
i 

NASKAH PUBLIKASI 

ANALISA KESEIMBANGAN AIR EMBUNG 

MEKARSARI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN 

AIR IRIGASI DI DESA KIARAPAYUNG 

KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS 

 

 

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana 

pada Program Studi Teknik Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

ARIE PRATAMA 

NIM.201420023 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS SURAKARTA 

SURAKARTA 

2017 



ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

ANALISA LUAPAN BANJIR TERHADAP TANGGUL 

KALI CIKALONG DI KELURAHAN KECAPI 

DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE HEC-RAS 5.0.3 

Oleh : 

ARIE PRATAMA 

NIM.201420023 

 

SKRIPSI 

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana 

pada Program Studi Teknik Sipil 

 

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal 

Seperti tertera di bawah ini 

Surakararta, ………………………………….. 

 

Mengesahkan, 

 

Penguji I : Ir. FA. Luky Primantari, M.T. ( ……………………… )  

  

Penguji II : Silvia Yulia Ratih, S.T., M.T. ( ……………………… ) 

 

Penguji III : Tri Prandono, S.T., M.T.  ( ……………………… ) 

 

Mengetahui, 

 

Dekan Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan 

 

 

 

 

Ir. FA. Luky Primantari, MT. 

NIP. 19620305.198703.2.001 

Ketua Program Studi Teknik Sipil 

 

 

 

 

 

Agus Setyawan, ST., M.Eng. 

NIPY. 19690801.061024.1.125 

 



1 

ANALISA KESEIMBANGAN AIR EMBUNG MEKARSARI UNTUK 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR IRIGASI DI DESA KIARAPAYUNG 

KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS 

Arie Pratama 

Universitas Surakarta 

Surakarta 

(Email : arie_pratama28@yahoo.com) 

 

 

ABSTRAK 

 

Arie Pratama. 201420023. ANALISA KESEIMBANGAN AIR EMBUNG 

MEKARSARI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR IRIGASI DI DESA 

KIARAPAYUNG KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Surakarta. 

 

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah penghasil padi di Jawa Barat. 

Namun dibeberapa daerah di wilayah Kabupaten Ciamis belum dapat dioptimalkan 

produksi padinya. Banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau juga terjadi 

disebagian desa-desa di Kabupaten Ciamis. Kondisi ini dapat menyebabkan daya dukung 

alam terhadap masyarakat menjadi rendah sehingga banyak masyarakat yang miskin, 

kriminalitas tinggi, dan terjadi urbanisasi. Potensi ini salah satu disebabkan karena 

potensi Sumber Daya Air yang ada di wilayah ini belum dikembangkan secara memadai. 

Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan dibuatnya Embung Mekarsari 

yang berada di desa kiarapayung Kecamatan Rancah yang dapat memanfaatkan air 

permukaan dan diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 

tahap persiapan, menentukan kebutuhan data untuk penelitian, studi pustaka terhadap 

materi yang hendak dibahas, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, pengumpulan 

data dari berbagai sumber yang mendukung, dan simulasi operasi embung. 

Berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ketersediaan 

air tidak dapat mencukupi kebutuhan air untuk irigasi pada saat sebelum ada embung. 

 Pada kondisi sebelum ada embung, ketersediaan air yang mampu mencukupi 

kebutuhan air untuk irigasi hanya terjadi pada 2 periode, diantaranya Februari Periode II, 

Maret Periode I, Maret Periode II, dan Oktober Periode II. Embung Mekarsari dapat 

menampung jumlah air dimana jumlah air tersebut dapat mencukupi kebutuhan air untuk 

irigasi.Pada kondisi setelah ada embung, ketersediaan air sebagian besar dapat mencukupi 

kebutuhan air untuk irigasi. Dimana ketersediaan air mencukupi selama 22 (dua puluh 

dua) periode dan hanya mengalami kegagalan selama 2 (dua) periode yaitu, September 

Periode I dan September Periode II.  

 

Kata Kunci : Embung Mekarsari, Simulasi Embung, Keseimbangan Air. 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Ciamis 

merupakan salah satu daerah 

penghasil padi di Jawa Barat. Namun 

dibeberapa daerah di wilayah 

Kabupaten Ciamis belum dapat 

dioptimalkan produksi padinya. 

Banjir di musim hujan dan 

kekeringan di musim kemarau juga 

terjadi disebagian desa-desa di 

Kabupaten Ciamis. Kondisi ini dapat 

menyebabkan daya dukung alam 

terhadap masyarakat menjadi rendah 

sehingga banyak masyarakat yang 

miskin, kriminalitas tinggi, dan 

terjadi urbanisasi. Potensi ini salah 

satu disebabkan karena potensi 

Sumber Daya Air yang ada di 

wilayah ini belum dikembangkan 

secara memadai. Salah satu solusi 

dari permasalahan tersebut adalah 

dengan dibuatnya Embung Mekarsari 

yang berada di desa kiarapayung 

Kecamatan Rancah yang dapat 

memanfaatkan air permukaan dan 

diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Keperluan akan air untuk 

mandi, cuci, kakus di daerah ini 

sudah ducukupi oleh air dari sumber 

pegunungan walaupun pada musim 

kemarau airnya sangat kecil dan 

tidak mencukupi tetapi masih ada. 

Namun untuk keperluan Irigasi 

masyarakat sangat mengharapkan 

adaya air selain air hujan untuk 

keperluan Irigasi. Sehingga rencana 

adanya embung dengan kapasitas 

tampungan yang cukup menjanjikan 

untuk menigkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitarnya. 

Dengan rencana dibangunnya 

Embung Mekarsari tersebut, maka 

perlu dilakukan suatu studi untuk 

menganalisa besarnya potensi serta 

keseimbangan air Embung Mekarsari 

yang ada pada daerah aliran sungai 

disekitarnya dalam memenuhi 

kebutuhan air irigasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Silvi Prabawanti (2015) 

melakukan penelitian berjudul Studi 

Perencanaan Irigasi dan Pola Operasi 

Embung Kokok Koak Daerah Irigasi 

Kokok Koak Lombok Timur. 

