemen) yang perlu dilakukan ialah 

tetap mempertahankan pola tanam yang ada,memperhatikan masa tanam 

pengawasan dan kontrolisasi terhadap proses pengambilan air irigasi 

pertanian, Proses pengambilan air untuk proyek perusahan air minum dalam 

kemasan, jumlah debit air yang keluar dari mata air dan peningkatan kualitas 

air irigasi, serta pembuatan penampung luapan air yang memedahi, sehingga 

dapat memudahkan dalam perawatan dan pengawasan. 

Dari penelitian sebelumnya maka dapat di ambil beberapa hal pokok 

yang dapat digunakan dalam penelitian ini, anatara lain: metode dalam 
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pengambilan data maupun pengolahan datadan pengamatan penggunaan air 

tanah untuk lahan pertanian di daerah penelitian.  

 

Tabel 1.1 Pembanding Penelitian 

 Antara (1994) 
Rahman 

hakim,dkk (1998) 
Adam Raharjao(2007) 

Evendi akhmad 

2009 

Judul  Eveluasi hidrologi 

pemanfatan air 

tanah untuk irigasi 

di kecamatan 

kalikotes  

kabupaten klaten 

dan pengaruh 

terhadap 

penurunaan air 

tanah di sekitarnya  

Menejemen lahan 

mata air tlatar 

uantuk memenuhi 

kebutuhan irigasi, 

domistik dan 

rencana pendirian 

perusahaan air 

minum dalam 

kemasan di 

Kabupaten 

Boyolali 

Potensi air untuk 

kebutuhan irigasi 

tanaman padi 

dikecamatan 

PoloharjoKabupaten 

klaten  

Analisis 

pengguanaan 

air tanah 

untuk lahan 

pertanian 

kecamatan 

pedan 

kabupaten  

klaten  

Tujuan  1.Untuk 

mengetahui 

besarnya air irigasi. 

2.mengeevaluasi 

potensi air tanah 

secara kuantitatif 

maupun kualiatif 

untuk kebutuhan 

aitr irigasi dimusim 

kemarau . 

3. mengkaji 

pengaruh 

pemompaan 

terhadap muka air 

tanah disekitarnya  

1. mengadakan 

evaluasi terhadap 

penggunaan air 

irigasi, kebutuhan 

air sehari 

hari,pemenuhan 

air untuk proyek 

perusahaan air 

minum dalam 

kemasan  

2. membuat usulan 

pengelolaan 

(menejemen ) 

distribusi air untuk 

kebutuhan ketiga 

kebutuhan tersebut  

 

1. menetahui potensi 

saluran irigasi tehnik dan 

setangah tehnik secara 

kuantitatif untuk 

kebutuhan air irigasi 

tanaman padi 

2. menghitung besarnya 

kebutuhan air untuk 

tanaman padi.  

3. mengevaluasi 

ketersediaan air dan 

kebutuhan air irigasi 

pada saluran tehniks dan 

setengah tehnis  

1. mengetahui 

pengguaan air 

tanah untuk 

lahan pertanian 

di daerah 

penelitian  

2. mengetahui 

agihan 

penggunaan air 

tanah untuk 

pertanian di 

daerah 

penelitian  
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Metode 
Metode survai 

lapangan 
Observasi 

Metode survai 

lapangan 

Metode 

survai 

lapangan 

Hasil 1.potensi air tanah 

di daerah 

penelitihan 

mampumencukupi 

kebutuhan air 

irigasi dimusim 

kemarau  

2. koefisian 

permaebilitas 

berkisar antara 

11,81m
3 
/hr/m

2 
 

samapai 16,0981m
3 

/hr/m
2  

dan debit 

aliran air tanah 261 

ltr/dtk  

3. air sebanyak 139 

ltr/dtk atau 

12009,6m
3 
/hr 

,sehinga mencukupi 

kebutuhan air 

irigasi.  

1. selisih debit 

yang 

tersediaternyata 

masih terdapat sisa 

debit rata rata 

523,529ltr/dtk 

sehingga 

kebutuhan 

domistik, air 

irigasi dan AMDK 

masih mencukupi. 

