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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumberdaya alam yang paling  penting dalam menunjang 

kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Air juga merpakan sumber 

daya vital dalam menunjang pembangunan ekonomi seperti sector industri, 

perdagangan, pertanian, perikanan, transportasi, pembangkit listrik, pariwisata dan 

rumah tangga. Tetapi air dapat berubah menjadi sumber bencana apabila tidak 

dikelola dengan baik. Kekeringan, kegagalan panen, dan kelangkaan air adalah 

beberapa kemungkinan bencana yang mungkin terjadi. Manusia dan semua 

makhluk hidup membutuhkan air. Air merupakan material yang membuat 

kehidupan terjadi di bumi.Semua organisme yang hidup tersusun dari sel – sel 

yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat 

dilarutan air. Pemanfaatan air tanah dalam jumlah besar seperti lingkungan 

industri, komplek perumahan, pertanian modern, dan aktivitas manusia yang 

memerlukan air dalam jumlah yang besar umumnya memanfaatkan sumur dalam 

guna mencukupi kebutuhan air yang diperlukan. Dalam sistem pengelolaan air 

tanah akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Pada tingkat pengelolaan 

seperti ini informasi tentang potensi air yang ada didaerahnya menjadi 

penting.Oleh karenanya, potensi tersebut perlu dipetakan untuk perencanaan 

pemanfaatan selanjutnya. Seperti halnya tinggi muka air tanah, tinggi pizometrik 

juga dapat dipetakan (peta kontur) dengan cara mengukur tinggi permukaan air 

sumur  yang dibuat khusus untuk maksud – maksud pengukuran tinggi muka air 

tanah ( Chay Asdak,2002). 

Irigasi adalah proses penambahan air untuk memenuhi kebutuhan lengas 

tanah bagi pertumbuhan tanaman (Israelsen dan Hansen 1980) adapula pada PP 

77/2001 tentang irigasi yaitu usaha penyediaan dan pengaturan air untuk 

menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air 

bawah tanah. 
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irigasi pompa dan irigasi rawa. Kebutuhan air untuk keperluan irigasi 

dewasa ini saemakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan 

pangan akibat pertambahan penduduk yang semikin meningkat.Untuk mengatasi 

meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi ini, telah dibuat bangunan – bangunan 

air disungai sebagai langkah menanggulangi kebutuhan air didalam 

irigasi.Dengan sistem ini berarti irigasi tergantung dari adanya air sungai untuk 

wadah aliran air irigasi, sehingga pada musim kemarau disaat debit aliran sungai 

mulai berkurang, pemberian air untuk irigasi inipun berkurang.Untuk mangatasi 

kekurangan air irigasi tersebut dan menjamin hasil pertanian lebih teratur maka 

masalah utama yang dihadapi adalah mengusahakan tambahan air irigasi.Cara 

mendapatkan air yang paling mudah dan sederhana adalah dengan 

mempergunakan air tanah. Dengan berbagai cara manusia berusaha untuk 

mendapatkan air tersebut, yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan kondisi 

daerahnya.    

Air memiliki peranan yang sangat penting bagi pertanian utamanya bagi 

usaha tani padi sawah , jagung dan tanaman pertanian yang lainnya. Tanaman 

padi merupakan tanaman yang banyak membutuhkan air, khususnya pada saat 

tumbuh mereka harus selalu tergenangi air.Agar produktivitas padi dapat efektif 

dalam satu satuan luas lahan, maka dibutuhkan suplay air yang cukup melalui 

irigasi.Irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktifitas lahan dan 

meningkatkan intensitas panen pertahun. Tersedianya air irigasi yang cukup 

terkontrol merupakan input untuk meningkatkan produksi padi.  

Mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam 

pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi. 

Pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk  

memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. 

Dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan di sektor pertanian untuk 

mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras, salah satu upaya pemerintah 

Indonesia adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi. Oleh karena itu, 

untuk menunjang ketersediaan air bagi usaha tani padi haruslah dilakukan 

pengelolaan air secara kontinyu baik dari segi kuantitas maupun kualitas 
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sehinggga menjamin padi agar tidak mengalami kekurangan air yang akan 

menurunkan hasil produksi.  

