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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

A. Keandalan Waduk 

Saputro (2003) melakukan penelitian di Waduk Cengklik, Boyolali, luas 

areal irigasi sangat berpengaruh terhadap besar nilai keandalan waduk. Nilai 

keandalan waduk akan naik apabila luas areal layanan irigasinya diturunkan atau 

dikurangi, sedangkan nilai keandalan waduk akan turun apabila luas areal 

irigasinya dinaikkann atau ditambah. Faktor k dapat digunakan untuk mengetahui 

besar nilai pelayanan waduk untuk mengetahui kebutuhan air. Nilai faktor (k) 

ideal adalah (k) = 1 (air yang dibutuhkan = suplai air irigasi), apabila nilai faktor 

(k) < 1 maka antara suplai air irigasi lebih kecil dari kebutuhan air irigasi. 

Setyonegoro (2002) melakukan penelitian di Waduk Cengklik, Boyolali 

dengan metode simulasi sederhana, menyatakan bahwa peningkatan nilai manfaat 

dari pengelolaan air dapat dilakukan dengan membuat  suatu peil eksploitasi 

sebagai acuan dan pedoman pelepasan air di waduk dan diharapkan akan 

memudahkan kinerja operator pintu pengambilan di waduk dan meningkatkan 

kesejahteraan petani pemakai air. 

Sigit Rustanto (1990) melakukan penelitian keandalan waduk yang 

dilakukan untuk analisis operasi satu seri waduk untuk irigasi, pada studi kasus 

Waduk Gondang, Lamongan, Jawa Timur. Hasil penelitian berupa tingkat 

keandalan Waduk Gondang dalam melayani kebutuhan air. 

 

B. Optimasi Operasi Waduk 

Jaka Waluya (2010) melakukan penelitian tentang pengelolaan sungai, 

danau, dan waduk untuk konservasi sumberdaya air. Air adalah sumberdaya alam 

yang dinamik (dynamic resources), yang memberikan manfaat untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang, sehingga 
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memberikan implikasi yang relatif pelik dan khas dalam upaya pengelolaan dan 

pemanfaatannya. 

Agus Murtiana (2006) melakukan penelitian optimasi manajemen air 

Rawa Jombor Klaten dengan simulasi keandalan waduk. Dari analisis imbangan 

air didapatkan luasan areal baku Rawa Jombor dapat ditingkatkan dari 78 ha 

menjadi 158,493 ha. 

Abdulaziz dan Sameh  (2002) melakukan studi optimasi waduk di Echkel 

Basin dengan teknik program dinamik. Fungsi dari optimasi yang dituju adalah 

menimbulkan biaya pemompaan di hilir Waduk Echkel. 

Wibowo dan Abdurrosyid (2001) melakukan penelitian operasi Rawa 

Pening dengan pendekatan model dinamik deterministik, Hasil penelitian ini 

adalah berupa usulan pedoman operasi yang berubah dari peil operasi eksisting. 

Optimasi operasi waduk merupakan salah satu metode yang sangat penting 

dalam pemanfaatan sumber daya air, dengan menerapkan teknik optimasi 

diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya air secara optimal. Metode numerik 

yang sering digunakan pada optimasi operasi waduk antara lain program linier, 

program dinamik, dan program simulasi (Malla S.K. 1991, dalam Abdurrosyid 

dan Wibowo, 1999). 

 