2. usaha yang 

perlu di terapkan 

iyalah tetap 

mempertahankan 

pola tanaman yang 

ada, 

mmeperhatikan 

masa 

tanam,pengawasan 

terhadap cara 

pengambilan dan 

jmlah debit 

peningkatan 

kualitas saluran 

dan jumlah debit, 

dan pembuatan 

penampung lahan 

air yang lebih 

memadai 

1. kebutuhan air untuk 

irigasi tehnis 

terbesarterjadi pada 

bulan agustus 1 

(5488,9ltr/dtk)sedangkan 

yang terkecil terjadi 

pada bulan januari 

11(54,97ltr/dtk)  

2. kebutuan air di derah 

penelitian yaitu detik 

yang masuk saluran 

5627ltr/dtk terjadi pada 

bulan februari 112 

 

 

 

1.daerah 

penelitian 

terdapat 9 

saluran sumur 

pantek dimana 

terdapat pada 

satuanlahan F1 

I R Sw 

berjumlah 76 

sumur, F1 IGk 

Sw berjumlah 

10 sumur ,Fl lR 

Tg berjumlah 6 

sumur   

2.agihan 

penggunaaan 

air untuk lahan 

pertanian pada 

musim tanam 

bulan juli – 

November 

.pada satuan 

lahan  Fl l Gk 

Sw mencapai 

8.946,082,32 

ltr/ha/ 3,5 

bulan, satuan 

lahan 

20.516.327,47 

ltr/ha / 3,5 

bulan ,satuan 

lahan  F l l R 
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Tg penggunaan 

air tanah 

mencapai 

4.964.959,8 

ltr/ha/3 bulan . 

 

1.6. Kerangka Penelitian 

Air tanah merupakan salsah satu Siklus Hidrologi. Sumber daya air 

sifatnya memperbarui sendiri bilamana dieksploitasi. Air tanah merupakan 

cadangan air yangsangat besar dan relative permanen.Untuk daerah yang 

gersang air tanah merupakan satu-satunyasumber irigasi yang mungkin 

dipakai. 

Permasalahan utama petani Kecamatan Widodaren adalah kurangnya 

air irigasi dari air maupun sungai dan waduk untuk memenuhi 

kebutuhantanaman pertanian. Ketika musim kemarau debit air sungai dan 

waduk berkurang dan air permukan pada musim kemarau tidak mencukupi 

untuk mengatur irigasi didaerah persawahan. Cara mendapatkan air dengan 

cepat, mudah dan sederhana adalah dengan menggunakan airtanah. Petani 

maemanfatkan air tanah dikarenakan debit air yang cukup tinggi, efisien 

dan ekonomis. Denganbantuan mesindiselair tanah di pompa kemudian 

dialirkan kepersawahan masing-masing.Kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi merupakan  salah satu contoh daerah yang terdapat banyak lahan 

pertanian tersaluran irigasi. Ketika musim kemarau petani memnfatkan 

sumur pantek (sumur bor) untukmengambil air tanah sebagai irigasi. Secara 

geografis Kecamatan Widodaren merupakan daerah dataran dengan kondisi 

fisik topografiagak miring, sehigga dataran ini berpotensi terdapat air tanah 

yang debitnya cukup besar dan didukung dengan kedalaman muka air tanah 

50-70 meter  maka petani dengan mudah mendapatkan air tanah.  

Untuk sementara ini sumur pantek adalah salah satu solusi untuk 

mengatasi permasalahan kelangkan air permukaan untuk kebutuhan 

irigasi.Sehingga petani leluas.Mengekploisarsi air tanah sesuai dengan 
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kebutuhan. Namun demikian tidaklah berarti ekspoitasi itu tanpa batas 

dengan demikian pengembangan sumber daya air haruslah berdasar pada 

konsepsi  pengawetan yaitu pemanfaatan secara maksimal dan mencegah 

pemborosan dengan memperhatikan urutan prioitas pemiliknya serta 

menjaga untuk generasi mendatang. Pemanfatan air tanah yang berlebihan 

tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan.  

