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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Air merupakan bagian dari sumberdaya alam yang memiliki sifat yang 

unik dibandingkan dengan sumberdaya alam lainnya. Sifat air yang 

terbarukan dan dinamis karena selalu datang yaitu berupa hujan sesuai dengan 

waktu dan musimnya sepanjang tahun. Air secara alami mengalir dari tempat 

tinggi ke tempat yang lebih rendah dimana dalam keadaan alam mengalir dari 

hulu ke hilir. Mengalir di atas permukaan tanah dan dapat juga mengalir di 

bawah permukaan tanah.  

Air juga merupakan  salah satu unsur alam yang keberadaannya sangat 

dibutuhan oleh makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan dan binatang. 

Sehingga dapat dikatakan air adalah sumber kehidupan. Semua organisme 

yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas 

metaboliknya mengambil tempat di larutan air (Enger dan Smith, 2000 dalam 

Robert dan Roestam, 2008). Air selain digunakan untuk keperluan minum dan 

rumah tangga, air juga dimanfaatkan dalam aspek kehidupan lainnya seperti 

pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata.  

Meningkatnya populasi penduduk yang sangat cepat memicu adanya 

aktifitas-aktifitas baru yang berpengaruh pada perubahan penggunaan lahan 

yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Indonesia merupakan 

Negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. 

Wilayah Indonesia dengan iklim tropis juga sangat mendukung produktifitas 

pertanian yang ada namun disisi lain Indonesia masih selalu mengimpor 

kebutuhan pangan dari Negara lain karena hasil pertanian Indonesia yang 

tidak mencukupi. Untuk itu lahan pertanian yang ada di Indonesia perlu 

ditingkatkan produksinya. Untuk memperoleh hasil pertanian yang maksimal 
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baik dari segi kualitas maupun kuantitas maka perlu melalukan usaha-usaha 

seperti pola dan jadwal tanam yang baik, sehingga ada kesesuaian antara 

kebutuhan air dengan ketersediaan air untuk tanaman dan lahan.  

Kecamatan Kemusu memiliki luas wilayah sebesar 9.908,4151 Ha 

dengan jumlah penduduk 46.400 jiwa yang terdiri dari 13 desa dengan 

kepadatan penduduk 1,93 jiwa/km². Berjarak sekitar 44 km dari Boyolali, 

yang berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Grobogan, sebelah selatan 

Kabupeten Sragen, sebelah barat Kecamatan Klego dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Andong. Kecamatan Kemusu memiliki curah 

hujan 2.984 mm dengan jumlah hari hujan 193 Hh yang berada pada 

ketinggian kurang lebih 80 - 110 m di atas permukaan air laut.  

Kecamatan Kemusu memiliki dua iklim yaitu musim penghujan yang 

terjadi pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau yaitu dari bulan 

Juni hingga September. Perubahan antara musim hujan dangan musim 

kemarau sangat mempengaruhi produksi tanaman pada lahan pertanian, 

karena perubahan tersebut menyebabkan ketersediaan air yang berbeda. Pada 

musim hujan ketersediaan air tidak menjadi masalah bagi tanaman namun 

pada musim kemarau kertersediaan air akan berkurang.  

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 

NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) 

1 Tanah Sawah 652,4265 

  Irigasi Teknis 0 

  Irigasi Setengah Teknis 0 

  Irigasi Sederhana 0 

  Tadah Hujan 652,4265 

2 Tanah Kering 9.255,9886 

  Pekarangan 875,1289 

  Tegal/Kebun 1.534,7246 

  Padang Gembala 0 

  Tambak/Kolam 774,8004 

  Hutan Negara 4.378,7000 

  Lainnya 1.692,6347 
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Penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kemusu terbagi menjadi 

dua yaitu tanah sawah dan tanah kering dimana tanah sawah didominasi oleh 

sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan hanya akan berproduksi ketika musim 

penghujan sedangkan pada musim kemarau kondisinya sangat kering 

kerontang karena kandungan air tanahnya kering. Sungai-sungai mengering, 

jaringan dan saluran irigasi tidak berfungsi karena debit rata-rata air 

mengalami penurunan yang berdampak pada tanaman. Tanaman padi 

merupakan tanaman yang membutuhkan banyak air sehingga pada musim 

kemarau harus memiliki alternatif lain agar lahan tetap berproduktif dan 

petani tetap mendapatkan keuntungan. Alternatif yang dapat dilakukan adalah 

dengan menanami tanaman palawija seperti jagung, kedelai, ubi dan kacang 

tanah yang memerlukan air lebih sedikit. 

Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang 

terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Pertambahan jumlah penduduk 

dan program perbaikan gizi masyarakat melalui deversifikasi pola makan, 

mendorong permintaan jagung. Selain komoditi jagung sebagai bahan baku 

industri dalam negeri semakin meningkat dengan banyaknya industri makanan 

ternak, industri minyak jagung dan produk ethanol, dimana jagung 

mempunyai kelebihan yaitu tahan rebah, penyakit dan kekeringan serta 

berumur pendek. Jenis-jenis jagung yang ada di Indonesia ada 3 yaitu : 

1. Jagung Komposit merupakan varietas yang benihnya diambil dari 

pertanaman sebelumnya atau dapat dipakai terus-menerus dari setiap 

pertanaman dan belum tercampur atau diserbuki oleh varietas lain. 

Keunggulan jenis jagung komposit ini adalah umurnya yang pendek, 

tahan hama penyakit, tidak menimbulkan ketergantungan dan bisa 

ditanam secara berulang-ulang. Kekurangan jenis jagung komposit 

adalah kapasitas produksi rendah, hanya sekitar 3-5 ton per hektar. 

Contoh dari varietas jagung komposit adalah Arjuna, Bisma, Gajah Mas, 

dan Genjah Rante. 
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2. Jagung Hibrida merupakan varietas jagung yang proses 

pembuatannya dengan cara pemuliaan dan penyilangan antara 

jagung induk jantan dan jagung induk betina yang menghasilkan 

jagung jenis baru. Keunggulan jenis jagung varietas hibrida adalah 

kapasitas produksinya tinggi, bisa mencapai sekitar 8-12 ton per 

hektar. Namun varietas ini juga memiliki kekurangan, yaitu 

harganya yang mahal, bisa mencapai 20 kali sampai 40 kali lipat 

dari harga jagung konsumsi. Selain itu, varietas ini tidak bisa 

diturunkan lagi sebagai benih karena produksi akan turun 

mencapai 30%, serta menimbulkan ketergantungan bagi petani 

karena jagung tidak bisa ditanam lagi. Contoh dari varietas jagung 

hibrida adalah Pioner dan BISI. 

3. Jagung Transgenik merupakan varietas jagung yang proses 

pembuatannya dengan cara menyisipkan gen dari makhluk hidup 

atau non-makhluk hidup yang hasilnya nanti diharapkan jagung itu 

bisa tahan penyakit, tahan hama atau juga tahan obat kimia, 

sehingga tanaman itu menjadi tanaman super. Varietas ini 

memiliki keunggulan kapasitas produksinya besar sekitar 8-10 ton 

per hektar, tahan penyakit, tahan hama tertentu, dan tahan obat 

kimia. Namun varietas transgenik juga memiliki kekurangan, 

seperti bibit jagung harus beli di toko karena tidak bisa diproduksi 

oleh petani, kemungkinan akan menimbulkan hama penyakit baru 

yang lebih kebal obat-obatan kimia, kemungkinan menimbulkan 

penyakit-penyakit baru bagi ternak dan manusia, menimbulkan 

kerusakan pada tanah, dan gen jagung varietas ini sudah 

dipatenkan. Contoh varietas jagung transgenik adalah jagung BT, 

jagung Terminator, dan jagung RR-GA21. 

Tanaman jagung dapat tumbuh di daerah beriklim sedang hingga 

daerah beriklim sub-tropis/tropis yang basah, jagung dapat tumbuh didaerah 
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yang terletak antara 0-5 derajat LU hingga 0-40 derajat LS. Pada lahan yang 

tidak beririgasi, pertumbuhan tanaman memerlukan curah hujan ideal sekitar 

85-200 mm/bulan dan harus merata. Pada fase pembungaan dan pengisian biji 

tanaman jagung perlu mendapatkan cukup air. 