Penelitian tersebut bertujuan 

Mengetahui sistem pola operasi 

Embung Kokok Koak yang tepat 

berdasarkan pola tata tanam Daerah 

Irigasi Kokok Koak terbaik serta 

Pemilihan pola tata tanam terbaik 

berdasarkan beberapa alternatif pola 

tata tanam yang disesuaikan dengan 

kebiasaan masyarakat. Dalam hasil 

penelitian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan sebagai alternatif terbaik 

dari 10 alternatif pola tata tanam, 

karena memiliki nilai kebutuhan air 

di petak sawah atau disebut juga 

NFR (Need Field Requiretment) 

rerata terkecil sebesar 0.28 lt/detik/ha 

yang menghasilkan kebutuhan air 

irigasi sebesar 294833.707 m3. Dari 

pola tata tanam tersebut, dapat 

diketahui luas lahan yang dicapai dan 

sistem pemberian air pada setiap 

keandalan dengan melakukan 
simulasi pola operasi embung 

dengan debit andalan 97.3 %, 80 %, 

75.3 %, 50.7 % dan 26.0 % dengan 

kegagalan tampungan kurang dari 20 

%. 

Didiek Isqak (2008) 

melakukan penelitian yang berjudul 

analisa pola operasi Embung Joho 

untuk pemenuhan kebutuhan air 

bersih Desa Joho, Kecamatan Pace, 

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. 
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Dalam studi ini dilakukan simulasi 

operasi waduk pada tahun 2011 

sampai 2025, simulasi dilakukan 

dengan menggunakan berbagai 

keandalan debit inflow yaitu air 

cukup (26,02%), air normal 

(50,68%), air rendah (75,34%) dan 

air kering (90%) serta dengan 

beberapa keandalan operasi. Metode 

simulasi yang digunakan mempunyai 

tujuan untuk mengetahui pola 

operasi embung. Persamaaan yang 

digunakan adalah kontiunitas massa 

aliran yang merupakan hubungan 

antara masukan (inflow), keluaran 

(outflow), dan perubahan tampungan 

embung. Data yang digunakan dalam 

analisis ini adalah debit inflow, 

evaporasi, jenis tanah dan kebutuhan 

yang harus dilayani embung.  

Dari hasil simulasi operasi Embung 

Joho dapat diketahui seberapa besar 

potensi Embung Joho dalam 

memenuhi kebutuhan air baku 

domestik, besarnya kemampuan 

Embung Joho untuk debit dengan 

keandalan 26,02% = 26.737 jiwa, 

50,68% = 20.487 jiwa, 75,34% = 

13.087 jiwa dan 90% = 13.887 jiwa. 

Dari hasil simulasi ini dilakukan 

analisa pola operasi berdasarkan 

beberapa kelebihan dan kekurangan 

dari masing – masing simulasi pola 

operasi. Dari hasil analisa maka pola 

operasi yang tepat untuk Embung 

Joho adalah pola operasi dengan 

simulasi keandalan debit 90%. 

 

LANDASAN TEORI 

Tampungan Embung 

Kapasitas tampungan 

Embung dihitung berdasarkan peta 

hasil pengukuran topografi di 

lapangan. Perhitungan volume 

genangan embung dapat dilakukan 

dengan metode interval luasan 

kontur (Contour area interval 

method). Metode ini dilakukan 

dengan cara mengukur luasan 

masing-masing kontur yang terdapat 

pada peta genangan, kemudian juga 

menghitung interval (beda tinggi) 

masing-masing kontur. Volume 

genangan dapat diperoleh dengan 

cara menghitung luasan rata-rata 

dikalikan dengan beda tinggi antara 

dua kontur tersebut. Kemudian dari 

hasil tersebut dijumlah secara 

aritmatika. Perhitungan Volume 

genangan dilakukan dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

A1 = Luas genangan pada 

elevasi 1. 

A2 = Luas genangan pada 

elevasi 2. 

H = Beda tinggi elevasi 

1 dan 2. 

 

Debit Andalan 

Debit andalan adalah 

ketersediaan air di sungai yang 

melampaui atau sama dengan suatu 

nilai yang keberadaannya dikaitkan 

dengan prosentase waktu atau 

kemungkinnan terjadinya. 

Perhitungan debit andalan 

(dependable discharge) 

dimaksudkan untuk mencari nilai 

kuantitatif debit yang tersedia 

sepanjang tahun, baik pada musim 

kemarau maupun pada musim hujan.  

Analisis debit andalan dapat 
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dilakukan dengan mengolah data 

hasil pembacaan alat pencatat debit 

otomatis seperti AWLR (Automatic 

Water Level Recorder) dan 

melakukan pengamatan hidrometri. 

Namun apabila pada titik yang akan 

dianalisis tidak tersedia seri data 

debit maka analisisnya dapat 

dilakukan dengan cara transformasi 

dari data hujan menjadi data debit.  

Proses transformasi data hujan 

menjadi data debit dapat 

menggunakan metode F.J Mock. 

FJ Mock, (1973) mengeluarkan suatu 

cara praktis untuk memperkirakan 

debit rerata bulanan pada suatu 

lokasi di sungai dalam daerah 

pengaliran sungai yang hanya 

memiliki data hujan dan data iklim 

saja.  Cara ini disarankan sebagai 

salah satu cara untuk menghitung 

debit tersedia bila data debit tersedia 

disungai minimal atau tidak ada (KP-

01 : 80). Dengan penekanan debit 

pada musim kering (kemarau). 

 

1. Konsep Dasar 

Metode Mock mempunyai 

dua prinsip pendekatan perhitungan 

aliran permukaan yang terjadi di 

sungai, yaitu neraca air di atas 

permukaan tanah dan neraca air di 

bawah tanah yang semua 

berdasarkan hujan, iklim dan kondisi 

tanah. Neraca air diatas permukaan 

tanah, meliputi daya serap tanah ‘soil 

storage’ terhadap hujan netto (hujan 

setelah dikurangi evapotranspirasi 

actual) yang nantinya mempengaruhi 

kondisi kelembaban tanah ‘soil 

moisture contens’.  Neraca air ini 

akan menyumbangkan (atau bisa 

juga tidak) aliran langsung  / direct 

run off yang merupakan kelebihan air 

/ water surplus tentunya setelah 

dikurangi laju infiltrasi yang 

didekatai berdasarkan koefisien 

resapan.  Waktu dari mulainya hujan 

hingga aliran langsung mencapai 

sungai berada dalam batas periode 1 

bulanan (waktu konsentrasi <<< 1 

bulan). 