 Sungai Samin  pada tahun 2015 mengalami pencemaran terhadap limbah 

ciu dan dibeberapa saluran irigasi warga dibeberapa desa di kecamatan polokarto 

(koran Sindo edisi 02-11-2015) . Hal ini juga menjadi sumber masalah bagi petani 

untuk mengairi ladang padinya karena salah satu sumber air terbesar untuk irigasi 

sawah adalah di bendung trani. Dan kondisi saluran yang sebagian besar masih 

berupa tanah mengalami banyak kehilangan air, kehilangan air dapat berupa 

rembesan atau bocoran di saluran – saluran, Hal ini akan berpengaruh terhadap 

proses irigasi pada tanaman padi di daerah penelitan. Untuk pola tanam di area 

irigasi bendung trani yang di peroleh dari data Balai PUSDA dan TARU 

Bengawan Solo yaitu Padi – Padi – Palawija yang dimana pada bulan oktober ada 

pengeringan, selain padi dan palawija di area irigasi Trani terdapat tanaman tebu 

yang mempunyai luas 10 Ha. 

Bendung Trani dan Jaringan Irigasi Trani dibangun pada tahun 1943. 

BendungTraniterletak di Desa Genengsari, Kecamatan Polokerto, Kabupaten 

Sukoharjo, mendapatkan oncoran air dari Sungai Samin. Daerah irigasi Trani 

mempunyai layanan areal sawah irigasi seluas 1.896 ha yang meliputi dua 

Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dan dua Kecamatan di Kabupaten 

Sukoharjo. Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten 

Sukoharjo sedangkan Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Jaten di Kabupaten 

Karanganyar. Detail inventarisasi areal dari Daerah Irigasi Trani, sebagai berikut : 

1. Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo = 4Desa = 325 ha. 

a. DesaKayuapak = 25 ha 

b. Desa Jatisobo = 134 ha 

c. Desa Wonorejo = 146 ha 

d. Desa Genengsari = 2 ha 

2. Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo = 8Desa = 835 ha. 

a. Desa Bekonang = 10 ha 

b. Desa Demakan = 60 ha 

c. Desa Klumprit = 142 ha 
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d. Desa Joho = 102 ha 

e. Desa Sapen = 114 ha 

f. Desa Kragilan = 120 ha 

g. Desa Triyagan = 76 ha 

h. Desa Cangkol = 111 ha 

3. Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar = 2 Desa = 203 ha. 

a. Desa Papahan = 98 ha 

b. Desa Buran = 105 ha 

4. Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar = 4 Desa = 378 ha. 

a. Desa Suruhkalang = 157 ha 

b. Desa Jati = 59 ha 

c. Desa Jaten = 91 ha 

d. Desa Dagen = 71 ha 

Berikut ini adalah  

Tabel 1.1 Inventarisasi Bangunan dan Jaringan Irigasi Trani : 

No Nama Saluran Pembawa Panjang (m) 
Jml. Bang. 

( bh ) 

Keterangan 

Kerusakan 

1. Induk Tarni 2.957 28 9 

2. Induk Suplesi Lalung 2.800 11 4 

3. Sekunder Kayuapak 3.000 16 3 

4. Sekunder Trani 4.000 44 2 

5. Sekunder Jetis Woh 1.600 18 5 

6. Sekunder Jatilor 1.010 12 2 

7. Sekunder Kodokan 700 13 2 

8. Sekunder Canden Kanan 1.900 15 2 

9. Sekunder Canden Kiri 1.000 18 2 

10. Sekunder Jumok 2.500 35 2 

11. Sekunder Dukuh 2.900 14 2 

 Jumlah 24.367 224 25 
 

Kondisi saat ini di Daerah Irigasi Trani, sebagai berikut : 

No. Organisasi Kebutuhan Terbentuk Belum Terbentuk KET. 

1 IP3A   1 BB 

2 GP3A 1 3  SB 

3 P3A 13 18  SB 
 

Di lihat dari data diatas maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitiannya 

yang berjudul “ EVALUASI POTENSI BENDUNG TRANIUNTUK MEMENUHI 
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KEBUTUHAN AIR IRIGASI DI DAERAH IRIGASI TRANI KABUPATEN 

SUKOHARJO” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari Latar Belakang diatas memunculkan beberapa rumusan masalah 

diantaranya ialah : 

1. Berapa besar efisiensi irigasi di Daerah Irigasi Trani ? 

2. Bagaimana imbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air irigasi di Daerah 

Irigasi Trani ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui berapa besar efisiensi irigasi di Daerah Irigasi Trani. 

2. Mengevaluasi antara ketersediaan dengan kebeutuhan air irigasi di Daerah 

Irigasi Trani. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai daerah irigasi Trani, kepada petani dan instasi terkait sehingga akan 

berguna dalam usaha pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya air untuk 

irigasi didaerah penelitian. 

2. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya, 

peredarannya, dan agihannya, sifat -  sifat kimia dan fisiknya, reaksi dengan 

lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk – makhluk hidup 

(Seyhan, 1990).Daur hidrologi secara alamiah menunjukan gerakan air 

dipermukaan buni. Selama berlangsungnya daur hidrologi, air akan tertahan 
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sementara disungai, danau, dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. Dalam daur hidrologi, energi panas matahari menyebabkan terjadinya 

evaporasi dilaut maupun dibadan – badan ai lainnya. Uap air tersebut sebagian 

akan turun menjadi hujan apabila keadaan atmosfer memungkinkan. Air hujan 

sebelum permukaan tanah sebagian akan tertahan oleh tajuk vegetasi dan air hujan 

yang dapat mecapai permukaan tanah sebagian akan masuk terserap ke dalam 

tanah (infiltrasi). Sedangkan air hujan yang terserap ke dalam tanah akan mengalir 

dipermukaan tanah menjadi aliran permukaan. (Asdak, 1995). 

Irigasi adalah penggunaan air di dalam tanah untuk keperluan penyediaan 

cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman – tanaman (Hansen, 

1992).Irigasi sebagai subsistem tidaklah mandiri, melainkan selalu berkaitan 

dengan sistem lainnya yang lebih luas. Sebagai unit produksi misalnya, sistem 

irigasi merupakan salah satu subsistem dari suatu wilayah pertanian dan sebagai 

unit hidrologis merupakan determinan penting dari pengelolaan irigasi, karena air 

yang tersedia dalam suatu daerah irigasi kandungan di musim kemarau jarang 

cukup mengairi seluruh areal pelayanan, maka setiap tahun ditetapkan prioritas 

dalam penggunaan air (Pasandaran dan Taylor, 1984). 

Irigasi merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan air yang tersedia di 

sungai atau sumber – sumber air lainnya (danau, mata air) dengan jalan 

menggunakan jaringan irigasi sebgai prasarana pengatur pengendapan, pengairan 

dan pembagian air tersebut untuk keperluan pertanian. Penggunaan saluran irigasi 

adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan air irigasi tanaman padi. 

Dimensi dan bentuk saluran irigasi perlu diperhatikan agar di dapatkan 

saluran yang stabil, Saluran stabil yang di maksud disini adalah saluran yang tidak 

terganggu masalah erosi maupun sedimentasi (endapan sedimen).Persoalan untuk 

mendapatkan saluran stabil adalah tentang penentuan kecepatan terpakai, agar 

tidak timbul erosi, sedimentasi, maupun kelongsoran – kelongsoran tebing saluran 

(Sudjarwadi, 1987). 

Dalam suatu daerah irigasi teknis tidak jarang pula dijumpai suatu cara 

klasifikasi saluran sebagai berikut : 
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1. Saluran primer  

2. Saluran sekunder  

3. Saluran sub-sekunder 

4. Saluran tersier  

5. Saluruan sub-tersier  

6. Saluran kwarter 

Untuk mendapatkan hasil tanaman padi yang baik dan berkualitas maka 

perlu adanya irigasi, yaitu usaha untuk  mendatangkan air dengan membuat 

bangunan – bangunan dan saluran – saluran untuk mengalirkan air guna keperluan 

pertanian, membagi – bagikan air ke sawah – sawah atau ladang – ladang dengan 

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

diperlukan sebaik – sebaiknya (Gandakusumah, 1975).  

Pemberian air kepada tanaman padi dapat dikatakan harus terus menerus, 

walaupun sehari – harinya tidak perlu sama banyaknya. Irigasi untuk tanaman 

padi juga harus memperhatikan factor – factor barikut :1).Masa garap untuk debit 

dan pemindahan bibit, 2). Masa pesemaian, 3). Masa pertumbuhan vegetatif, 4). 

Masa pertumbuhan generatif samapai berbunga, 5). Masa pembuahan sampai 

masak. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Komariyah Yuniarty (2003) dalam penelitian yang berjudul Potensi Saluran 

Induk Grogek Untuk Kebutuhan Air Irigasi di Daerah Irigasi Kabupaten 

Pemalang Jawa Tengah .Penelitian ini mengevaluasi kebutuhan air untuk irigasi 

serta perimbangannya.Metode yang digunakannya adalah metode survey, analisa 

kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukan debit yang tersedia disalurakan oleh 

