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ABSTRACT  

Water balance is the balance of input and output water in a place in a certain period, so it can to know the 

amount of water is surplus or deficit. The usefulness of knowing the water conditions in the surplus and deficit 

can anticipate possible disasters, as well as to utilize the best possible water. Water balance analysis is a 

general description of the condition of water availability and its utilization in an area, in this case for the last 10 

years. Water balance analysis is useful in the prevention of drought in the dry season. This study aims to 

determine the amount of water availability and whether the rice fields can be irrigated completely optimally in 
the Irrigation Area Bendug Barugbug Karawang regency. The availability of irrigation water is calculated 

based on 80% mainstay debit using data from 2008 to 2017. This debit is used as the basis for determining the 

availability of water in the calculation of water balance analysis. The rainfall data used are Pundong, Jatisari, 

Ciracas and Wanayasa rain station data. The water requirement that irrigates the Barugbug Barge irrigation 

area of 2889 ha is calculated based on monthly rainfall data for 10 years from 2008 to 2017. Among them are 

data consistency test, calculate effective rainfall, and calculate potential evapotranspiration by Penman 

Modification method. Then do the pattern of planting system by using 3 class alternatives to know the more 

optimal planting period and avoid the risk of failure. Based on the results of water balance analysis conducted in 

the period 2008 to 2017 all the alternative groups have surplus. The highest irrigation water demand is 

experienced in the alternative planting pattern of 1 group A of 6,256 l / dt / ha. The highest availability of 

irrigation water occurred in March of 83.72 m3 / sec. The excess is then channeled to the East Tarum trunk to be 
used to other. 

Keywords:   Barugbug, Water Requirement, Water Availability, Water Balance Analysis 

 

ABSTRAK 

Neraca air merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat 

untuk mengetahui jumlah air tersebut kelebihan (surplus) ataupun kekurangan (deficit). Kegunaan mengetahui 

kondisi air pada surplus dan deficit dapat mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi, serta dapat pula 

untuk mendayagunakan air sebaik-baiknya. Analisis neraca air merupakan suatu gambaran umum mengenai 

kondisi ketersediaan air dan pemanfaatannya di suatu daerah, dalam hal ini untuk 10 tahun terakhir. Analisis 

neraca air berguna dalam pencegahan kekeringan pada musim kemarau. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya ketersediaan air dan apakah areal sawah dapat terairi seluruhnya secara optimal di Daerah 

Irigasi Bendung Barugbug Kebupaten Karawang. Ketersediaan air irigasi dihitung berdasarkan debit andalan 

80% dengan menggunakan data dari tahun 2008 hingga tahun 2017. Debit ini dijadikan dasar dalam menentukan 

ketersediaan air dalam perhitungan analisis neraca air. Data curah hujan yang digunakan adalah data stasiun 
hujan Pundong, Jatisari, Ciracas dan Wanayasa. Kebutuhan air yang mengairi daerah irigasi bendung Barugbug 

seluas 2889 ha dihitung berdasarkan pada data curah hujan bulanan selama 10 tahun dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2017. Diantaranya melakukan uji konsistensi data, menghitung curah hujan efektif, dan 

menghitung evapotranspirasi potensial dengan metode Penman Modifikasi. Kemudian dilakukan pola tata tanam 

dengan menggunakan 3 alternatif golongan untuk mengetahui masa tanam yang lebih optimal dan menghindari 

resiko kegagalan. Berdasarkan hasil analisis neraca air yang dilakukan pada periode tahun 2008 hingga tahun 

2017 semua alternatif golongan mengalami kelebihan (surplus). Kebutuhan air irigasi tertinggi dialami pada pola 

tanam alternatif 1 golongan A sebesar 6.256 l/dt/ha. Ketersediaan air irigasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 

sebesar 83.72 m3/detik. Adanya kelebihan tersebut kemudian disalurkan ke saluran induk Tarum Timur untuk 

dipergunakan ke daerah irigasi lainnya. 