Neraca air dibawah 

permukaan sangat dipengaruhi laju 

inflitrasi dan perkolasi mencapai 

muka air tanah dalam batas waktu < 

1 bulan.  Neraca ini akan 

mempengaruhi kondisi kandungan 

air tanah ‘storage volume’ yang 

berubah dari waktu ke waktu 

sehingga pada akhirnya akan 

memberikan sumbangan (bisa juga 

tidak) berupa alairan dasar ’base 

flow’ yang dapat menuju kedalam 

sungai.  Aliran dasar bisa saja hilang 

(tidak tertampung di sungai) karena 

kakarakter sungai tersebut yang 

memiliki taraf muka air tanah 

dibawah dasar sungainya. 

 

Rumus untuk menghitung aliran 

permukaan terdiri dari : 

a. Hujan netto 

R net  =  (R – Eta) 

Dimana : 

ETa = ETp – E  

E = ETp . Nd/30 m  

Nd = 27 – 3/2.Nr 

b. Neraca air di atas permukaan :  

WS  =  Rnet – SS 

Dimana : 

SS = SMt + SMt+1  
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SMt = SMt-1 + Rnet  

c. Neraca air di bawah permukaan : 

dVt  =  Vt – Vt-1 

Dimana : 

I = Ci . WS 

Vt = ½(1+k) I + k . Vt-1 

d. Aliran permukaan :  

RO  =  BF + DRO  

Atau  dalam satuan debit : 

Q  =  0,0116 . RO . A/H  

Dimana :  

BF  = I – dVt 

DRO = WS – I  

Dengan notasi rumus-rumus 

sebagai berikut : 

Rnet = Hujan netto (mm). 

R = Hujan (mm). 

ETp = Evapotranspirasi 

potensial (mm). 

ETa = Evapotranspirasi 

aktual (mm). 

Nd = Jumlah hari kering / 

tidak hujan (hari). 

Nr = Jumlah hari hujan 

(hari). 

WS = Kelebihan air (mm). 

SS = Daya serap tanah atas 

air (mm). 

SM = Kelembaban tanah 

(mm). 

dV = Perubahan kandungan 

air tanah (mm). 

V = Kandungan air tanah 

(mm). 

I = Laju infiltrasi (mm). 

Ci = Koefisien resapan (< 

1). 

k = Koefisien resesi aliran 

air tanah (<1). 

DRO = Aliran langsung 

(mm). 

BF = Aliran air tanah (mm). 

RO = Aliran permukaan 

(mm). 

H = Jumlah hari kalender 

dalam sebulan (hari). 

A = Luas DPS (km2). 

Q = Debit aliran 

permukaan (m3/det). 

t = Waktu tinjau (periode 

sekarang t dan periode lalu t –1). 

Modifikasi akan dilakukan pada 

beberapa rumus diatas sehingga 

menjadi : 

E     =   ETp .  Nd / H .  m 

Nd  =  H – Nr  

ETa     Etp 
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Dimana :  

H = Periode waktu 

setengah bulanan (14   H 

 16 hari). 

m = Bobot lahan tak 

tertutup vegetasi ( 0 < m < 40%). 

 

2. Langkah Perhitungan 

Data masukan terdiri dari 

data konstan terukur dan data 

konstan yang diperkirakan.  Data 

konstant terukur berupa curah hujan 

bulanan (R) dan hari hujan bulanan 

(Nr) dari stasiun hujan (dari 

PU/Pertanian/BMG), bobot lahan 

yang tak tertutup oleh vegetasi (m) 

dari peta tata guna lahan, 

evapotranspirasi potensial (ETp) bisa 

dari panci evaporasi atau dihitung 

menggunakan berbagai metode 

(Penmann, Radiasi, Blanney Criddle 

dan sebagainya) didasarkan atas data 

iklim dari stasion klimatologi 
terdekat (dari PU/Pertanian/BMG) 

dan luas DPS (A) dari peta topografi 

atau foto udara.  Data konstan yang 

diperkirakan dari kondisi tanah 

berupa kapasitas kelembaban tanah 

(SMC), koefisien resapan permukaan 

tanah (Ci).  Sedangkan yang dicoba-

coba adalah faktor aliran air tanah 

(k). 

Anggapan yang ditetapkan 

pada saat awal simulasi adalah 

kandungan air tanah pada saat 

sebelumnya, diambil Vn-1 = 0 

karena kelembaban tanah diambil 

sebesar SMC (maksimum), awal 

musim hujan, prosesi hitungan 

adalah : 

a. Evapotranspirasi actual (ETa), 

ETa = ETp – E 

Dimana : 

E = ETp . Nd / H.m 

Nd = H – Nr 

Maka 

Eta = ETp – ETp.(H-Nr)/H.m 

b. Neraca air dipermukaan  

R net= (R-ETa) 

c. Daya serap tanah atas air (SS)  

diawali simulasi jika Rnet > SMC, 

SS = 0  

Selanjutnya : 

SS = SMt – SMt-1 

d. Kelembaban tanah (SM), 

SM   = SMt-1 + SSt : 0  

SM  SMC 

e. Kelebihan air (WS), 

WS = Rnet – SS : WS  0 
f. Infiltrasi (I)  

I = Ci . WS 

g. Kandungan air tanah     

Vt = ½(1+k)I+k.Vt-1 

h. Beda kandungan air tanah  

(dV)= Vt – Vt-1 

i. Aliran dasar  

BF = I – dV 

j. Limpasan langsung  

DRO= WS – I 

k. Limpasan permukaan 

RO = BF + DRO 

l. Debit aliran permukaan rerata  

(Q) = 0,0116.RO.A/H (m3/det) 

periode bulanan 28  H  31 hari, 

periode tengah bulanan 14  H   
16 hari. 

Setelah menentukan debit 

aliran, langkah selanjutnya adalah 

menentukan debit andalan dengan 

cara mengurutkan nilai debit aliran 

dari nilai yang paling besar ke nilai 

debit aliran yang paling kecil dan 

menghitung nilai peluang dengan 

rumus :   
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Dimana :  

P  = Peluang (%). 

m = Nomor urut data. 

n  = Jumlah data. 

3. Analisa Evotranspirasi 

Dengan masukan data iklim 

berikut: letak lintang, temperatur 

udara, kelembaban relatif,  

kecepatan angin dan lama 

penyinaran matahari.  Persamaan 

Penman dirumuskan sebagai 

berikut:  

ETo = c [ W . Rn + (1-W). f(u). 