Irigasi pada hakekatnya merupakan upanya pemberikan air dengan 

membuat saluran-saluran untuk mengalikan air pada tanaman dalam bntuk 

lengas tanah sebanyak keperluan uantuk tumbuh dan berkembang. Faktor 

yang mempengaruhi irigasi merupakan ketersediaan dan kebutuhan yang 

diperlukan untuk irigasi tersebut 
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1.7. Metode Penelitian 

1.5.3 Pemilihan Daerah Penelitian 

Dalam pelakasanan penelitian ini metode penelitian dilakukan 

dengan cara survai (yang meliputi pengamatan, pengukuran dan 

pencatatan data di lapangan) yang didasarkan pada analisis peta. Satuan 

penelitian merupakn satuan lahan yang di peroleh dari tumpang susun peta 

bentuk lahan,  petalereng, peta tanah dan peta penggunaan lahan. 

Tabel 1.2 Klasifikasi Satuan Bentuk lahan didaerah penelitian 

Ktriteria Keterangan 

F1  

 

F2 

 

VI 

Dataran banjir dengan endapan alluvial pasir, lempung,lanau, 

lempung pasiran  

Dataran fluvial dengan endapan alluvial, pasir, lempung, 

lanau, lempung pasiraan. 

Dataran fluvio vulkanik dengan endapan pasir dan  gravel  

( Sumber : Tri Nurhayati,2004)  

A. Kemiringan Lereng  

Kemiringan lereng mempunyai pengaruh terhadap arah atau 

laju aliran air dalam tanah dari tempat yang tinggi menuju ketempat yang 

lebih rendah, serat uantuk mengetahui tingkat kecepatan aliran tanah 

karena perbedan faktor tinggi tempat satu dengan yang lainya. Mengenai 

kelas kemiringan lereng mengacu pada Dramwijaya(1990). Seperti yang 

tercantum dalam tabel 1.3 berikut : 
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Tabel 1.3. Kelas Kemiringan Lereng 

Kelas 

Kriteria 

Besar lereng (%) Kemiringan lereng 

1 

II 

III 

1V 

V  

0-3 

4-8 

8-15 

16-30 

>30 

Datar  

Landai  

Miring  

Agak curam  

Curam  

(sumber :M.Isa Darmawijaya,1990) 

Dari kemiringan lereng tersebut daerah penelitian mempunyai 

kelas kemringan pada kalas 2 yaitu 4-8% dengan kemiringaan landai  

yang diperoleh dari Peta Topografi Skala 1:25.000 BPN Kabupaten 

Ngawi. 

B. Jenis Tanah  

Jenis tanah yang ada didaerah penelitian sebagai berikut   

1. Mediteran Coklat Kemerahan (MC) 

  Jenis tanah ini mempunyai perkembangan profil, solum 

sedang hingga dangkal, warna coklat hingga merah, mempunyai 

horison argillik, tekstur geluh hingga lempung, struktur gumpal 

bersudut, konsistensi teguh dan lekat bila basah, pH netral 

hingga agak basa, kejenuhan basa tinggi, daya adsorbsi sedang, 

permeabilitas sedang dan peka erosi berasal dari batuan kapur 

keras (limestone) dan tufvulkanis bersifat basa, penyebaran di 

daerah beriklim sub humid bulan kering nyata, curah hujan dari 

2500 mm/tahun di daerah pegunungan lipatan, topografi karst 

dan lereng volkan ketinggian di bawah 400 m. jenis tanah ini 

tersebar di desa Cepoko, Mendiro, Pucangan, Krandegan, 

Manisharjo, Sidomulyo, Ngrambe, dan  Babadan.    
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2. Litosol Coklat (LC)   

  Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, 

batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, solum 

tanahnya dangkal (kurang dari 30 cm) bahkan kadang-kadang 

merupakan singkapan batuan induk. Tekstur tanah beraneka dan 

pada umumnya berpasir, umumnya tak berstruktur, warna 

kandungan batu, kerikil dan kesuburan bervariasi. Litosol dapat 

dijumpai di segala iklim, umumnya di topografi berbukit, 

pegunungan, kemiringan lereng miring hingga curam. Jenis 

tanah ini tersebar di desa Sambirejo, Tawangrejo, Wakah dan 

Giriharjo. 