 
Kata Kunci :  Barugbug, Kebutuhan Air, Ketersediaan Air, Analisis Neraca Air 



1. PENDAHULUAN  

Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan 

dan semua jenis makhluk hidup. Dalam penggunaan air sering terjadi kurang hati-hati dalam 
pemakaian dan pemanfaatannya sehingga diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara 

ketersediaan dan kebutuhan air. Dalam pemanfaatan air khususnya lagi dalam hal pertanian, dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pangan serta pengembangan wilayah, pemerintah Indonesia melakukan 

usaha pembangunan di bidang pengairan yang bertujuan agar dapat langsung dirasakan oleh 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air. 

Pemanfaatan air sungai secara optimal untuk menunjang kegiatan dibidang pertanian salah 

satunya adalah dengan mendirikan bangunan air yang fungsinya untuk mengalirkan atau menyuplai air 
untuk kebutuhan irigasi di persawahan yaitu bangunan bendung. Dalam merencanakan besarnya debit 

kebutuhan air yang diperlukan pada areal persawahan secara keseluruhan perlu dilakukan suatu analisa 

kebutuhan air mulai dari saluran pembawa yaitu saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier 

hingga besarnya kebutuhan di petak-petak sawah, dalam hal ini perlu didukung dengan kelengkapan 
data-data yang terkait dalam analisa ini untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Dalam memenuhi kebutuhan air khususnya untuk kebutuhan air di persawahan maka perlu 

didirikan sistem irigasi dan bangunan bendung. Kebutuhan air ini kemudian disebut dengan kebutuhan 
air irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang 

pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi 

pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia secara 
benar yakni seefisien dan seefektif mungkin agar produktivitas pertanian dapat meningkat sesuai yang 

diharapkan. 

Air irigasi di Indonesia umumnya bersumber dari sungai, waduk, air tanah dan sistem pasang 

surut. Salah satu usaha peningkatan produksi pangan khususnya padi adalah tersedianya air irigasi di 
sawah-sawah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan air irigasi 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. 
Besarnya kebutuhan air irigasi juga bergantung kepada cara pengolahan lahan. Jika besarnya 

kebutuhan air irigasi diketahui maka, dapat diprediksi pada waktu tertentu kapan ketersediaan air 

dapat memenuhi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan air irigasi. Jika ketersediaan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan, maka dapat dicari solusi bagaimana kebutuhan tetap harus dipenuhi.  

Neraca air (water balance) merupakan neraca masukan dan keluaran air disuatu tempat pada 

periode tertentu, sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut kelebihan (surplus) ataupun 

kekurangan (defisit). Kegunaan mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengantisipasi 
bencana yang kemungkinan terjadi, serta dapat pula untuk mendayagunakan air sebaik-baiknya. 

Pada penelitian ini dilakukan di daerah irigasi Barugbug dengan salah satu bendungnya yaitu 

Bendung Barugbug yang terletak di Sungai Ciherang dan Sungai Cilamaya, perbatasan antara 
kampung Sukasari dan kampung Babakan Cau, perbatasan dua desa yaitu desa Barugbug dan desa 

Situ Dam, kecamatan Jatisari, kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat. Untuk dapat mengetahui 

apakah areal sawah dalam daerah Bendung Barugbug dapat seluruhnya terairi secara optimal, maka 

perlu evaluasi terhadap kebutuhan air irigasi yang diberikan baik oleh Sungai Ciherang maupun 
Sungai Cilamaya.  