(ea-ed) ]  

Dimana :  

Eto = Evapotranspirasi tanaman 

(mm/hari). 

W = Faktor temperature. 

Rn = Radiasi bersih (mm/hari). 

f(u) = Faktor kecepatan angina. 

(ea-ed) = Perbedaan  antara  

tekanan  uap   air   pada   

temperatur rata-rata dengan 

tekanan uap jenuh air (mbar). 

c = Faktor perkiraan dari 

kondisi musim. 

4. Analisa Kebutuhan Air Imigrasi 

Kebutuhan air irigasi di 

sawah ditentukan oleh beberapa 

faktor berikut: 

a. Penyiapan lahan 

b. Penggunaan konsumtif 

c. Perkolasi dan rembesan 

d. Pergantian lapisan air 

e. Curah hujan efektif 

f. Pola tanam 

Kebutuhan air total di sawah 

(gross water requirement) mencakup 

beberapa faktor 1 sampai dengan 4, 

sedangkan kebutuhan air bersih di 

sawah (net water requirement) 

memperhitungkan curah hujan 

efektif, baik untuk tanaman padi, 

maupun untuk tanaman palawija. 

Dengan memperhitungkan tingkat 

efektifitas dan efisiensi pola 

pembagian air ini, maka untuk 

perhitungan kebutuhan air irigasi 

akan dihitung berdasarkan periode 

15 harian mengingat periode ini 

cukup efektif dan efisien untuk 

dilaksanakan pada pola operasi nanti. 

a. Kebutuhan Air Untuk Tanah 

(Land Requirement) 

Kebutuhan air untuk tanah 

memperhitungkan kebutuhan total 

air selama penyiapan lahan (land 

preparation), air pengganti akibat 

adanya perkolasi dan penggantian 

lapisan air (water layer 

replacement).  Hal ini sangat 

bervariasi tergantung pada kondisi 

irigasi setempat dan tipe tanah. 

1) Penyiapan Lahan (land 

preparation) 

Penyiapan lahan untuk padi 

dimaksudkan untuk penjenuhan 

tanah dan penstabilan lapisan air 

sebelum penanaman dimulai dan 

juga sebagai penyeimbang akibat 

adanya kehilangan yang 

diakibatkan oleh evaporasi dan 
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perkolasi. Metode ini didasarkan 

pada laju air konstan yang telah 

dikembangkan oleh Van de Goor 

Ziljstra (1986) dengan rumus 

sebagai berikut : 
















S

T
.Mk

PEM
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MLP

0
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Dimana :  

LP = Kebutuhan air irigasi di 

sawah (mm/hari). 

M = Kebutuhan air untuk 

mengganti kehilangan air 

akibat evaporasi dan 

perlokasi (mm/hari) 

Eo =  Evaporasi terbuka. 

E =  Bilangan napier. 

P =  Perkolasi. 

T =  Jangka waktu penyiapan 

lahan (hari). 

S = Kebutuhan air, untuk 

penjenuhan ditambah 

dengan lapisan air 50 mm, 

yaitu 200 + 50 = 250 mm 

(untuk tanah lempung). 

2) Perkolasi 

Kehilangan air akibat 

perkolasi diperuntukkan 

kepada tanaman padi selama 

pengolahan lahan.  Dalam 

menentukan besarnya 

perkolasi tergantung dari 

jenis tanahnya dalam hal ini 

perkolasi yang terjadi 

berkisar antara 2-3 mm/hari. 

Dalam menentukan besarnya 

perkolasi tergantung dari 

jenis tanahnya dalam hal ini 

perkolasi yang terjadi 

berkisar antara 2-3 mm/hari, 

seperti pada tercantum dalam 

Tabel berikut : 

Tabel  2-1. Nilai Perkolasi 

No Tipe Tanah 
Perkolasi 

(mm/hari) 

1 Ringan (light) 2,0 

2 Sedang (medium) 2,0 - 3,0 

3 
Sedang - Berat 

(medium - heavy) 
4,0 

4 Berat (heavy) 5,0 

 

 3) Penggantian Lapisan Air 

(Water Layer Replacement) 

Penggantian lapisan air 

dilakukan setelah pemupukan 

yang dijadwalkan untuk 

mengganti lapisan air sesuai 

kebutuhan.  Tetapi jika tidak 

ada penjadwalan seperti itu 

maka dilakukan penggantian 

sebanyak dua kali, masing-

masing 50 mm (3,3 mm/hari) 

yang dilaksanakan pada 1 

atau 2 bulan setelah 

tranplantasi. 

4) Curah Hujan Efektif 

Curah hujan efektif adalah 

curah hujan yang dapat 

digunakan langsung untuk 

pertumbuhan tanaman.  

Untuk perhitungan curah 

hujan efektif disesuaikan 

dengan kebutuhan air untuk 

tiap jenis tanaman yang 

direncanakan, yaitu jenis 

tanaman padidan palawija. 

5) Curah hujan efektif padi 



9 

Perhitungan curah hujan 

efektif padi mengacu pada 

KP 01 adalah 70% dari curah 

hujan minimum 10 harian 

dengan periode ulang 5 tahun 

(probabilitas 80%), yang 

dinyatakan dengan hubungan 

sebagai berikut : 

10

R
7,0Re 80  

Dimana :  

Re = curah hujan 

efektif (mm/hari). 

R80 = curah hujan 

dengan probabilitas 

80% ( mm). 

6) Curah hujan efektif palawija 

Curah hujan efektif palawija 

menurut KP 01 dapat 

ditentukan dengan periode 

bulanan dan dihubungkan 

dengan curah hujan rata-rata 

bulanan terpenuhi 50% (R50) 

serta mempertimbangkan 

rata-rata bulanan 

evepotranspirasi bulanan. 

7) Penggunaan Konsumtif (Etc) 

Evapotranspirasi tanaman 

merupakan kebutuhan air 

tanaman yang dapat 

ditentukan dengan persamaan 

berikut : 

ETc   = kc x ETo 

Dimana :  

Etc = 

Evapotranspirasi 

tanaman (mm/hari). 

kc =

 Koefisien 

tanaman yang 

tergantung dari jenis 

tanaman dan periode 

pertumbuhan 

tanaman. 