Menurut Badan Pusat Statistika Tahun 2015, Kecamatan Kemusu 

merupakan kecamatan dengan produksi jagung terbesar kedua setelah 

Kecamatan Wonosegoro. Sebagian besar petani di Kecamatan Kemusu 

menanam jagung di tegalan, lahan terbuka bahkan di alas atau hutan. Jagung 

yang diproduksi di Kecamatan Kemusu adalah jagung dengan jenis hibrida 

karena jumlah produksinya lebih banyak, namun ada beberapa petani yang 

menanam jagung unyil yang biasanya ditanam dilahan yang sulit ditumbuhi 

oleh jagung hibrida (Yanto, warga Desa Genengsari dalam Seputar Boyolali). 

Tabel 1.2 Hasil Produksi Tanaman Jagung Kecamatan Kemusu 2006-2015 

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (ton) 

2006 2.215 12.305 

2007 2.361 13.208 

2008 2.467 11.333,4 

2009 4.258 19.293 

2010 3.161 16.642,67 

2011 3.755 19.770,08 

2012 2.735 14.544,83 

2013 3.052 15.894,08 

2014 4.255 21.950,88 

2015 4.683 19.476,3 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali 

Hasil produksi tanaman jangung di Kecamatan Kemusu dari 2006 

hingga 2015 mengalami fluktuasi dimana terjadi kenaikan dan penurunan  

secara drastis. Hasil poduksi sangat dipengaruhi oleh tanah, suhu, iklim dan 

luas lahan produksi yang digunakan untuk bercocok tanam. Namun lahan 

produksi juga dipengaruhi oleh tersedianya air.  
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Berdasarkan uraian di atas, terdapat hubungan timbal balik antara pola 

tanam dan tingkat ketersediaan air pada lahan pertanian.  Maka dari itu, 

peneliti tertarik untuk mengkaji ketersediaan air untuk mengetahui 

kesinambungan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air untuk tanaman 

jagung sehingga didapatkan judul KETERSEDIAAN AIR UNTUK 

KEBUTUHAN TANAMAN JAGUNG PADA SAWAH TADAH HUJAN DI 

KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

 

1. Bagaimana ketersediaan air untuk kebutuhan tanaman jagung di 

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana pola dan jadwal tanam yang baik untuk tanaman jagung di 

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

1. Menganalisis ketersediaan air untuk kebutuhan tanaman jagung di 

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. 

2. Menganalisis pola dan jadwal tanam yang baik untuk tanaman jagung 

di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 

1. Memberikan informasi tentang kesinambungan antara air pada lahan 

pertanian (sawah tadah hujan) dengan kebutuhan air untuk tanaman 

jagung. 

2. Sebagai acuan untuk pola dan jadwal tanam yang baik pada tanaman 

jagung sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. 
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3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Siklus Hidrologi 

Air merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat di alam 

secara berlimpah-limpah. Namun, ketersediaan air yang memenuhi 

syarat bagi kehidupan manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh 

berbagai faktor. Lebih dari 97% air yang ada di muka bumi merupakan 

air laut yang tidak dapat digunakan manusia secara langsung. Air 

tawar yang dapat dikonsumsi tersebar secara tidak merata karena 

adanya perbedaan curah hujan tahunan.  

Siklus hidrologi air tergantung pada proses evaporasi dan 

presipitasi. Air yang terdapat di permukaan bumi berubah menjadi uap 

air di lapisan atmosfer melalui proses evaporasi air sungai, laut dan 

danau serta proses evapotranspirasi atau penguapan oleh tanaman. 