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai kebutuhan dan ketersediaan air 

irigasi di wilayah bendung Barugbug dan mengetahui perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan 
air irigasi di wilayah bendung Barugbug. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Hujan Daerah 

Data hujan yang tercatat disetiap stasiun penakar hujan adalah tinggi hujan disekitar stasiun 

tersebut atau biasa disebut sebagai hujan titik (Point Rainfall). Karena stasiun penakar hujan tersebar 
di daerah aliran maka banyak data tinggi hujan yang diperoleh yang besarnya tidak sama. Di dalam 

analisa hidrologi diperlukan data hujan rerata di daerah aliran (catchment area) yang kadang-kadang 



dihubungkan dengan besarnya aliran yang terjadi. Data curah hujan yang dipakai untuk perhitungan 

debit efektif adalah hujan yang terjadi pada daerah aliran sungai pada waktu yang sama. Curah hujan 

yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air  adalah  curah hujan rerata di 
seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut 

curah hujan area dan dinyatakan dalam mm (Sosrodarsono & Takeda, 2003). 

 

2.2. Kebutuhan Air Irigasi 

Dalam memperhitungkan kebutuhan air harus dipertimbangkan berbagai unsur yang akan 

dibicarakan secara singkat dibawah ini.  

a) Evaporasi  
Untuk mengetahui berapa besar penguapan yang terjadi pada Daerah Alitran Sungai (DAS) yang 

dikaji, diperhitungkan dengan menggunakan rumus Penman Modifikasi 

b) Curah hujan efektif  

Untuk irigasi tanaman padi, curah hujan efektif tengah-bulanan diambil 70% dari curah hujan rata-
rata mingguan atau tengah-bulanan dengan kemungkinan tidak terpenuhi 20%.  

c) Pola tanam  

Pola tanam seperti yang diusulkan dalam Tahap Studi akan ditinjau dengan memperhatikan 
kemampuan tanah menurut hasil-hasil survei. Jika perlu akan diadakan penyesuaian-penyesuaian.  

d) Koefisien tanaman  

Koefisien tanaman diberikan untuk menghubungkan evapotranspirasi (ETo) dengan 
evapotranspirasi tanaman acuan (ETtanaman) dan dipakai dalam rumus Penman. Koefisien yang 

dipakai harus didasarkan pada pengalaman yang terus menerus proyek irigasi di daerah itu.  

e) Perkolasi dan rembesan  

Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-sifat tanah. Data-data mengenai perkolasi akan 
diperoleh dari penelitian kemampuan tanah. Laju perkolasi normal pada tanah lempung sesudah 

dilakukan penggenangan berkisar antara 1 mm/hr sampai 3 mm/hr. Di daerah-daerah miring 

perembesan dari sawah ke sawah dapat mengakibatkan banyak kehilangan air. Di daerah-daerah 
dengan kemiringan diatas 5%, paling tidak akan terjadi kehilangan 5 mm/hari akibat perkolasi dan 

rembesan.  

f) Penyiapan lahan  
Untuk petak tersier, jangka waktu yang dianjurkan untuk penyiapan lahan adalah 1,5 bulan. Bila 

penyiapan lahan terutama dilakukan dengan peralatan mesin, jangka waktu satu bulan dapat 

dipertimbangkan.  

 

2.3. Ketersediaan Air Irigasi 

Debit andalan didefinisikan sebagai debit minimum rata-rata mingguan atau tengah bulanan. 

Debit minimum rata-rata mingguan atau tengah bulanan ini didasarkan pada debit mingguan atau 
tengah bulanan rata-rata untuk kemungkinan tidak terpenuhi 20%. Debit andalan yang dihitung 

dengan cara ini tidak sepenuhnya dapat dipakai untuk irigasi karena aliran sungai yang dielakkan 

mungkin bervariasi sekitar harga rata-rata mingguan atau tengah bulanan dengan debit puncak kecil 

mengalir diatas bendung. Sebagai harga praktis dapat diandaikan kehilangan 10%. Hasil analisis 
variasi dalam jangka waktu mingguan atau tengah bulanan dan pengaruhnya terhadap pengambilan 

yang direncanakan akan memberikan angka yang lebih tepat (Dirjen Pengairan D. , 2013). 