Eto = 

Evapotranspirasi 

tanaman acuan 

(mm/hari). 

b. Koefisien Tanaman (Kc) 

Koefisien untuk tanaman padi 

harus mempertimbangkan koefisien 

tanaman menurut metode FAO, dan 

bukan koefisien tanaman yang 

diusulkan oleh Nedeco Prosida, 

karena perhitungan Eto dihitung 

berdasrkan metode Penmann 

Modifikasi menurut FAO seperti 

yang telah diuraikan di atas.  

Koefisien tanaman padi yang 

diusulkan oleh FAO di dalam KP 01 

adalah sebagaimana disajikan pada 

Tabel berikut : 

Tabel  2-2. Koefisien Tanaman Padi 

No Bulan 
Varietas 

Lokal 

Varietas 

Unggul 

1 0,5 1,1 1,1 

2 1,0 1,1 1,1 

3 1,5 1,1 1,05 

4 2,0 1,1 1,05 

5 2,5 1,1 0,95 

6 3,0 1,05 0 

7 3,5 0,95 - 

8 4,0 0 - 

 

c. Efisiensi Irigasi 

 Berdasarkan KP 01 harga-harga 

efisiensi adalah sebagai berikut : 

Tabel 2-3. Harga-Harga Irigasi Untuk 

Tanaman Ladang 
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d. Kebutuhan Air untuk Tanaman 

Padi 

Kebutuhan air untuk tanaman 

padi dihitung berdasarkan satu unit 

luasan sawah (ha), dengan 

menggunakan Metode Modified 

Pennman sebagai berikut : 

WR = {(LP + ETc + P + W) - Re} 

x   x EI 

Dimana :  

WR = Kebutuhan air untuk padi 

(lt/dt/ha). 

LP = Kebutuhan air untuk 

pengolahan tanah (mm/hr). 

ETc = Kebutuhan air konsumtif 

(mm/hari). 

P = Perkolasi (2,00 mm/hari). 

W = Penggantian lapisan air 

(mm/hari). 

Re = Curah hujan efektif 

(mm/hari). 

EI = Efisiensi Irigasi (50 – 60 

%). 

 

e. Kebutuhan Air untuk Palawija 

Kebutuhan air untuk tanaman 

palawija dihitung berdasarkan satu 

unit luasan sawah (ha) dengan 

menggunakan Metode Modified 

Pennman sebagai berikut : 

WR = (ETc – Re) x  x EI 

Dimana :  

WR = Kebutuhan air untuk 

tanaman palawija (lt/dt/ha). 

Etc  = Kebutuhan air konsumtif 

(mm/hr). 

Re = Curah hujan efektif 

(mm/hr). 

EI = Efisiensi irigasi (50 – 

60%). 

f. Kebutuhan Air di Pengambilan 

Dengan demikian kebutuhan 

air di pengambilan adalah sebesar : 

A1157,0
Eff

IRIR
DR 21   

Dimana :  

DR = Besarnya debit di 

pengambilan (m3/dt). 

IR1 = Kebutuhan air untuk padi 

(mm/hari). 

IR2 = Kebutuhan air untuk 

palawija (mm/hari). 

Eff = Besarnya efisiensi total. 

A = Luas sawah. 

g. Pola Tanam 

  Jenis tanaman dan jadwal 

tanam mempengaruhi pola tanam. 

Kondisi hidroklimatologi akan 

menentukan pengaturan pola tanam, 

sehingga dapat diusahakan pola 

kebutuhan air untuk tanaman 

mengikuti pola ketersediaan air yang 

ada.  

  Jenis tanah juga sangat 

penting diperhatikan dalam 

No Uraian Awal 
Peningkatan yang dapat 

dicapai 

1 
Jaringan Irigasi 

Utama 
0,75 0,8 

2 Petak Tersier 0,65 0,75 

3 Keseluruhan 0,5 0,6 
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menentukan pola tanam yang sesuai. 

Nilai komulatif hujan yang dapat 

dicapai kondisi layak pengerjaan 

tanah tersebut dipengaruhi oleh jenis 

tanah.  Faktor khusus yang penting 

dalam pemilihan pola tanam adalah 

pertimbangan kebiasaan setempat 

dan pertimbangan ekonomi. 

  Pola tata tanam yang 

diterapkan mengacu pada kondisi 

iklim setempat serta kesesuaian 

lahan.  Dalam perhitungan kebutuhan 

air irigasi ini berpedoman pada 

Rencana Tata Tanam Global (RTTG) 

di masing-masing wilayah. 

h. Simulasi Operasi Embung 

Simulasi  ini bertujuan 

menemukan hubungan antara volume 

tampungan embung,  tinggi embung, 

kebutuhan air irigasi serta  

kehilangan air akibat evaporasi. 

Prinsip dasar studi optimasi dengan 

simulasi adalah pengembangan dari 

persamaan kontinyuitas, yaitu : 

dt

ds
OI   

Dimana :  

I = Inflow dalam (m3/dt). 

O = Outflow dalam (m3/dt). 

ds/dt = Perubahan tampungan yang 

merupakan fungsi dari waktu dan 

dapat dikembangkan sebagai berikut 

: 

 
dt

ww
OSPSLI tt

tttt

1

1






   

Dimana : 

It = Rata-rata inflow di embung 

(m3/dt). 

Lt = Kehilangan air pada embung 

oleh evaporasi (m3/dt). 

St = Kehilangan air akibat 

rembesan melalui pondasi embung 

(m3/dt). 

SPt = Air yang melimpah (m3/dt). 

Ot = Outflow yang dibutuhkan 

untuk daerah layanan (m3/dt). 

Prosedur perhitungan 

simulasi dimulai dari perhitungan 

kebutuhan air, perhitungan potensi 

air yaitu dengan debit andalan untuk 

masing-masing lokasi waduk dan sub 

das, perhitungan kapasitas 

tampungan dan rencana operasi 

pelepasan air yang menjamin air 

dapat kembali pada posisi semula 

pada akhir periode operasi. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Embung Mekarsari secara 

administrasi berada di dusun 

Mekarsari Desa Kiarapayung 

Kecamatan Rancah, sedangkan 

secara geografi rencana Embung 

Mekarsari terletak pada koordinat X 

= 221138 m dan Y = 9203673 m. 

