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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Air yang bersih adalah salah satu kebutuhan terpenting untuk seluruh 

manusia, karena semua aktivitas masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

manapun sangat membutuhkan air bersih. Oleh karena itu, baik di pedesaan maupun 

perkotaan, seiring dengan kebutuhan hidup manusia, maka kebutuhan akan air juga 

semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan air bisa dilihat dari beberapa aspek 

yang saling ketergantungan, yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Air bisa saja berubah 

menjadi sumber bencana apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Kekeringan 

dan kegagalan panen bisa merugikan masyarakat terutama petani. (Priyonugroho, 

2014). 

Pada dasarnya, saluran dirancang untuk menyediakan air yang cukup bagi 

tanaman untuk produksi yang optimal. Penyediaan air irigasi dianggap sebagai 

pengisian Kembali hanya bila jumlah curah hujan tidak mencukupi. Saluran dalam 

jaringan irigasi menurut fungsinya terdiri dari dua jenis, yaitu saluran pembawa dan 

saluran pembuang. Saluran pembawa digunakan untuk mengalirkan air dari 

sumbernya, seperti sungai dan waduk, untuk menyebar ke ladang, dan saluran 

pembuang digunakan untuk mengalirkan kelebihan airkembali ke sungi. Khususnya 

Ketika menghitung kebutuhan air irigasi, data penggunaan air tanaman yang 

sebenarnya dari lokasi sangat berguna dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap 

data pengamatan sendiri. 

Dengan terjadinya kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk, diprlukan upaya peningkatan produksi pangan secara terus 

menerus dan berkelanjutan. Irigasi merupakan salah satu bidang terpenting untuk 

potensi lahan pertanian. Saluran irigasi sangat diinginkan bisa membentuk suatu 

perancangan saluran irigasi yang menjamin ketersediaan air secara teratur untuk 

meningkatnya sektor pertanian dalam hal penyediaan pangan. 

Permasalahan yang sering kali terjadi pada saat sampai atau tidaknya air pada 

petak sawah dapat diakibatkan karena ukuran saluran yang sangat sempit atau 

terlalu lebar yang tidak sesuai dengan ketersediaan air pada daerah irigasi. Harus 
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dilakukan analisis kebutuhan air, dimensi saluran dan tata tanam sedemikian rupa 

supaya mampu mengalirkan air ke lahan pertanian. 

Prinsip penyusunan rencana tanam adalah keseimbangan antara ketersediaan 

air dan kebutuhan air irigasi. Berdasarkan ketersediaan air, diperkirakan dengan 

menghitung limpasan utama yang diperoleh dari data limpasan tahun sebelumnya. 

Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan air dari skema budidaya yang 

diusulkan oleh petani. Penyusunan pola tanam seperti ini sangat penting karena 

sangat mempengaruhi distribusi air untuk tahun mendatang. 

Daerah irigasi Warung Kiara dengan luas 507 Ha 769l/det dengan klasifikasi 

irigasi teknis berlokasi di warung kiara. Faktanya dengan jumlah itu masih sering 

terjadi kebutuhan air yang tidak merata dan membuat hasil dari padi kurang 

memuaskan dan sering terjadi pembagian air yang tidak sesuai yang membuat 

kebutuhan air itu tidak merata, hal itu disebabkan oleh banyaknya pengambilan air 

dari orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu dengan di lakukannya analisa 

ini, untuk mengecek kondisi air saat ini dan mengetahui hasilnya apakah mencukupi 

untuk memenuhi air di areal sawah dengan menghitung kebutuhan dan ketersediaan 

air saat ini. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Menghitung kebutuhan dan ketersediaan air? 

2. Bagaimana RTTG yang tepat untuk D.I Warungkiara saat ini?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar lingkup penelitian ini tinjauannya tidak terlalu luas, maka diperlukan 

adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Berikut batasan-batasan masalah 

untuk penelitian ini : 

1. Melihat ruang lingkup yang meliputi neraca air dan rencana tata tanam 

global. 

2. Menghitung kebutuhan dan ketersediaan air dan rencana pemberian air. 

3. Berlokasi di Daerah Irigasi Warungkiara (Ubrug) 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ketersediaan air dan kebutuhan air di Daerah Irigasi 

Warungkiara. 

2. Merencanakan RTTG agar dapat mencukupi kebutuhan di Daerah Irigasi 

Warungkiara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai bahan pembelajaran pada Rencana tata tanam global 

2. Sebagai referensi guna pemerataan kebutuhan air di Daerah Irigasi 

Warungkiara. 

1.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Berpikir 
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