1.5.1.2 Hubungan antara Air, Tanah dan Tanaman 

Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah bergerak ke bawah 

melalui zona aerasi, sebagian mengisi pori-pori tanah dan sebagian 

tinggal dalam pori dan ditahan oleh gaya tarik  molekul disekitar butir-

butir tanah. Air yang berada pada lapisan atas dari zona aerasi disebut 

lengas tanah, dimana lengas tanah diperlukan oleh tanaman agar dapat 

tumbuh dan berkembang. Jumlah lengas tanah yang dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman terbatas dan juga dipengaruhi oleh volume 

ruang pori dan gaya tarik antar butir-butir tanah. Tanaman dapat 

tumbuh dengan mengasorbsi air dalam tanah dimana air dalam kondisi 

cukup diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.  
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1.5.1.3 Kebutuhan Air  

Kebutuhan air adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk 

tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam 

melalui hujan dan kontribusi air tanah (Sosrodarsono dan Takeda, 

2003). Kebutuhan air untuk tanaman ditentukan oleh faktor-faktor 

berikut : 

a. Penyiapan lahan 

b. Penggunaan konsumtif 

c. Perkolasi dan rembesan 

d. Pergantian lapisan air 

e. Curah hujan efektif. 

1.5.1.3.1 Penyiapan Lahan 

Kebutuhan air untuk penyiapan lahan pada umumnya 

menentukan kebutuhan maksimum air irigasi pada suatu proyek. 

Faktor-faktor penting yang menentukan besarnya kebuthan air 

untuk penyiapan lahan adalah (Dirjen Pengairan, Dep. PU, 1986 : 

hal 157) dalam Bardan (2014): 

- Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan penyiapan lahan. 

- Jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan. 

Untuk perhitungan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan, 

digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan 

Zijlsha (1968) dalam Bardan (2014). Metode tersebut didasarkan 

pada laju air konstan dalam lt/dt/ha selama periode penyiapan 

lahan dan menghasilkan rumus sebagai berikut : 

IR = Me
k
/(e

k
 – 1)  ………………………………………………(1) 

M = Eo + P ……………………………………………………..(2) 

K = M.T/ S ……………………………………………………...(3) 
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dimana : 

IR  = Kebutuhan air irigasi ditingkat persawahan(mm/hari) 

M  = Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat  

evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah 

dijenuhkan 

Eo  = Evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 ETo selama  

 penyiapan lahan (mm/hari) 

P  = Perkolasi (mm/hari) 

T  = Jangka waktu penyiapan lahan (hari) 

S  = Kebutuhan air, untuk penjenuhan di tambah  

dengan lapisan air 50 mm 

   e = bilangan dasar (2,718281828) 

1.5.1.3.2 Penggunaan Konsumtif 

Penggunaan konsumtif tanaman merupakan banyaknya 

air yang diperlukan untuk kehidupan suatu tanaman. 

Penggunaan konsumtif tanaman dihitung dengan rumus :  

ETc = Kc . ETo……………………………………………...(4) 

dimana : 

Kc  = Koefisien tanaman 

ETo = Evapotranspirasi potensial  (mm/hari) 

1.5.1.3.3 Evapotranspirasi 

Tidak semua presipitasi yang mencapai permukaan 

secara langsung berinfiltrasi ke dalam tanah atau melimpas ke 

atas permukaan tanah. Sebagian darinya, secara langsung atau 

setelah penyimpanan permukaan (atau bawah permukaan) 

hilang dalam bentuk evaporasi, yaitu proses dimana air 

menjadi uap, transpirasi, yaitu proses dimana air menjadi uap 

melalui metabolism tanaman, inkorporasi, yaitu pemindahan 

air menjadi struktur fisik vegetasi pada proses pertumbuhan 
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dan sublimasi, yaitu proses dimana air dalam keadaan padat 