Lokasi rencana embung adalah 

berupa lembah yang berada di 

Sungai Cibatur (dengan b = ± 2 m 

dam h = ± 2 m) yang merupakan 

anak Sungai Ciliung yang bermuara 

di Sungai Citanduy. Lembah tersebut 

diapit oleh tebing perbukitan dengan 

kemiringan lereng antara sedang 

sampai dengan curam. Rencana area 

genangan Embung Mekarsari adalah 

berupa lahan sawah milik 

masyarakat dan kebun sehingga 
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perlu adanya pembebasan lahan 

dengan cara ganti rugi. 

Alasan pemilihan site 

Embung Mekarsari adalah adanya 

inflow sungai Cibatur yang 

disamping terdapat cekungan (kom) 

sebagai tempat rencana genangan 

dengan luas ± 1 Ha,. Kondisi akses 

jalan masuk yang mudah juga 

menjadi pertimbanganan dalam 

pemilihan potensi embung, akses 

jalan masuk ke lokasi embung 

merupakan jalan menuju Kecamatan 

Rajadesa. 

Dengan rencana dibangunnya 

Embung Mekarsari diharapkan dapat 

menampung air sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai irigasi dengan 

mengairi sawah ± 15 Ha dan juga 

dapat dimanfaatkan sebagai air baku 

maupun tempat wisata. 

Tahap Persiapan 

Metodologi penelitian dapat 

diartikan sebagai suatu langkah – 

langkah atau cara – cara dalam 

meneliti suatu obyek. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

melalui beberapa tahap yaitu : 

1. Menentukan kebutuhan data 

untuk penelitian. 

2. Studi pustaka terhadap materi 

yang hendak dibahas. 

3. Menyiapkan alat dan bahan 

yang digunakan. 

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data 

adalah teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan 

data. Dalam pengumpulan data 

penelitian membutuhkan suatu 

instrumen. Instrumen penelitian 

merupakan suatu alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh penulis atau 

peneliti dalam pengumpulan data, 

agar pekerjaannya menjadi lebih 

mudah, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. Dalam 

pengumpulan data yang dibutuhkan 

untuk penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode kepustakaan, 

dalam tahap ini dilakukan 

pengumpulan data dari berbagai 

sumber yang mendukung, seperti 

buku-buku referensi, skripsi, jurnal, 

serta data-data dari sumber yang 

dibutuhkan.  

Metode pengumpulan data 

pada analisa pola embung mekarsari 

dilakukan dengan cara literatur yaitu 

suatu metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara 

mengumpulkan, merumuskan dan 

mengolah data tertulis serta metode 

kerja yang digunakan.  

 Untuk melakukan Analisa 

Luapan Banjir pada Kali Cikalong 

maka diperukan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang 

didapatkan dari instansi yang terkait 

dengan rencana proyek, data tersebut 

diperoleh dari perusahaan PT. Puser 

Bumi Mekon yang berkantor pusat di 

Yogyakarta. Data yang diperlukan 

adalah : 

1. Data Curah Hujan  

2. Data Klimatologi 

3. Data Volume Tampungan 

Embung 

4. Data Pola Tanam. 

Metode Simulasi Operasi Embung 

Simulasi merupakan suatu 

proses peniruan dari sesuatu kondisi 

Langkah – langkah pengerjaan 

analisa adalah : 

a. Menentukan bulan dan periode 

serta jumlah hari. 

b. Menentukan tampungan awal 

bulan atau tampungan awal 

operasi, dalam studi ini 

tampungan awal yang digunakan 
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adalah tampungan total dari 

embung. 

c. Elevasi awal bulan diambil pada 

saat muka air normal. Elevasi air 

yang didasarkan dari luas 

tampungan total yaitu tampungan 

efektif. 

d. Luas genangan Embung diambil 

dari data karakteristik Embung. 

Luas genangan berdasarkan 

tampungan total Embung. Luas 

genangan diperlukan untuk 

memperoleh nilai kehilangan air 

di Embung akibat evaporasi. 

e. Menentukan debit masukan 

inflow di embung. Debit masukan 

didapatkan dari besarnya debit 

andalan pada bulan-bulan yang 

bersangkutan. Debit andalan yang 

digunakan merupakan debit 

andalan 80%. 

f. Menentukan kehilangan air di 

embung akibat evaporasi. 

Kehilangan di embung sangat 

dipengaruhi oleh luas tampungan. 

Makin luas tampungan makin 

besar penguapan yang terjadi. 

g. Menentukan kehilangan air di 

embung akibat filtrasi. 

h. Menentukan debit keluaran 

(outflow) dari embung. Diperoleh 

dari besarnya kebutuhan air 

domestik. 

i. Menghitung besarnya tampungan 

akhir. Tampungan akhir 

merupakan nilai dari tampungan 

awal ditambahkan dengan selisih 

antara debit inflow dan debit 

outflow. Pada awal perhitungan 

debit inflow ditambahkan dengan 

tampungan efektif, sedangkan 

debit outflow ditambah dengan 

nilai evaporasi. Untuk bulan 

selanjutnya nilai tampungan akhir 

bulan sebelumnya digunakan 

sebagai tampungan awal pada 

bulan itu. 

j. Cek apakah Stt+1 < tampungan 

efektif, maka tidak terjadi 

limpasan. Proses tersebut 

berulang hingga tampungan akhir 

periode ini (1 tahun). dilapangan. 

Dalam situasi atau analisa 

perilaku operasi embung 

bertujuan untuk mengetahui 

perubahan kapasitas tampungan 

embung. Persamaan yang 

digunakan adalah kontinuitas 

tampungan (mass storage 

equation) yang memberi 

hubungan antara masukan, 

keluaran, dan perubahan 

tampungan. 

 

TAMPUNGAN EMBUNG 

Tahap awal untuk melakukan 

simulasi kesemimbangan air pada 

embung adalah dengan menentukan 

jumlah tampungan embung, 

tampungan yang akan ditentukan 

adalah tampungan efektif, 

tampungan mati, dan tampungan 

total. Tampungan efektif adalah 

tampungan volume yang muka 

airnya terletak antara tinggi muka air 

normal dengan tinggi muka air 

minimum, sementara tampungan 

mati adalah tampungan volume air 

yang terletak di bawah tinggi muka 

air minimum dan tampungan total 

adalah tampungan volume air pada 

ketinggian normal yaitu antara . 