 Jenis tanah mineral yang telah mempunyai perkembangan 

profil, solum agak tebal, warna coklat kekuningan, kandungan 

bahan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, 

konsistensi gembur dan bersifat licin beminyak, kadang-kadang 

berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya 

adsorpsi sedang, kelembapan tinggi, bulk density 0,85/cm
2
, 

mineral alofan menempati kompleks pertukaran paling 

menonjol, permeabilitas sedang dan peka erosi, berasal dari 

bahan induk abu atau tuff volkanis 

 

2.5.3 Pemilihan Daerah Penelitian 

Daerah penelitian didasarkan pada permasalahan yang ada 

yaitu pengguanan air tanah pada musim kemarau untuk irigasi yang 

dikarenakan curah hujan yang semakin menurun dan air permukan 

yang tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan irigasi. Petani di 

Kecamatan Widodarean memnfatakan air tanah yang  diambil dari 

sumur pantek untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Dengan adanya 

pemanfatan sumur pantek maka sejauh mana penggunaan air tanah 

untuk irigasi . 
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3.5.3 Pengambilan Sampel 

Matra (2000) Mengemukakan sebuah sampel haruslah 

sedemikian rupa sehingga setiap satuan elementer mempunyai 

kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih. Sedangkan menurut 

Muhamad Pandu Tika (2005), dalam pemilihan sampel, sampai saat ini 

belum ada ketentuan yang jelas tentang batas minimal besarnya sampel 

yang dapat di ambil dan dapat mewakili suatu potensi yang akan 

diteliti. 

Adapun pemilihan sampel dalam penelitian ini merupakan 

sampel responden yaitu masarakat petani penggunan sumur pantek 

yaitu dibagi menurut wilayah satuan lahan didaerah 

penelitian.Pengambilan sampel responden ditentukan dengan metode 

purposive random sampling dengan strata satuan lahan. pertimbangan 

yang digunakan dalam pengambilan sampel yang di gunakan dalam 

pengambilan sampel tanaman padi dalam daearah penelitian. 

4.5.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah data primer 

dan data sekunder.data sekunder yang dibutuhkan yaitu data curah 

hujan, peta sumber daya lahan dan data luas pertanian yang di peroleh 

dari instansi terkait.data Primer yang diperoleh adalah data pengukuran 

debit sumur pantek. 

5.5.3 Analisis Data 

Analisis adalah penayajian terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadan yang sebenarnyaapa pemecahan persoalan yang 

dimulai dengan dugaan akan kebenaran (Bintaro, 1997). Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan analisis 

data primer.data primer  yang berupa data debit air tanah. Selanjutnya 

menganalisis data primer dari hasil pengukuran debit air tanah dari 

sumur pantek disetiap satuan lahan menggunakan rumus pengukuran 

debit air yaitu dengan menggunakan purposive random sampling, 
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untuk mendapatkan besarnya kebutuhan air tanah menggunakn rumus 

sebagai berikut : 

    Q =   

  Diketahui: 

   Q  = debit air  

  Ve = volume ember  

Wr = waktu rata- rata yang air mengsi ember sampai penuh 

sebelum menghitung debit air terlebih dahulu mengetahui 

volume bak/ember yang digunakan untuk menghitung debit 

air dengan rumus sebagai berikut: 

  Ve =   x  x ( D1
2
 x D2

2
) x T 

  Diketahui :  

  D = diameter ember atas dan bawah  

  T = tinggi ember. 

a. Perhitungan kebutuhan air konsumtif bagi tanaman (CWR) 

       Kebutuhan konsumtif bagi tanaman adalah jumlah air dalam 

suatu areal yang digunakan oleh tanaman untuk membanagun 

jaringan tubuhnya, sisanya keluar daridaunnya (Abdulrohim,1974). 