menjadi uap (Eagleson, 1970 dalam Sentot, 1990). Perkiraan 

evaporasi dan transpirasi sangat penting dalam pengkajian 

hidrometeorologi. Pengukuran langsung evaporasi dan 

evapotranspirasi dari air ataupun permukaan lahan yang besar 

adalah tidak mungkin pada saat ini (Wartena, 1974 dalam 

Sentot, 1990). Evapotranspirasi potensial adalah 

evaotranspirasi yang akan berlangsung hanya bila pasokan air 

tidak terbatas bagi stomata tanaman dan permukaan tanah lebih 

dekat pada fase dengan radiasi matahari karena hanya sedikit 

panas yang disimpan oleh tanaman dan stomata manutup pada 

malam hari. Pada daerah-daerah yang kering, evapotranspirasi 

actual yaitu jumlah evapotranspirasi aktual erat kaitannya 

dengan air hujan. Walaupun diketahui bahwa sejumlah faktor 

mempengaruhi laju evapotranspirasi (Ward, 1967 dalam 

Sentot, 1990) yaitu: radiasi matahari, suhu udara dan 

permukaan, kelembaban, kecepatan angin dan tekanan udara. 

1.5.1.3.4 Koefisien tanaman 

Koefisien tanaman menggambarkan hasil 

evapotranspirasi tertentu yang tumbuh dalam keadaan optimum 

(Wilson, 1993 dalam Bardan, 2014). Koefisien tanaman untuk 

masing-masing jenis tanaman sangat berbeda tergantung pada 

macam tanaman, umur tanaman dan masa pertumbuhan. 

1.5.1.3.5 Perkolasi dan Rembesan 

Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak 

jenuh, yang tertekan di antara permukaan tanah sampai ke 

permukaan air tanah (zona jenuh). Daya perkolasi (P) adalah 

laju perkolasi maksimum yang dimungkinkan, yang besarnya 

dipengaruhi oleh kondisi tanah dalam zona tidak jenuh yang 
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terletak antara permukaan tanah dengan permukaan air tanah. 

Pada tanah-tanah lempung berat dengan karakteristik 

pengelolahan (puddling) yang baik, laju perkolasi dapat 

mencapai 1-3 mm/ hari. Pada tanah-tanah yang lebih ringan 

laju perkolasi bisa lebih tinggi. Jadi setiap jenis tanah 

memeiliki harga perkolasi yang berbeda sesuai dengan tekstur 

dari tanah tersebut. 

1.5.1.3.6 Penggantian Lapisan Air 

Penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan. 

Penggantian lapisan air dilakukan menurut kebutuhan. Jika 

tidak ada penjadwalan semacam itu, lakukan penggantian 

sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm (atau 3,3 mm/hari 

selama 1/2 bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah 

transplantasi. 

1.5.1.3.7 Curah Hujan Efektif 

Curah hujan efektif ditentukan besarnya R80 yang 

merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampaui 

sebanyak 80% atau dengan kata lain dilampauinya 8 kali 

kejadian dari 10 kali kejadian. Dengan kata lain bahwa 

besarnya curah hujan yang lebih kecil dari R80 mempunyai 

kemungkinan hanya 20%. Bila dinyatakan dengan rumus 

adalah sebagai berikut : 

R80 = 
 

   
   m = R80 x (n+1)……………………. (5) 

R80 = Curah hujan sebesar 80% 

n  = Jumlah data 

m  = Rangking curah hujan yang dipilih 

Curah hujan efektif untuk padi adalah 70% dari curah hujan 

tengah bulanan yang terlampaui 80% dari waktu periode tersebut. 
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Untuk curah hujan efektif untuk palawija ditentukan dengan 

periode bulanan (terpenuhi 50%) dikaitkan dengan tabel ET 

tanaman rata-rata bulanan dan curah hujan rata-rata bulanan 

(USDA(SCS),1696) 

Untuk palawija (jagung) : 

Re palawija = (R80 x 0,5)/ periode pengamatan ………………...(6) 

di mana : 

Re  = curah hujan efektif (mm/hari) 

R80 = curah hujan dengan kemungkinan terjadi sebesar 80% 

1.5.1.4 Pola Tanam 

Untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman, penentuan pola 

tanam merupakan hal yang perlu dipertimbangkan pada daerah irigasi. 