Berikut dibawah ini adalah gambar 

4-1 mengenai jenis tampungan pada 

embung ; 
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Gambar 4-1. Jenis Tampungan Air 

pada Embung 

Ket :  

1. Tubuh Embung 

2. Kolam Tampungan 

3. Saluran Pengambilan (Intake) 

4. Pelimpah (Spillway) 

Untuk menentukan volume 

tampungan air pada embung, maka 

diperlukan data luas genangan dan 

tinggi elevasi. Berikut adalah data 

luas genangan dan tinggi elevasi 

yang berhasil saya himpun disajikan 

pada tabel 4-1 :  

 Tabel 4-1. Data Elevasi dan Luas  

Genangan Embung Mekarsari 

Dan berikut adalah tabel 4-2 

hasil perhitungan untuk mencari 

Volume Tampungan Embung 

Mekarsari: 

Tabel 4-2. Perhitungan Volumen 

Tampungan Embung 

 

Maka, dari hasil perhitungan diatas 

dapat kita tentukan nilai dari 

tampungan mati embung mekarsari 

adalah 358,84 m3, tampungan 

efektif sebesar 16,185.84 m3 dan 

tampungan total sebesar 16,544.67 

m3. Untuk melihat grafik kapasitas 

Embung Mekarsari maka dapat 

dilihat pada Grafik 4-1 di bawah ini 

: 

 

 

 

 

 

 

No. 

Elevasi Luas 

Keterangan  

M m2 

1 412 136.690   

2 413 643.288   

3 414 1612.682 Intake 

4 415 2641.857   

5 416 3607.064   

6 417 5039.605   

7 418 6123.462 Spillway 

8 419 7898.414   

9 420 9450.821   

No. 

Elevasi Luas Volume 

Keterangan  

m m2 m3 

1 412 136.690 0   

2 413 643.288 358.84   

3 414 1612.682 1,450.34 Intake 

4 415 2641.857 3,556.55   

5 416 3607.064 6,668.51   

6 417 5039.605 10,971.93   

7 418 6123.462 16,544.67 Spillway 

8 419 7898.414 23,536.81   

9 420 9450.821 32,199.83   

10 421 10577.778 42,208.84   
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Inflow 

 Untuk menentukan besar 

inflow atau debit masukan diambil 

dari debit andalan. Debit andalan 

adalah besarnya debit yang tersedia 

untuk memenuhi kebutuhan air  

dengan resiko kegagalan yang telah 

diperhitungkan. Debit andalan yang 

akan digunakan dalam penilitan ini 

adalah debit andalan 80%. Sebelum 

menentukan debit andalan, maka 

langkah pertama adalah dengan 

mencari data perhitungan debit aliran 

rendah. Perhitungan debit aliran 

rendah dapat dicari dengan metode 

FJ. Mock.  

Perhitungan debit andalan 

menggunakan analisa bulan dasar 

perencanaan (basic Mounth), 

keandalan debit yang digunakan 

sebesar 80%. Hasil perhitungan debit 

andalan akan menjadi besaran nilai 

Inflow sesuai dengan nilai 

kemungkinannya, berikut adalah 

hasil perhitungan debit andalan. 

Outflow 

Untuk mengetahui besaran 

nilai Outflow atau debit air yang 

keluar, maka ada beberapa faktor 

yang menentukan besaran nilai 

Outflow tersebut, diantaranya 

Penguapan (Evapotranspirasi), 

Kebutuhan Irigasi, Rembesan dan 

besar debit air yang harus mengalir 

melewati embung yang disebut juga 

Ecologycal Flow. 

1. Penguapan (Evapotranspirasi) 

Evapotranspirasi adalah 

keseluruhan jumlah air yang berasal 

dari permukaan tanah, air, dan 

vegetasi yang diuapkan kembali ke 

atmosfer oleh adanya pengaruh 

faktor–faktor iklim dan fisiologi 

vegetasi. Faktor yang 

memepengaruhi nilai penguapan itu 

sendiri salah satunya adalah luas 

permukaan genangan pada embung, 

jadi semakin luas permukaan 

tampungan tersebut maka semakin 

besar pula Evapotranspirasi yang 

terjadi. Berikut adalah nilai besaran 

Evapotranspirasi yang berhasil saya 

himpun pada lokasi embung : 

Tabel 4-5. Evapotranspirasi rata-rata 

perhari 

 

2. Kebutuhan Irigasi 

Padi yang ditanam 

merupakan varietas unggul dengan 

lahan mempunyai tekstur berat tanpa 

retak. Waktu penyiapan lahan selama 

30 hari, sehingga dalam satu tahun 

bisa dua kali tanam masing-masing 

dengan tiga bulan tanam dan satu 

bulan penyiapan lahan. Pola tanam 

yang digunakan adalah padi-padi-

palawija.  

Secara umum biasanya musim tanam 

pertama di awali pada bulan 

Bulan Periode 
Evapo 

(mm/hari) 
Bulan Periode 

Evapo 

(mm/hari) 

Jan 

I 5.05 

Jul 

I 3.39 

II 5.24 II 3.50 

Feb 

I 5.15 

Ags 

I 4.47 

II 5.08 II 4.48 

Mar 

I 4.36 

Sep 

I 5.19 

II 4.35 II 5.24 

Apr 

I 3.66 

Okt 

I 5.03 

II 3.74 II 5.01 

Mei 

I 3.82 

Nov 

I 4.92 

II 3.73 II 4.81 

Jun 

I 3.60 

Des 

I 4.61 

II 3.41 II 4.63 
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November, hal ini dikarenakan 

musim tanam pertam identik dengan 

musim penghujan. Biasanya akan 

berakhir dengan panen di 

pertengahan atau akhir Februari, 

sementara untuk musim tanam kedua 

di mulai awal atau pertengahan 

Maret – akhir Juni. Dan untuk musim 

tanam ketiga diawali Bulan Juli – 

Akhir Oktober. 

3. Rembesan 

Rembesan adalah banyaknya 

jumlah air atau cairan yang masuk 

atau keluar pada suatu media atau 

massa tanah tertentu. Rembesan yang 

akan dibahas pada penelitian ini 

adalah rembesan pada dasar embung. 

Besarnya jumlah rembesan 

bergantung pada perkolasi dan luas 

tampungan. Nilai perkolasi pada 

penelitian ini diperoleh dari nilai 

perkolasi menurut petunjuk yang 

tercantum pada Standar Perencanaan 

Irigasi yaity Kriteria Perencanaan 

Jaringan Irigasi KP.01 (1968) 

sebagai perkiraan, dengan 

mempertimbangkan kondisi fisik 

tanah di lokasi penelitian.  

