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MOTTO 

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak” 

 (Albert Einstein) 

 

“Teruslah berjalan lurus jangan pernah menelihat kebelakang untuk mengapai 

yang di inginkan” 

(penulis) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(QS. Ar Ra’d :11) 

 

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 

mengatakanya” 

(Nabi Muhammad SAW) 

 

“Sesekalilah lirik kaca spion, untuk lihat kebelakang , bolehlah mengingat masa 

lalu untuk melihat perjalanan dan pelajaran yang telah lalu, tapi bukan untuk 

kembali, hanya untuk memahami hikmah dan bersyukur” 

(Penulis) 
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INTISARI 
 

       Irigasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen atau sub-
sistem yang saling mendukung dalam proses penyedian air untuk tanaman. Sistem 
irigasi tetes merupakan salah satu bentuk pemberian air pada tanaman melalui zona 
perakaran tanaman. Sistem irigasi tetes merupakan suatu sistem irigasi yang 
mempunyai prinsip aliran jaringan yang memanfaatkan gaya gravitasi.  Tujuan dari 
penelitian adalah menghitung nilai evapotranspirasi aktual untuk tanaman di lokasi 
studi, merencanakan pola tanam yang cocok untuk dilaksanakan pada lokasi studi, 
menghitung kebutuhan air untuk tanaman yang sesuai dengan pola tanam yang 
direncanakan, menghitung nilai pengambilan air yang harus disediakan sesuai 
dengan pola tanam yang direncanakan.  
       Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu : tahap pertama, observasi 
yapangan dengan rincian melakukan observasi lapangan, pemetaan lahan, 
pengukuran kontur tanah, dan pengumpulan data hujan. Tahap kedua, analisa dan 
simulasi data yaitu dengan melakukan pengolahan data hujan dari stasiun penakar 
hujan untuk memperoleh nilai hujan rencana periode ulang 2 tahun dan 5 tahun, 
perancangan  pola tanam komoditi tanaman yang akan dibudidayakan, serta 
menghitung kebutuhan air tanaman, dan jumlah dan tandon air hujan. 
       Nilai Evapotranspirasi aktual (ETa) tertinggi terjadi sebesar 7,62 mm/hari, 
terjadi pada puncak musim kering yaitu bulan September. Sedangkan nilai terendah 
Evapotranspirasi aktual (ETa) sebesar 3,34 mm/hari yang terjadi pada bulan 
Januari. Pola tanam yang direncanakan pada lokasi studi adalah buncis – bawang 
merah – bawang merah – buncis. Tanaman bawang merah mempunyai umur 70 hari 
sejak disemai benih sampai dengan panen, dan tanaman buncis mempunyai umur 
tanaman 75 hari sejak semai benih sampai dengan panen, dengan masa penyiapan 
lahan (MPL) direncanakan 15 sampai dengan 20 hari. Kebutuhan air pada tanaman 
(NFR) mempunyai nilai bervariatif, dengan nilai NFR tertinggi sebesar 7,62 
mm/hari, yang terjadi pada puncak musim kering di bulan September. Musim 
kering diperkirakan terjadi selama 8 bulan, mulai bulan April sampai dengan bulan 
November. Penyediaan air untuk kebutuhan tanaman dilakukan pada musim basah 
yang diperkirakan terjadi selama 4 bulan, mulai bulan Desember sampai dengan 
Maret. Penyediaan air untuk kebutuhan air pada tanaman selama musim kering 
adalah sebesar 35.567,35 liter atau dibulatkan menjadi 36.000 liter yang ditampung 
dalam tabung reservoir dengan kapasitas 8.000 liter sebanyak 5 unit. 
 
Kata kunci : Evapotranspirasi, Irigasi Tetes, Kebutuhan air, Penyediaan air.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

       Irigasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen atau sub-

sistem yang saling mendukung dalam proses penyedian air untuk tanaman. Sistem 

irigasi mikro merupakan salah satu metode pemberian irigasi yang mampu 

meningkatkan produktivitas air karena dapat menghindari aliran permukaan (run-

off) dimana air yang diberikan langsung ke daerah perakaran tanaman dengan debit 

yang kecil sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sistem irigasi mikro adalah sistem 

irigasi bertekanan rendah yang dapat berbentuk pancaran air, uap air, pancuran, atau 

tetes. Beberapa jenis metode pemberian air dengan sistem irigasi mikro yaitu 

dengan irigasi tetes, irigasi curah, dan irigasi kendi (Wahyudi,H.D., 2020).  

       Sistem irigasi tetes merupakan salah satu bentuk pemberian air pada tanaman 

melalui zona perakaran tanaman. Irigasi tetes ini dapat menghemat penggunaan air 

dengan cara mengatur jumlah tetesan. Jumlah tetesan yang diteteskan tergantung 

pada jenis tanaman, kebutuhan air tanaman. Sistem irigasi ini dapat menghemat 

pemakaian air untuk tanaman di daerah kering dari hasil penelitian menunjukkan 

distribusi kelembaban tanah dan profil kelembaban tanah selama irigasi dimana 

jarak horizontal pembasahan mencapai 20 cm dari titik penetesan. (Sapei, 2006) 
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       Secara umum hortikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti 

sayur-sayuran, buah-buahan ataupun tanaman hias dimana lahan “kebun atau 

pekarangan rumah” sebagai tempatnya. Tanaman pada hortikultura berguna sebagai 

sumber daya untuk dikonsumsi, tapi ada juga untuk hal keindahan. Tanaman 

hortikultura sangat berperan dalam kehidupan manusia, karena merupakan sumber 

gizi yang menjadi pelengkap makanan pokok yang berpengaruh terhadap kondisi 

kesehatan manusia. Selain itu, tanaman hortikultura merupakan sumber berbagai 

vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, yang termasuk 

tanaman hortikultura adalah tanaman sayur dan tanaman buah semusim. 