Kesuburan tanah suatu lahan pertanian akan berkurang jika jenis 

tanaman yang sama selalu ditanam berulang pada lahan tersebut 

karena tanah akan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Untuk menjaga kesuburan tanah dan mengembalikan tanah ke struktur 

asli maka perlu adanya pola tanam. Pola tanam ditentukan berdasarkan 

kondisi daerah dan kondisi hidrologi, sehingga setiap daerah mungkin 

mempunyai pola tanam yang bebeda. Pola tanam dalam satu tahun 

terdiri dari 3 periode yaitu dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 1.3 Pola tanam 

Ketersediaan air untuk jaringan irigasi Pola tanam dalam satu tahun 

1. Tersedia air dalam jumlah 

banyak 

Padi-Padi-Palawija 

2. Tersedia air dalam jumlah cukup Padi-Padi-Bera 

Padi-Palawija-Palawija 

3. Daerah yang cenderung 

kekeurangan air 

Padi-Palawija-Bera 

Palawija-Padi-Bera 

Sumber: Edisono dkk, 1997 dalam Bardan, 2014 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 

TEJO SAPTO ANTORO (2007) dalam penelitian yang berjudul 

Ketersediaan Air Hujan pada Lahan Tadah Hujan untuk Tanaman 

Palawija di Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengetahui 

kesinambungan antara ketersediaan air untuk tanaman, pada lahan yang 

tidak mendapatkan suplai air dari saluran irigasi, menentukan jadwal 

tanam yang tepat dan jenis tanaman produktif yang cocok untuk daerah 

penelitian, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dengan 

ketersediaan air yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah survey dan dokumentasi yaitu (1) mengadakan pengamatan 

langsung dan mengambil dokumentasi di lapangan daerah penelitian, (2) 

mencari data curah hujan yang hilang menggunakan reciprocal method,(3) 

membangkitkan data atau membuat data sintesis dengan persamaan model 

Thomas Fierring, (4) mencari curah hujan rata-rata daerah penelitian 

menggunakan metode aljabar, (5) mencari hujan efektif menggunakan 

metode frekuensi, (6) mencari besarnya evapotranspirasi potensial (ETp) 

menggunakan metode radiasi, (7) mencari besarnya evapotranspirasi 

tanaman (ETm) menggunakan rumus : ETm = Kc x ETp, (8) mencari 

besarnya indeks ketersediaan air (ASI) menggunakan rumus : 

         (   )    

           
 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi 

sebesar 7,41 mm/bulan pada bulan Febuari dan nilai terendah sebesar 0,21 

mm/bulan pada bulan September. Nilai evapotranspirasi terendah pada 

bulan Febuari yaitu 3,51 mm/hari sedangkan tertinggi pada bulan Agustus 

yaitu 7,85 mm/hari. Pada tanaman palawija, kacang hijau dan tebu awal 

tanam bulan Juni, Juli, Agustus dan September tidak dapat tumbuh tanpa 

adanya air sedangkan pada awal tanam bulan Oktober seluruh jenis 
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tanaman palawija, kacang hijau, dan tebu dapat tumbuh normal dengan 

ketersediaan air dari curah hujan yang ada.  

Terdapat perbedaan yaitu penelitian di atas meneliti tanaman palawija 

dengan teknik pengolahan data menggunakan cara manual (perghitungan) 

sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus pada 

tanaman jangung dengan teknik pengolahan data menggunakan softwere 

CROPWAT-8. 

ANTON PRIYONUGROHO, 2014, dalam penelitian yang berjudul 

Analisis Kebuthan Air Irigasi (Studi Kasus pada Daerah Irigasi Sungan 

Air Keban Daerah Kabupaten Empat Lawang)  bertujuan untuk 

menganalisis kebutuhan air irigasi untuk mendapatkan prediksi nilai 

kebutuhan air irigasi maksimum dan minimum pada Daerah Irigasi Sungai 

Air Keban yang terletak di Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera 

Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis data sekunder menggunakan cara  manual dan 

Cropwat-8 sehingga di analisis perbedaan hasil antara manual dan 

menggunakan softwere Cropwat-8. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan luas wilayah Daerah 