Saluran Induk Grogek per setengah bulan kurang dari 7000 1/dt. Debit terbesar 

6645.7 1/dt terjadi pada bulan Januari I, sedang debit terkecil sebesar 1495 1/dt 

pada bulan September II. Distribusi air tidak menjangkau seluruh areal dengan 

besar kehilangan air 18.7 % sehingga efisiensi penyalurannya sebesar 81.3 %  

dengan efisiensi penyaluran tersebut distribusi air belum menjangkau seluruh 

areal. Sebab kondisi yang ada menghambat proses pengaliran. Hasil perhitungan 

sesuai pola tanam yang ada, ternyata debit yang tersedia di Saluran Induk Grogek 
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tidak dapat memenuhi kebutuhan irigasi didaerah pengairannya.Penelitian di atas 

mempunyai kesamaan dalam tujuan sehingga metode yang digunakan dalam 

perhitungan ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang 

dilakukan.Perbedaannya terletak pada sumber air untuk irigasi. Penelitian di atas 

sumber air didapatkan dari Salran Induk Grogek sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan penulis sumber airnya dari air permukaan . 

Danik Kristiawati (2006) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Air 

Untuk Irigasi Tanaman Padi di Kecamtan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi 

Jawa Tengah”. Dengan Tujuan Mengevaluasi efisiensi saluran irigasi dan 

menghitung persediaan kebutuhan air untuk tanman padi. Metode yang digunakan 

adalah survei yang dilengkapi dengan data sekunder. Analisa data menggunakan 

metode Kuantitatif dan deskriptif. Untuk menghitung data curah  hujan dengan 

polygon theissen, evaporasi dengan menggunakan metode penman, perhitungan 

debit pada saluran dengan slope area method, kebutuhan air irigasi yang meliputi 

air konsumtif (CWR), Kebutuhan air akar tanaman (PWR), dan kebutuhan air 

untuk seluruh daerah pengairan irigasi (FWR) dengan menggunakan 

penghitungan Abdurrachim. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi saluran pada sistem irigasi 

teknis sebesar 80,5% dan effisiensi saluran irigasi dengan sistem irigasi ½ teknis 

sebesar 50,2 %, maka kehilangan air pada sistem irigasi teknis dan sistem irigasi 

½ sebesar 19,5% dan 49,8%. Berdasarkan imbangan anatara debit yang 

mengalami kekurangan air pada Mei I dan II, Juni I dan II, serta Juli I. 

Rochman Hakim (2000) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi 

Potensi Mataair Umbul Sumsang untuk Memenuhi Kebutuhan Air Minum 

Penduduk, PDAM dan Irigasi di Kecamatan Banyudono Kabupaten Dati II 

Boyolali. Dengan tujuan mengetahui potensi mataair Umbul Sumsang  untuk 

berbagai kebutuhan tersebut. Hasil perhitungan menunjukan bahwa besarnya 

ketersediaan air mataair Umbul Sumsang adalah 429,606 liter/detik, kebutuhan air 

minum sebesar 0,068 liter/detik. Kebutuhan PDAM sebesar 200 liter/detik 

sedangkan kebutuhan air irigasi berubah menurut kondisi iklim dan jenis tanaman 

yang ada, dengan rata – rata sebesar 347,547 liter/detik. Debit terbesar terjadi 
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pada Bulan Februari decade I sebesar 661,606 liter/detik, debit terkecil terjai pada 

Bulan September decade II yaitu sebesar 18,309 liter/detik. Daerah penelitian 

masih sering terjadi kekurangan air pada Bulan Oktober decade I, II, III dan Bulan 

November decade I, II. Kekurangan air terbesar pada Bulan Oktober decade I 

sebesar 373,695 liter/detik.  

Penelitian diatas mempunyai kesamaan dalam tujuan sehingga metode yang 

digunakan dalam perhitungan ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Irigasi pada hakekatnya adalah upaya pemberian air dengan membuat 

saluran – saluran untuk mengalirkan air pada tanaman dalam bentuk lengas tanah 

sebanyak keperluan untuk tumbuh dan berkembang. Faktor yang mempengaruhi 

irigasi adalah ketersediaan dan kebutuhan yang di perlukan untuk irigasi tersebut  

Ketersediaan air irigasi dapat diperoleh dari sumber air irigasi . Adapun 

sumber air irigasi dapat berasal dari sungai, waduk maupun airtanah .Irigasi yang 

bersumber dari air sungai memiliki potensi yang berubah dari waktu kewaktu, 

maka harus diusahakan untuk dapat didayagunakan seoptimal mungkin dan 

pemanfaatan saluran yang baik.Saluran adalah suatu alur yang panjang di atas 

permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan (Antara 1994). 

Potensi saluran irigasi sangat mempengaruhi sistem pengairan dalam 

pertanian dalam hal ini adalah pengairan tanaman padi. Untuk mendapatkan hasil 

pertanian yang baik dan optimal maka perlu adanya penyaluran air irigasi yang 

baik , yaitu sautu usaha untuk mendatangkan air dengan membuat saluran –

saluran untuk mengalirkan air guna keperluan pertanian, membagi – bagikan air 

ke sawah – sawah atau ladang – ladang dengan cara yang teratur dan membuang 

air yang tidak di perlukan lagi setelah air digunakan sebaik – baiknya.  