 

2.4. Neraca Air 

Dalam perhitungan neraca air, kebutuhan pengambilan yang dihasilkannya untuk pola tanam 

yang dipakai akan dibandingkan dengan debit andalan untuk tiap setengah bulan dan luas daerah yang 
bisa diairi. Apabila debit sungai melimpah, maka luas daerah proyek irigasi adalah tetap karena luas 

maksimum daerah layanan (command area) dan proyek akan direncanakan sesuai dengan pola tanam 

yang dipakai.  
 



3. METODOLOGI 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah irigasi Bendung Barugbug yang terletak di Sungai 
Ciherang dan Sungai Cilamaya, perbatasan antara kampung Sukasari dan kampung Babakan Cau, 

perbatasan dua desa yaitu desa Barugbug dan desa Situ Dam, kecamatan Jatisari, kabupaten Karawang 

provinsi Jawa Barat. Lokasi stasiun hujan pengambilan data dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

  
Gambar 1. Stasiun Hujan Pengambilan Data 

Sumber : Analisis Peneliti, 2018 
 

3.2. Data yang Digunakan 

Data yang digunakan pada Penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Data yang digunakan untuk penelitian 

Data Keterangan 

Data Curah Hujan Kab. Karawang selama 10 Tahun (2008 – 2017) Perum Jasa Tirta II 

Data Klimatologi Kabupaten Karawang (2017) BMKG 

Data Debit Harian Bendung Barugbug selama 10 tahun (2008 – 2017) Perum Jasa Tirta II 

Data Luas Lahan Irigasi Perum Jasa Tirta II 

Data Skema Daerah Irigasi Bendung Barugbug Perum Jasa Tirta II 

 

3.3. Uji Konsistensi Data 
Ketelitian hasil perhitungan dalam ramalan hidrologi sangat diperlukan, yang tergantung dari 

konsistensi data itu sendiri. Dalam suatu rangkaian data pengamatan hujan, dapat timbul non-

homogenitas dan ketidak sesuaian, yang dapat mengakibatkan penyimpangan dalam perhitungan. 

Non homogenitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 
a. Perubahan letak stasiun. 

b. Perubahan sistem pendataan. 

c. Perubahan iklim. 
d. Perubahan dalam lingkungan sekitar. 

Metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums) merupakan pengujian konsistensi data dengan 

menggunakan data dari stasiun itu sendiri, yaitu pengujian dengan kumulatif penyimpangan terhadap 

nilai rata-rata dibagi dengan akar kumulatif rerata penyimpangan kuadrat terhadap nilai reratanya. 
Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 
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Nilai statistik Q dan R hitung : 

Q = maks |Sk**| untuk nk 0 …………………………………………………………………….(4) 

R = Maks Sk** - min Sk**………........................................................................................................(5) 

Dimana : 

Sk* : Simpangan Mutlak. 

Sk** : Nilai konsistensi data. 
n : Jumlah data. 

Dy : Simpangan rata-rata. 

Q : Nilai statistik Q untuk nk 0 . 

R : Nilai Statistik (range). 

 

3.4. Evapotranspirasi 

Perhitungan evapotranspirasi dihitung berdasarkan rumus Penmann yang telah dimodifikasi 

pada daerah-daerah di Indonesia adalah sebagai berikut: 

ET = ETo* . c.........................................................................................................................................(6)
      

ETo* = W(0,7Rs–Rn1) + (1–W).f(u).(ea-ed).........................................................................................(7) 

 

3.5. Analisis Debit Andalan Bendung Barugbug  

Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada daerah irigasi Bendung 

Barugbug diambil dari Sungai Cilamaya dan Sungai Ciherang yang dibendung oleh Bendung 
Barugbug. 