       Untuk mengetahui besarnya kebutuhan air konsumtif (CWR) 

diperlukan parameter (Eo) dan faktor tanamanya (f) Setiap jenis 

tanaman dan tahap pertumbuhannya. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung besarnya kebutuhan air konsumtif bagi tanaman 

adalah : 

CWR = Eo x F …………….(2)  

(abdurachim, 1974) 

Keterangan : 

  CWR  = kebutuhan air konsumtif 

   Eo  = evaporasi (mm/hr) 

    F  = faktor tanaman  
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Besarnya faktor tanaman (f) dalam setiap Fase pertumbuhan untuk 

berbagai tanaman di sesuaikan dengan Abdurochim. 

Tabel  1.4 Besarnya faktor tanaman (f) 

Tanaman Masa pertumbuhan 
Faktor 

tanam (f) 

Kebutuhan air 

(mm) 

Padi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palawija  

a. Garapan untuk debit 

dan perpindahan debit   

b. Persemian  

c. Pertumbuhan vegetasi  

d. Pertumbuhan 

generative 

e. Pertumbuhan sampai 

masak  

a. Garapan  

b. Pertumbuhan bibit 

c. Pertumbuhan vegetasi  

d. Pembangunan  

e. Mask  

1.00 

 

1.00  

 

1.10 

1.35 

 

0,80 

 

 

 

- 

0.50 

 

0.65 

 

0.80 

0.40 

200 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

          Sumber abdurachim,1974 

Besarnya Evaporasi (Eo) Dihitung denganmenggunakan rumus  

penman. metode ini didasarkan atas  unsur-unsur meteorology 

yang telah diperhitungkan dalam bentuk tabel : 

E= ll x lll- lv  x v xvl)+vll(vlll-C2) …………….(3)  

   I+0,485 
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Keterangan : 

I. = kemiringan garis hubungan antara suhu dan tekanan uap 

jenuh pada suhu T (mm/hr) 

II. =0,02 + 0,48 n/N, n adalah lama penyiaran matahari penuh 

dalam 1 hari (jam) N adalah penyiaran matahari 

maksimum ( jam) 

III. =H
top

 yaitu radiasi ekstratersterial yang tiba (cm
2
/hari

-1
) 

IV. =118x10
-10

(273+T2), T2 adalah temperatur udara pada 

ketinggian 2 meter diatas tanah(
0
C) 

V. =0,47-0,077 C2, C2 adalah tekanan uap air pada ketinggian 

2 meter 

VI. = 0,2 + 0,8 n/N  

VII. 0,485+ 0,35 (0,5-0,54V), V adalah kecepatan angin pada 

ketinggian 2 meter  

VIII. = Tekanan  uap air yang merupakan fungsi dari T2 

 

B. Perhitungan Kebutuhan Air di petak Sawah (FWR )  

      Kebutuhan air  di petak sawah adalah kebutuhan bagi satu 

unit pertanaman. menurut Abdurachim (1974) besarnya untuk 

padi berbeda dengan untuk palawija dan tebu, rumus untuk 

padi adalah : 

FWR=CWR + P+Pg +PJ……………….(4) 

Diman : 

FWR  = kebutuhan air petak sawah (mm/hr) 

P  =  perkolasi (mm/hr) 

Pg  = penggenangan(mm/hr) 

PJ  = penjenuhan (mm/hr) 

       Nilai proyeksi, penggenangan dan penjenuhan untuk 

tanaman padi didasrkan pada perhitungan menurut Achamadi 

partowijoyo (1975), yang menyatakan bahwa penggenangan 
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rata-rata sebesar 100 mm/125 atau sebesar 0,8 mm/hr, 

penjenuhan  sebesar 1,2 mm/hr sedangkan besarnya Perlolasi 

didasarkan pada tekstur tanahnya.  