Irigasi Sungai Air Keban sebesar 1370 ha dengan kebutuhan air irigasi 

pola tanam padi-padi dimulai awal pengolahan lahan pada awal Bulan 

November maka pada perhitungan manual (konsep KP-01) kebutuhan air 

irigasi maksimum didapat sebesar 3,12 m3/dt sedangkan CROPWAT 

sebesar 1,67 m3/dt. Untuk minimum pada manual (konsep KP-01) sebesar 

0,26 m3/dt sedangkan CROPWAT sebesar 0,06 m3/dt. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah terletak pada obyek, tujuan dan metode pengolahan data. Pada 

penelitian di atas obyek yang dikaji adalah tanaman padi, dengan tujuan 

membandingkan hasil antara cara manual dan menggunakan softwere 

CROPWAT-8 sedangkan pada penelitian yang akan penelti lakukan adalah 



15 
 

 
 

fokus pada tanaman jagung dengan satu metode yaitu menggunakan 

CROPWAT-8, sehingga diketahui berapa kebutuhan air yang diperlukan. 
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Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Penulis Judul Tujuan Metode Hasil 

Tejo Sapto 

Antoro, 2007 

Ketersediaan Air Hujan 

pada Lahan Tadah Hujan 

untuk Tanaman Palawija 

di Kabupaten Klaten 

1. Mengetahui kesinambungan 

antara ketersediaan air untuk 

tanaman, pada lahan yang tidak 

mendapatkan suplai air dari 

saluran irigasi. 

2. Menentukan jadwal tanam yang 

tepat dan jenis tanaman 

produktif yang cocok untuk 

daerah penelitian, sehingga 

dapat mencapai hasil yang 

optimal dengan ketersediaan air 

yang ada. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

survey dan dokumentasi 

dengan cara manual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa curah hujan 

tertinggi sebesar 7,41 mm/bulan pada bulan Febuari 

dan nilai terendah sebesar 0,21 mm/bulan pada bulan 

September. Nilai evapotranspirasi terendah pada 

bulan Febuari yaitu 3,51 mm/hari sedangkan 

tertinggi pada bulan Agustus yaitu 7,85 mm/hari. 

Pada tanaman palawija, kacang hijau dan tebu awal 

tanam bulan Juni, Juli, Agustus dan September tidak 

dapat tumbuh tanpa adanya air sedangkan pada awal 

tanam bulan Oktober seluruh jenis tanaman palawija, 

kacang hijau, dan tebu dapat tumbuh normal dengan 

ketersediaan air dari curah hujan yang ada. 

Anton 

Priyonugroho, 

2014 

Analisis Kebuthan Air 

Irigasi (Studi Kasus pada 

Daerah Irigasi Sungan 

Air Keban Daerah 

Kabupaten Empat 

Lawang) 

1. Menganalisis kebutuhan air 

irigasi untuk mendapatkan 

prediksi nilai kebutuhan air 

irigasi maksimum dan 

minimum pada Daerah Iigasi 

Sungai Air Keban yang terletak 

di Daerah Kabupaten Empat 

Lawang Sumatera Selatan 

Metode yang digunakan 

adalah menggunakan 

analisis data sekunder. 

Membandingkan antara cara 

manual dan dengan Softwere 

Cropwat-8  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan luas 

wilayah Daerah Irigasi Sungai Air Keban sebesar 

1370 ha dengan kebutuhan air irigasi pola tanam 

padi-padi dimulai awal pengolahan lahan pada awal 

Bulan November maka pada perhitungan manual 

(konsep KP-01) kebutuhan air irigasi maksimum 

didapat sebesar 3,12 m3/dt sedangkan CROPWAT 

sebesar 1,67 m3/dt. Untuk minimum pada manual 

(konsep KP-01) sebesar 0,26 m3/dt sedangkan 

CROPWAT sebesar 0,06 m3/dt. 

Penulis, 2018 Ketersediaan Air untuk 

Kebutuhan Tanaman 

Jagung pada Sawah 

Tadah Hujan di 

Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali  

 

1.Mengetahui kesinambungan 

antara ketersediaan air hujan dan 

kebutuhan tanaman jagung di 

Kecamatan Kemusu Kabupaten 

Boyolali. 

2.Menentukan pola dan jadwal 

tanam yang baik untuk tanaman 

palawija di Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali. 