Untuk mendapatkan debit andalan dilakukan analisa data debit dengan kemungkinan terpenuhi 

80%. Untuk mendapatkan nilai debit andalan dilakukan dengan cara meranking debit dari yang 

terkecil ke yang terbesar kemudian dicari urutan dengan kemungkinan peluang terjadi 80% dengan 
persamaan : 

m = 0.2 × n…………………………………………………..(8) 

Data debit yang digunakan adalah data debit pada Bendung Barugbug selama 10 tahun dari 
tahun 2008-2017 sehingga didapat : 

m = 0.2 × 10 

m = 2 (urutan kedua dari tabel debit Bendung Barugbug). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Tabel 2 Debit Andalan Bendung Barugbug Periode Tengah Bulanan 

Bulan 
Debit Andalan (m3/detik) 

Tengah bulan 1 Tangah bulan 2 

Januari 12.46 5.72 

Februari 80.90 74.27 

Maret 83.72 82.12 

April 72.65 75.84 

Mei 52.10 7.07 

Juni 15.07 15.00 

Juli 7.84 5.00 

Agustus 3.00 3.00 

September 7.50 45.00 

Oktober 45.00 10.46 

November 27.98 39.70 

Desember 37.89 35.96 

 

3.6. Analisis Kebutuhan Air Irigasi  
Perhitungan kebutuhan air irigasi berdasarkan jenis tanaman, yang dapat divariasikan dengan 

pola tata tanam. Untuk mengatasi kebutuhan air yang tersedia dan mengusahakan areal persawahan 

yang dapat ditanami padi seluas-luasnya maka perlu dicoba dengan memajukan atau memundurkan 

awal musim tanam dari pola tanam yang telah dibuat di daerah tersebut. 
Pengaturan pola tanam digolongkan kedalam beberapa golongan (alternatif), lalu diambil salah 

satu alternatif yang paling memungkinkan dan menguntungkan. Dalam evaluasi ini dicoba dengan 3 

golongan (alternatif) yang disusun sebagai berikut : 

 Alternatif 1 = golongan A (padi – palawija – padi) mulai tanggal 1 Februari. 

 Alternatif 2 = golongan B (padi – padi – palawija) mulai tanggal 1 Oktober. 

 Alternatif 3 = golongan C (padi – palawija – palawija) mulai tanggal 1 November. 

Luas areal pada setiap golongan ini dianggap sama, jadi kebutuhan air untuk seluruh areal 

adalah rata-rata kebutuhan pengambilan untuk masing-masing golongan. 

Untuk menganalisis neraca air Bendung Barugbug maka dilanjutkan dari hasil perhitungan debit 

andalan dan kebutuhan air irigasi yang telah didapat, kemudian dilanjutkan dengan melihat 
perbandingan antara debit andalan yang ada di bendung dengan debit yang dibutuhkan untuk mengairi 

areal irigasi dihitung dengan persamaan :  

Q = (DR × A) / 100…………………………………………………………………………………....(9) 
Dimana : 

Q = debit yang dibutuhkan pada luas area (m3/dt) 

DR = kebutuhan air di intake (l/dt/ha) 
A    =luas areal daerah irigasi Bendung Barugbug (ha) 

 

3.7. Analisis Neraca Air  

Analisis neraca air dilakukan pada Bendung Barugbug, di Kabupaten Karawang. Tujuan 
dilakukan analisis neraca air ini adalah untuk mengetahui keseimbangan air sebagai penyimpan air 

yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Perhitungan keseimbangan air pada 

bendung Barugbug ini berdasarkan data debit andalan dan kebutuhan air irigasi. Sehingga diketahui 
apakah areal sawah dalam daerah bendung Barugbug dapat seluruhnya terairi secara optimal. 

 Diagram alur metode penelitian selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 2. Bagan Alir Pengerjaan Penelitian 

Sumber : Analisis Peneliti, 2018 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Ketersediaan Air di Bendung Barugbug 