c. Perhitungan Kebutuhan Air Irigasi Secara Keseluruhan 

(PWR) 

       Kebutuhan air dalam hal ini mencangkup kebutuhan air 

secara keseluruhan untuk aliran irigasi (Achmadi 

Partowijoyo,1975dalam komariyah y,2003). Dalam 

menghitung besarnya kebutuhan air irigasi keseluruhan di 

perlukan data curah hujan efektif, 

Rumus yang digunakan : 

PWR   =    ………………..(5) 

Keteranagn   

Re  = hujan efektif  

PWR = kebutuhan air irigasi keseluruhan (mm) 

FWR =kebutuhan air di petak sawah  

Esat  =efesiensi saluran(%) 

Untuk menhgetahui total debit yang di butuhkan pada suatu 

areal irigasi maka nilai PWR tersebut dikaitkan dengan luas 

seluruh areal irigasi. 

6.5.3 Bahan dan Alat Penelitian 

a. Peta Administrasi Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Skala 

1:50.000 

b. Alat pencatatan waktu (stopwach ) 

c. Alat tulis  
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7.5.3 Tahap Penalitian 

Tahap penalitian yang dilakukan meliputi 3 tahap : 

a. Tahap :persiapan  

 

Dalam tahap ini dilakukan   

1. Mengadakan studi kepustakan yang berhubungan dengan Objek 

penelitian  

2. Mempelajari Peta yang terdidri dari : 

 Peta administrasi Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi 

skala 1:50.000 untuk membantu dalam pembuatan peta 

kemiringan Lereng  

 Peta geologi untuk menentukan materialnya berserta data 

Relative untuk menentukan peta bentuk lahan, kemiringan 

lereng, peta tanah dan penutup lahan dan Peta penggunaan lahan 

Kecamatan Widodaren untuk mengetahui bentuk dan luas 

penggunaan lahan pertanian.  

b. Tahap pelaksnaan meliputi : 

1. Kerja lapangan  

a. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain : 

 Data luas lahan pertanian yang mengguakan irigasi dari air 

tanah  

 Data curah huajan  

b. Data Primer yang dibutuhkan: 

 Pengukuran Debit Air Tanah  

2. Pengolahan Data Analisis  

a. Tahap peyelesaian  

 Analisis hasil penelitian  

 Pembuatan peta hasil 

 Evaluasi hasil penelitian dan penulisan laporan 
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1.8. Batasan Operasional 

Air tanah adalah air yang menepati pada semua rongga di dalam lapisan 

geologi. air tanah dapat dibedakan dalam zona jenuh,zona tak jenuh,diman 

rongga tersebut terisi air dan udara (Todd,D, K,1980). 

Air Tanah Bebas adalah air tanah yang terdapat akifer bebas, diman muka 

air tanah merupakan bidang batas sebelah atas dari zona jenuh air dan bagian 

bawah batasan dengan lapisan kedap air(Todd,D.K,1980).  

Bentuk Lahan adalah bentukan sebagai hasil perubahan bentuk permukaan 

bumi dari proses geomorfologi yang bekerja di atas permukaan bumi 

(Joyosunarto, 1985 dalam Sujono, 2009). 

Irigasi adalah suatau usaha untuk memanfaatkan air yang tersedia atau 

sumber suber lain yang berupa danau,mata air,sumur pompa dan sebagainya 

dengan jalan menggunakan suatu jaringan saluran sebagai prasarana 

pengatur pembagian air untuk pertanian (Abdulrohman, 1974 dalam 

Raharjo, 2007) 

Batuan Lahan adalah satuan wilayah yang digambarkan dipeta atas dasar 

sifat atau karakteristik lahan tertentu (FAO, 1976 dalam Sumpadha dan 

Sujono, 2009). 

Penggunaan Air adalah jumlah air yang digunakan pada suatu wilayah 

ditambah dengan kehilangan air (Raharjo, 2007). 

Sumur Pantek adalah sumur yang telah digunakan untuk mengambil air 

tanah untuk lahan pertanian (Antara, 1994). 

 

 

 

 

 