Kebutuhan air untuk irigasi terdiri dari beberapa faktor yaitu : 

1. Pola dan jenis tanaman  

Adalah faktor keperluan air yang digunakanuntuk beberapa jenis tanaman 

yang berbeda – beda sesuai dengan pola tanam yang berlaku . 

2. Pemberian air  
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Adalah faktor banyaknya air yang digunakan pada tempat itu dapat 

diharapkan tanaman – tanamannya dapat tumbuh dengan baik dan 

memberikan hasil yang memuaskan . 

3. Keadaan iklim dan cuaca  

Faktor ini sangat penting pengaruhnya terhadap kebutuhan air. Keberadaan 

air untuk tanaman tergantung pada faktor ini , air yang mmncukupi dan 

didukung oleh cuaca yang mendukung maka tanaman akan tumbuh dengan 

baik. Sebaliknya tanaman tidak akan bertahan dalam keadaan cuaca yang 

buruk dan air yang kurang mencukupi. 

4. Keadaan jaringan irigasi  

Faktor ini digunakan sebagai saluran pembawa yang mengalirkan air ke 

petak – petak tanaman sesuai dengan kebutuhan, yaitu berupa saluran – 

saluran. Keadaan jaringan irigasi yang baik akan membawa air yang 

diperlukan oleh tanaman dengan lebih optimal dengan sedikit kehilangan 

air disebabkan oleh rembesan dan bocoran disaluran. 

5. Kehilangan air 

Adalah faktor hilangnya air disebabkan dari penguapan karena temperatur 

udara dan angin, juga karena perembesan dan bocoran disaluran – saluran. 

Oleh karena itu penggunaan saluran irigasi harus dilakukan secara optimal, 

karena persediaan air tidak selamanya dapat mencukupi kebutuhan dalam 

berbagai penggunaan, terutama untuk irigasi tanaman padi.Sehingga diperlukan 

perlakuan serius dalam penanganan permasalahan kebutuhan air untuk 

irigasi.Keberadaan dan kehilanga air sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

irigasi. 

 

1.7 Batasan Operasional 

Curah hujan efektif menurut istilah pengairan adalah curah hujan yang jatuh 

selama masa tumbuh yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air 

konsumtif tanaman (Abdurrahim, 1974). 

Debit adalah volume air yang mengalir memlalui suatu penampang melintang 

setiap satuan waktu. 
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Efisiensi irigasi adalah perbandingan antara jumlah air yang bermanfaat untuk 

tanaman yang diusahakan dengan jumlah air yang tersedia atau diberikan 

(Partowijoyo, 1975). 

Evapotranspirasi adalah pengertian dari dua istilah, yaitu transpirasi dan 

evaporasi.Transpirasi adalah air yang memasuki daerah akar tanam – tanaman dan 

dipergunakan untuk membentuk jaringan dari tanah yang berdekatan, permukaan 

atau permukaan daun – daun tanaman.(Arsyad, 1989). 

Faktor tanaman adalah koefisien pemakaian air konsumtif empiric suatu 

tanaman bulanan atau masa tumbuh (Arsyad, 1989). 

Irigasi adalah suatu untuk memanfaatkan air yang tersedia di sungai atau sumber 

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

jalan menggunakan sautu jaringan saluran sebagai prasarana pengatur pembagian 

air untuk pertanian (Abdurrachim, 1974).  

Kebutuhan air dipetak sawah (FWR) adalah kebutuhan air bagi suatu unit areal 

pertanian ditambah dengan jumlah kehilangan air pada tanah pertanahan berupa 

pengaliran permukaan, perkolasi dan evaporasi (Parowijoyo, 1975). 

Kebutuhan air konsumtif (CWR) adalah air yang secara potensial digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi suatu areal agar dapat tumbuh secara 

normal (Abdurrachim, 1974). 

Kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi (PWR) adalah kebutuhan secara 

keseluruhan untuk suatu areal irigasi (Partowijoyo, 1975). 

Perkolasi adalah peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam  profil tanah atau 

pada daerah perakaran yang normal (Arsyad, 1989). 

Evaluasi adalah suatu penilaian mengenai imbangan antara ketersediaan dan 

kebutuhan air irigasi. 

Imbangan adalah perbandingan anatara ketersediaan dengan kebutuhan air untuk 

irigasi. 

 