Angka perkolasi untuk 

berbagai jenis tanah disajikan pada 

tabel 4-8 di bawah ini :  

Tabel 4-8. Angka Perkolasi 

Jenis Tanah Perkolasi 

(mm/hari) 

Pasir 

Tanah Lempung 

Tanah Liat 

3 – 6 

2 - 3 

1 - 2 

 

Untuk menghitung jumlah rembesan 

pada tanah, maka digunakan rumus :  

Rembesan pada tanah = P x A 

Dimana :  

P = Perkolasi,   

A = Luas Permukaan 

4. Ecologycal Flow 

Ecologycal Flow adalah aliran air 

yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan ekosistem yang 

harus tetap mengalir ke bagian hilir 

sungai. Dengan ada nya rencana 

pembuatan embung mekarsari, 

tentunya hal ini haruslah 

memberikan efek positif terhadap 

ekosistem sungai, baik itu di bagian 

hulu ataupun bagian hilir sungai. 

Maka dari itu air yang mengalir ke 

hilir harus tetap terjaga dan tidak 

mengurangi kualitas ekosistem 

sebelum dibangunnya embung 

tersebut. Untuk besaran nilai debit 

Ecologycal Flow mengacu pada 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 

6738:2015 dengan debit andalan 

95%. 

 

HASIL SIMULASI 

KESEIMBANGAN AIR 

 

Simulasi Keseimbangan Air 

Sebelum ada Embung 

Untuk melakukan simulasi 

keseimbangan air sebelum ada 

embung maka harus membandingkan 

antara jumlah Inflow dengan jumlah 

Outflow yang terjadi pada sungai. 

Dimana :  

Inflow = Debit andalan  

dan  

Outflow = Kebutuhan Air Irigasi 
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Untuk memperjelas hasil 

simulasi keseimbangan air sebelum 

ada embung, maka disajikan dalam 

bentuk grafik 4-2 di bawah ini :  

 

 

 

 

 

Grafik 4-2. Keseimbangan Air 

Sebelum ada Embung 

Dari hasil simulasi tersebut di atas, 

dapat kita lihat bahwa ketersediaan 

air yang hanya mengandalkan debit 

air yang mengalir di sungai saja tidak 

dapat mencukupi kebutuhan air di 

desa Kiarapayung. Hal ini dapat kita 

lihat pada grafik dimana ketersediaan 

air hanya mencukupi 4 (empat) 

periode saja dari 24 (dua puluh 

empat) periode yang di simulasikan. 

Periode yang dapat mencukupi 

ketersediaan air diantaranya, 

Februari Periode II, Maret Periode I, 

Maret Periode II, dan Oktober 

Periode II. 

 

Simulasi Setelah ada Embung 

Untuk menilai tingkat 

keberhasilan embung untuk melayani 

kebutuhan air irigasi di daerah 

layanan nya, maka dilakukan 

simulasi operasi embung dengan 

membandingkan antara jumlah 

ketersediaan air dan jumlah 

kebutuhan air. Jumlah ketersediaan 

air bisa kita dapatkan dari hasil 

perhitungan Outflow ditambahkan 

dengan jumlah tampungan pada 

embung. Sementara untuk kebutuhan 

air dihitung dari proses penguapan, 

perhitungan kebutuhan air untuk 

irigasi, rembesan dan Ecologycal 

Flow.  

Ketersediaan Air (Inflow) = 

Jumlah Tampungan Embung + Debit 

Andalan 

dan  

Kebutuhan Air (Outflow) = 

Penguapan + Kebutuhan Air Irigasi 

+ Rembesan + Ecologycal Flow 

Untuk memperjelas hasil 

simulasi keseimbangan air setelah 

ada embung, maka disajikan dalam 

bentuk grafik 4-3 di bawah ini: 

 

 

 

 

Grafik 4-3. Keseimbangan Air 

Sebelum ada Embung 

Dari hasil simulasi tersebut di 

atas, dapat kita lihat bahwa 

ketersediaan air yang hanya 

mengandalkan debit air yang 

mengalir yang kemudian ditampung 

oleh embung dapat mencukupi 

kebutuhan air di desa Kiarapayung. 

Hal ini dapat kita lihat pada grafik 

dimana ketersediaan air mencukupi 

selama 22 (dua puluh dua) periode. 

Dan hanya mengalami kegagalan 

selama 2 (dua) periode yaitu, 

September Periode I dan September 

Periode II. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi 

yang telah dilakukan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Hasil analisa keseimbangan air 

pada kondisi sebelum ada embung 

tidak dapat mencukupi kebutuhan 

air irigasi, hal ini dapat dilihat 

dari jumlah periode kegagalan 

dalam mencukupi kebutuhan air 

melebihi angka minimal 

kegagalan, yaitu selama 6 

Periode. Sementara hasil analisa 

keseimbangan air pada kondisi 

setelah ada embung dinilai dapat 

mencukupi kebutuhan air irigasi, 

hal ini dikarenakan kegagalan 

yang terjadi lebih kecil dari angka 

minimal kegagalan dalam 

mencukupi kebutuhan air irigasi 

berdasarkan pola tanam yang 

disimulasikan. 

2. Pada kondisi sebelum ada 

embung, ketersediaan air yang 

mampu mencukupi kebutuhan air 

untuk irigasi hanya terjadi pada 2 

periode, diantaranya Februari 

Periode II, Maret Periode I, Maret 

Periode II, dan Oktober Periode 

II. Sementara, pada kondisi 

setelah ada embung, ketersediaan 

air sebagian besar dapat 

mencukupi kebutuhan air untuk 

irigasi. Dimana ketersediaan air 

mencukupi selama 22 (dua puluh 

dua) periode dan hanya 

mengalami kegagalan selama 2 

(dua) periode yaitu, September 

Periode I dan September Periode 

II 

 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada 

beberapa saran yang dapat dijadikan 

masukan antara lain : 

1. Rencana pembangunan Embung 

Mekarsari harus dilaksanakan, 

dikarenakan ketersediaan air di 

Desa Kiarapayung tidak 

mencukupi untuk kebutuhan air 

irigasi. 

2. Apabila Embung Mekarsari telah 

selesai dibangun, disarankan pada 

para petani untuk menanam 

palawija pada bulan September. 

Hal ini dikarenakan tidak adanya 

ketersediaan air pada Embung 

Mekarsari. 
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