Ketersediaan air / Debit andalan di Daerah Irigasi Bendung Barugbug berdasarkan data debit harian 

bendung Barugbug selama 10 tahun yang diperoleh dari Perum Jasa Tirta II. Untuk mendapatkan nilai 

debit andalan dilakukan dengan cara meranking debit dari terkecil ke terbesar kemudian dicari urutan 
dengan kemungkinan peluang terjadi 80%. Hasil debit andalan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik Debit Andalan Bendung Barugbug 
Sumber : Analisis Peneliti, 2018 
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4.2. Kebutuhan Air Daerah Irigasi Bendung Barugbug 
Kebutuhan air di Daerah Irigasi Bendung Barugbug dihitung berdasarkan data curah hujan dari 4 

stasiun hujan yaitu di stasiun hujan Pundong, Jatisari, Ciracas dan stasiun Wanayasa. Kemudian 
dilanjutkan dengan perhitungan uji konsistensi data, curah hujan efektif dan evapotranspirasi penman 

modifikasi. Setelah itu dilakukan perhitungan pola tanam dengan mencoba 3 alternatif golongan Hasil 

analisis perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 3 Kebutuhan Air Irigasi 3 Alternatif Golongan 

Bulan Periode 

Alternatif 

1 

Alternatif 

2 

Alternatif 

3 

Golongan 
A 

Golongan 
B 

Golongan 
C 

Januari 
1 1.193 1.126 1.173 

2 1.611 1.003 1.211 

Februari 
1 1.642 1.060 1.197 

2 0.702 1.620 1.081 

Maret 
1 1.083 1.542 0.749 

2 1.111 0.690 0.502 

April 
1 1.040 0.951 0.000 

2 1.091 1.063 0.000 

Mei 
1 1.115 1.207 0.257 

2 1.043 1.196 0.414 

Juni 
1 0.699 1.016 0.377 

2 0.478 0.943 0.249 

Juli 
1 0.000 0.284 0.178 

2 0.024 0.176 0.122 

Agustus 
1 0.438 0.272 0.444 

2 0.968 0.435 0.607 

September 
1 2.029 1.199 1.002 

2 2.165 1.996 1.029 

Oktober 
1 1.536 1.988 0.443 

2 1.478 1.231 1.611 

November 
1 1.447 1.398 1.994 

2 1.511 1.428 1.523 

Desember 
1 1.294 1.308 1.172 

2 1.139 1.329 1.207 

 

4.3. Analisis Neraca Air Daerah Irigasi Bendung Barugbug 
Analisis kebutuhan dan ketersediaan air diperhitungkan berdasarkan data yang ada, tahun 2008 

sampai dengan 2017. Luas areal sawah yang digunakan adalah 2.889 ha. Dari nilai kebutuhan air di 

intake dikali dengan luas areal sawah di DI Barugbug didapatkan nilai kebutuhan air irigasi, kemudian 
neraca air didapatkan dari ketersediaan air (Q80%) di kurang dengan kebutuhan air irigasi. Tabel 

perhitungan neraca air untuk tiga golongan dapat dilihat pada tabel 4, tabel 5, dan tabel 6. Sedangkan 

grafik neraca airnya dapat dilihat pada gambar 4, gambar 5 dan gambar 6 dibawah ini. 
 

 



Tabel 4 Perhitungan Neraca Air (Alternatif 1 Golongan A) 

Bulan   

Debit 

Andalan 

(m3/dt) 

DR 1 
(lt/dt/ha) 

Debit yang 

dibutuhkan 

(m3/dt) 