Metode yang digunakan 

adalah analisis data sekunder 

dengan menggunakan 

Softwere Cropwat-8 

 

1
6
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

Air sebagai sumber utama di muka bumi ini digunakan oleh makhluk 

hidup untuk keberlangsungan kehidupannya, salah satunya adalah 

manusia. Manusia membutuhkan air untuk kebutuhan rumah tangga, 

pertanian, dan industri. Dibidang pertanian manusia membutuhkan air 

untuk irigasi tanaman, tanaman dapat tumbuh dan berkembang baik 

dengan adanya air.  

Tanaman jagung adalah salah satu tanaman yang tahan terhadap 

cekaman air yang terjadi pada masa pertumbuhan dan pematangan, namun 

jika pada masa pembungaan terjadi cekaman air maka dapat menyebabkan 

menurunnya hasil produksi jagung. Kebutuhan air tanaman jagung sebesar 

500 – 800 mm (FAO, 2012) dimana jagung dapat tumbuh pada wilayah 

beriklim sedang hingga tropis/subtropis. Besarnya kebutuhan air untuk 

tanaman jagung sangat tergantung pada iklim, musim tanam serta 

ketersediaan lengas tanah. Iklim akan mempengaruhi tersediannya air 

selama fase awal hingga akhir pertumbuhan. Musim tanam juga 

dipengaruhi oleh iklim yang menyebabkan tersediannya air untuk tanaman 

jagung. Sedangkan ketersediaan lengas tanah sangat dipengaruhi oleh 

jenis tanah terutama pada tekstur tanah. 

Ketersediaan air pada tanah yang digunakan untuk pertumbuhan 

tanaman disebut dengan indeks ketersediaan air. Besarnya ketersediaan air 

pada lahan ditentukan oleh adanya curah hujan serta laju evapotranspirasi. 

Curah hujan dan laju evapotranspirasi merupakan siklus air di bumi yang 

berlangsung secara terus menerus. Curah hujan digunakan untuk mencari 

hujan efektif yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan. 

Evapotranspirasi adalah penguapan dari permukaan bumi yang berasal 
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dari air dan tanaman. Evapotranspirasi tanaman diperoleh dari hasil 

perkalian antara evapotranspirasi potensial dengan koefisien tanam.  

Indeks ketersediaan air akan menunjukkan besarnya ketersediaan air 

ada waktu tertentu untuk kebutuhan tanaman, lebih kecil, cukup atau lebih 

besar. Sehingga dapat menentukan waktu tanam yang tepat.  

 

1.7 Batasan Operasional 

 

Ketersediaan air adalah jumlah air (debit) yang diperkirakan terus 

menerus ada di suatu lokasi (bendungan atau bangunan air lainnya) di 

sungai dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu 

(Direktorat Irigasi, 1980). 

Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam suatu 

tempat yang datar, tidak menguap, tidak mengendap, tidak meresap dan 

tidak mengalir yang dinyatakan dalam satuan millimeter (mm) (Badan 

Meteorologi dan Geofisika). 

Evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan lahan, 

yang meliputi permukaan tanah dan tanaman yang tumbuh di permukaan 

tersebut (Triatmodjo, 2015) 

Kebutuhan air tanaman adalah kebutuhan air konsumtif yang diperlukan 

tanaman pada masa pertumbuhannya (Triatmodjo, 2008). 

Irigasi adalah menyalurkan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke 

tanah yang diolah dan mendistribusinya secara sistematis (Sosodarsono 

dan Takeda, 2003). 

Penggunaan konsumtif adalah banyaknya air yang diperlukan untuk 

kehidupan suatu tanaman (Bardan, 2014). 

Koefisien tanaman (Kc) menggambarkan hasil evapotranspirasi tertentu 

yang tumbuh dalam keadaan optimum (Wilson, 1993 dalam Bardan, 

2014). 
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Hujan efektif adalah  curah hujan yang secara efektif dapat dimanfaatkan 

oleh tanaman untuk irigasi (Bardan, 2014).  

Perkolasi adalah proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari 

suatu lapisan tanah.  