(Wahyudi,H.D., 2020). 

       Desa Wiro, merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administrtif 

Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten 

2019 memiliki luas wilayah 3.38 km2dan terbagi atas sawah 43,01 Ha, tegal atau 

kebun 147,88 Ha, dan rumah (bangunan dan halaman ) 83,44 Ha. Tentang 

demografi, mata pencaharian utama penduduk Desa Wiro adalah petani, Sedangkan 

menurut data tentang geologi Desa Wiro termasuk dalam daerah berbukit kapur 

yang tandus. Desa Wiro berada pada wilayah perbukitan Bayat yang pada musim 

kemarau menjadi sangat kering. Hal tersebut menjadi salah satu alasan studi 

penelitian ini dilakukan, yaitu agar kegiatan pertanian tetap dapat dilaksanakan 

meskipun pada musim kemarau. Salah satu metode yang diusulkan dan akan dikaji 

dalam studi penelitian ini, yaitu metode pertanian sistem irigasi tetes dengan 

memanfaatkan pemanenan air hujan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian 

adalah berikut ini : 

1. Berapa nilai evapotranspirasi aktual untuk tanaman di lokasi studi? 

2. Bagaimana pola tanam yang cocok untuk dilaksanakan pada lokasi studi? 

3. Berapa nilai kebutuhan air untuk tanaman yang sesuai dengan pola tanam yang 

direncanakan? 

4. Berapa nilai pengambilan air yang harus disediakan sesuai dengan pola tanam 

yang direncanakan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah seperti tersebut di bawah 

ini : 

1. Menghitung nilai evapotranspirasi aktual untuk tanaman di lokasi studi 

2. Merencanakan pola tanam yang cocok untuk dilaksanakan pada lokasi studi. 

3. Menghitung kebutuhan air untuk tanaman yang sesuai dengan pola tanam yang 

direncanakan. 

4. Menghitung nilai pengambilan air yang harus disediakan sesuai dengan pola 

tanam yang direncanakan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat, sebagai berikut : 
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1. Memberikan gambaran teknis mengenai langkah perencanaan pemanenan dan 

pengolahan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman pertanian, 

2. Memberikan alternatif untuk merencanakan sistem irigasi tetes dengan 

memanfaatkan penampungan air hujan. 

3. Metode ini dapat diterapkan sebagai langkah untuk memanfaatkan air hujan 

yang secara maksimal. 

 

1.5 Batasan Masalah 

       Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan batasan-batasan seperti di 

bawah ini : 

1. Tanaman yang dibudidayakan merupakan tanaman sayuran dan hortikultura, 

2. Tidak melakukan analisa peramalan distribusi hujan, 

3. Tidak melakukan analisa perhitungan evapotranspirasi potensial, 

4. Hanya melakukan analisa perhitungan sampai dengan kebutuhan penyediaan 

air untuk tanaman. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

       Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

pelaporan sebagai berikut : 

BAB I  PEDAHULUAN 
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Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, unsur kebaruan studi, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan teori yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan jurnal dan buku yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang 

berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat yang 

digunakan, tahapan penelitian, dan materi penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang analisa perhitungan debit curah hujan, 

perancangan sistem pemanen air hujan, dan metode distribusi air irigasi 

dengan sistem irigasi tetes 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa perhitungan dapat diambil kesimpulan, sebagai 

berikut : 

1. Nilai Evapotranspirasi aktual (ETa) tertinggi terjadi sebesar 7,62 mm/hari, 

terjadi pada puncak musim kering yaitu bulan September. Sedangkan nilai 

terendah Evapotranspirasi aktual (ETa) sebesar 3,34 mm/hari yang terjadi pada 

bulan Januari. 

2. Pola tanam yang direncanakan pada lokasi studi adalah buncis – bawang merah 

– bawang merah – buncis. Tanaman bawang merah mempunyai umur 70 hari 

sejak disemai benih sampai dengan panen, dan tanaman buncis mempunyai 

umur tanaman 75 hari sejak semai benih sampai dengan panen, dengan masa 

penyiapan lahan (MPL) direncanakan 15 sampai dengan 20 hari. 

3. Kebutuhan air pada tanaman (NFR) mempunyai nilai bervariatif, dengan nilai 

NFR tertinggi sebesar 7,62 mm/hari, yang terjadi pada puncak musim kering 

di bulan September. 

4. Penyediaan air untuk kebutuhan air pada tanaman selama musim kering adalah 

sebesar 35.567,35 liter atau dibulatkan menjadi 36.000 liter yang ditampung 

dalam tabung reservoir dengan kapasitas 8.000 liter sebanyak 5 unit.
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5.2 Saran 

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan fokus studi pada media penangkap air 

hujan. 

2. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk simulasi pada tanaman pangan 

semisal jagung dan kentang. 
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