Keterangan 

Jan 
1 12.46 1.193 3.447 Terpenuhi 

2 5.72 1.611 4.654 Terpenuhi 

Feb 
1 80.9 1.642 4.745 Terpenuhi 

2 74.27 0.702 2.028 Terpenuhi 

Mar 
1 83.72 1.083 3.129 Terpenuhi 

2 82.12 1.111 3.211 Terpenuhi 

Apr 
1 72.65 1.040 3.003 Terpenuhi 

2 75.84 1.091 3.151 Terpenuhi 

Mei 
1 52.1 1.115 3.220 Terpenuhi 

2 7.07 1.043 3.013 Terpenuhi 

Jun 
1 15.07 0.699 2.018 Terpenuhi 

2 15 0.478 1.380 Terpenuhi 

Jul 
1 7.84 0.000 0.000 Terpenuhi 

2 5 0.024 0.070 Terpenuhi 

Agt 
1 3 0.438 1.265 Terpenuhi 

2 3 0.968 2.796 Terpenuhi 

Sept 
1 7.5 2.029 5.862 Terpenuhi 

2 45 2.165 6.256 Terpenuhi 

Okt 
1 45 1.536 4.437 Terpenuhi 

2 10.46 1.478 4.269 Terpenuhi 

Nov 
1 27.98 1.447 4.182 Terpenuhi 

2 39.7 1.511 4.365 Terpenuhi 

Des 
1 37.89 1.294 3.739 Terpenuhi 

2 35.96 1.139 3.292 Terpenuhi 

 

 

 
Gambar 4. Grafik Neraca Air Alternatif 1 Golongan A 

Sumber : Analisis Peneliti, 2018 
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Tabel 5 Perhitungan Neraca Air (Alternatif 2 Golongan B) 

Bulan   

Debit 

Andalan 

(m3/dt) 

DR 2 
(lt/dt/ha) 

Debit yang 

dibutuhkan 

(m3/dt) 

Keterangan 

Jan 
1 12.46 1.126 3.252 Terpenuhi 

2 5.72 1.003 2.897 Terpenuhi 

Feb 
1 80.9 1.060 3.062 Terpenuhi 

2 74.27 1.620 4.681 Terpenuhi 

Mar 
1 83.72 1.542 4.456 Terpenuhi 

2 82.12 0.690 1.994 Terpenuhi 

Apr 
1 72.65 0.951 2.749 Terpenuhi 

2 75.84 1.063 3.072 Terpenuhi 

Mei 
1 52.1 1.207 3.488 Terpenuhi 

2 7.07 1.196 3.456 Terpenuhi 

Jun 
1 15.07 1.016 2.934 Terpenuhi 

2 15 0.943 2.723 Terpenuhi 

Jul 
1 7.84 0.284 0.819 Terpenuhi 

2 5 0.176 0.508 Terpenuhi 

Agt 
1 3 0.272 0.786 Terpenuhi 

2 3 0.435 1.256 Terpenuhi 

Sept 
1 7.5 1.199 3.465 Terpenuhi 

2 45 1.996 5.766 Terpenuhi 

Okt 
1 45 1.988 5.742 Terpenuhi 

2 10.46 1.231 3.556 Terpenuhi 

Nov 
1 27.98 1.398 4.038 Terpenuhi 

2 39.7 1.428 4.125 Terpenuhi 

Des 
1 37.89 1.308 3.778 Terpenuhi 

2 35.96 1.329 3.839 Terpenuhi 

 

 

 
Gambar 5. Grafik Neraca Air AlternatiF 2 Golongan B 

Sumber : Analisis Peneliti, 2018 
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Tabel 6 Perhitungan Neraca Air (Alternatif 3 Golongan C) 

Bulan    

Debit 

Andalan 

(m3/dt) 

DR 3 
(lt/dt/ha) 

Debit yang 

dibutuhkan 

(m3/dt) 

Keterangan 

Jan 
1 12.46 1.173 3.390 Terpenuhi 

2 5.72 1.211 3.499 Terpenuhi 

Feb 
1 80.9 1.197 3.459 Terpenuhi 

2 74.27 1.081 3.123 Terpenuhi 

Mar 
1 83.72 0.749 2.165 Terpenuhi 

2 82.12 0.502 1.449 Terpenuhi 

Apr 
1 72.65 0.000 0.000 Terpenuhi 

2 75.84 0.000 0.000 Terpenuhi 

Mei 
1 52.1 0.257 0.743 Terpenuhi 

2 7.07 0.414 1.197 Terpenuhi 

Jun 
1 15.07 0.377 1.088 Terpenuhi 

2 15 0.249 0.719 Terpenuhi 

Jul 
1 7.84 0.178 0.515 Terpenuhi 

2 5 0.122 0.353 Terpenuhi 

Agt 
1 3 0.444 1.282 Terpenuhi 

2 3 0.607 1.752 Terpenuhi 

Sept 
1 7.5 1.002 2.895 Terpenuhi 

2 45 1.029 2.973 Terpenuhi 

Okt 
1 45 0.443 1.279 Terpenuhi 

2 10.46 1.611 4.655 Terpenuhi 

Nov 
1 27.98 1.994 5.761 Terpenuhi 

2 39.7 1.523 4.401 Terpenuhi 

Des 
1 37.89 1.172 3.387 Terpenuhi 

2 35.96 1.207 3.488 Terpenuhi 

 

 
 

Gambar 6. Grafik Neraca Air Alternatif 3 Golongan C 

Sumber : Analisis Peneliti, 2018 
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Dari tabel dan grafik dapat dilihat bahwa luas areal daerah irigasi Barugbug sebesar 2889 ha 

dapat diairi secara terus menerus tanpa melakukan rotasi teknis berupa sistem golongan dengan awal 

penanaman pada awal bulan Februari, Oktober dan November. Bahkan terjadi kelebihan debit di 
daerah irigasi Barugbug dengan jumlah yang cukup besar. 

Untuk mengatasi kelebihan air terdapat saluran Sungapan dan saluran Benggala untuk 

mengalirkan kelebihan air dari Sungai Cilamaya dan Sungai Ciherang ke Saluran Induk Taruan Timur 

yang berada di sebelah utara untuk diteruskan ke daerah irigasi Tarum Timur. Selain itu sudah 
dibangun sebuah bendung di saluran Sungapan dengan nama Bendung Telar untuk mengatur 

pemberian air ke Saluran Induk Tarum Timur. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan  

Hasil perhitungan kebutuhan air irigasi pada luas area 2889 ha pola tanam alternatif 1 golongan 
A tertinggi terjadi pada bulan September tengah bulan kedua sebesar 6.256 l/dt/ha dan terendah terjadi 

pada bulan Juli tengah bulan pertama sebesar 0 lt/dt/ha. Kemudian pada alternatif 2 golongan B 

tertinggi terjadi pada bulan September tengah bulan kedua sebesar 5.766 l/dt/ha dan terendah terjadi 
pada bulan Juli tengah bulan kedua sebesar 0.508 l/dt/ha. Sedangkan pada alternatif 3 golongan C 

tertinggi terjadi pada bulan November tengah bulan pertama sebesar 5.761 lt/dt/ha dan terendah terjadi 

pada bulan April tengah bulan kedua  dan Mei tengah bulan pertama sebesar 0 lt/dt/ha.  
Ketersediaan air diperoleh dari data debit Bendung Barugbug selama 10 tahun (2008 hingga 

2017) kemudian diolah sehingga mendapatkan debit andalan. Ketersediaan air tertinggi terjadi pada 

bulan Maret tengah bulan pertama sebesar 83.72 m3/detik, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan 

Agustus sebesar 3.00 m3/detik. Perbedaan ini sangat signifikan karena di daerah irigasi Barugbug pada 
bulan Maret merupakan musim hujan sehingga mengalami kelebihan air. Sedangkan pada bulan 

Agustus merupakan musim kemarau sehingga mengalami kekurangan air. 

Pada analisis neraca air semua alternatif golongan mengalami surplus. Surplus tertinggi terjadi 
pada bulan Maret karena memiliki ketersediaan air tertinggi sebesar 83.72 m3/detik. Sedangkan 

surplus terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 3 m3/detik. 

 

5.2. SARAN  

Untuk menjaga kuantitas debit air Bendung Barugbug maka perlu diadakan konservasi lahan 
yang dibarengi dengan konservasi air sehingga sumber-sumber air tetap terjaga. Untuk mengatasi 

kelebihan air maka perlu dilakukan variasi kombinasi pola tanam sehingga nantinya bisa 

menghasilkan keuntungan produksi yang lebih maksimal. Direkomendasikan menggunakan data yang 

lebih panjang yaitu hingga 20 tahun atau lebih guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan 
akurat. 
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