I

T

.ji.;-',i;

.

..

UNIVERSITAS
. i'-.
J
..;

'

^t.;'
; " iMUHAMMADIYAH,BENGKULU

PENINGK{AN KECEP{AN MEMBACA DENGAN MENGGI,]NAKAN METODE SPEED READING SISWA KELAS VIII
B SMPNEGERI 11 KOTABENGKULU TAHLINAJARAN 2OO9I2OIO
Reni Kusmiarti dan Emi Dawati

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI WANITA PEKEzuAKEBERSIHAN KOTA BENGKULU
Maliah
MOBILITAS TENAGAKERJA
Lessy

I

Hertati

PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAI]ASA INDONESIA SISWA KELAS I
MAN MODELARGAMAKMUR
St. Asivah
IMPLEMENTASI AIGORITMA KRIPTOGRAII ASIMETRIS ELGAMAL TINTUK PENGAMANAN DOKUMEN OFFICE

Kirman
l

i

EVALUASI PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PPH BADAN PADA KPP
MADYAPALEMBANG
Aries Veronica
HUBTINGAN POLAASUH OTORITATIF DAN PEMAFIAMAN CERITAISLAMI DENGAN PENALARAN MORAL

PADAANAK
Syukri Amin
PENDIDIKAN BAGI ANAK MISKIN

Eli Rustinar
MENGAPA ANAK SD CENDERLJNG DISURUH MENGHAPAI OPERASI PERKALIAN DARIPADA OPERASI
PENJUMLAI{AN ?

Ali Syahbana
INOVASI DALAM PEMBELAJARAN DENGAN PENERAPAN E- LEARNING
Yanti Paulina
STUDI KEBUTUHAN AIR AREAL IRIGASI DAERAH TEMETUNG BARU KOTA BENGKULU

MuhammadAli
PENGARUH TIMBAL TERHADAP KESEHATAN MANUSIA
Efri Roziaty
PENGEMBANGAN KULTUR SMA R1NTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Buyung Surahman
STUDI DESKTRIPTIF PEMAHAMAN KONSELOR TENTANG LAYANAN KONSULTASI BIMBINGAN DAN KONSELING
DI SMPNEGERI 24 PALEMBANG

\Iarwan \Iuchtar
BENTUK PERULANGAN BAHASA LEMBAK
Sudarman
TEGUR SAPA SANTLTN DALAM BAHASA SERAWAI DI TALO BENGKULU SELATAN
Jelita Zakaria

STUDI KEBUTUHA}\ AIR AREAL IRIGASI DAERAH
TEMETUNG BARU KOTA BENGKULU
Oleh : Muhammad AIi.)
Latar belakang penelitian yang dilakuk*'#:L
debit air danau dendam tak sLrdah berkurang
sedikit demi sedikit. Sehingga.banyakparapetani yang
mengeruh ;;;nu kurangnya pasokan air
-terpenuhi

untuk sawah mereka v.als
{ylunya

setaiang i".ur"ur-t"keringan pada musim
dan
sebagian
kebanjiran
pada
saat,musim
rrr,lar. untut itu perlu dilakukan studi
feparlu
kebutuhan air irigasi daerah
Baru
kota
il;;" dapat diketahui jadwar
]gmutung

pola tanam padi berdasarkan debit air yang tersedia. ryrsr.ri,
oeigan a".i[ir'riail, arapkanproduksi padi
didaerah irigasiremutung Baru semalinireringkat. uioae
berupa pengolahan

d;Iii;,
data
klimatologi, menghitung debit s.aluran, menghitung infiltrasi
tut un ,u*ut, dan menghitung
kebutuhan air areal irigasi. Hasil penelitian ?idapa-t
nltai t<euututian air irigasi tahap I untuk

bulan oktober, November, Desember, Januari,
Febiuari dan Maret berturut turut adalah 0.6g1 ltr/
0'686

ltrldtk/ha,0.568 ltrldtk/ha, t.tig ltrtatwua, 1.lrg rtr/atwnadan
-d]Iiln
-0.566 rtr/dtwha.
Nilai terendah yaitu
-0.566 merupakan nilai kebutuhan ul. r.rguri-fuJa
suat pan.n,

dikarenakan
pada saat kebutuhan air irigasi negatif
maka air yangdi petak iawair kering dan dapat digunakan

untuk panen' Sedangkan untuk tahap II, nilai kebutihan'air

irG.rirrirr. bulan April, Mei, J,ni,
l.4s7 rtrrdtfiiu, t.iil rtr/dtwha, r.603 ltrldtk/
ha, l'601 ltr/dtwha,l'301 ltrldtk&a dan -0.470ltrldtwha.
Nilai terendah yaitu -0.470 ttrldt*uha,
nilai ini rrerupakan kebutuhan air irigasi pada saat panen,
dikarenakan pada saat kebutuhan
Juli,- A-gustus, dan September berturut-turut adalah

irigasi negatif mal<a air ya^g di petak iawal kering
dan dapat oigrrrlr", untuk panen.
Kata kunci : Tumetang Buru, kebutuhan air higasi,
poti tanam

air

r.":;T*:['ffiln

Bendungan Danau Dendam
salah satu peninggaran dari kotonial
di Kota Bengkulu. Rendungan ini berfungsi
untuk irigasi dan kawasan
-Jendarrr
wisata' Daerah
Belanda yang terletak

irigasi yang diairi oleh bendunlun auru,

adalah daerah

irigasi
Temutung Baru dengan_ Luas areal persawahan ying
aiAiri aJ*ah * 500 H; ;i,p_ti Desa
Sernarang, Desa Dusun Be.sar,_ Desa Tanjung.Jayu,l.-ru
ruryrrf Agung dan sebagainya.
Air dari danau ini sebagian besar digunakan untuli i.iiusi ,"Li,
itu ju[u aigunutu,
untuk pengairan lahan sawit dan sebagian lecil digunakan
intuk tambak ikan air tawar.
Karena perambahan hutan yang merajalela,_ aJuit
air yang sebelu*ryu *"ogrtir untuk
Danau Dendam berkurang sedikit demi sedikit.
sehingga bui,ruf, puru petuni yurg';.ng"rrh
karena kurangnya pasokan air untuk sarvah.mereta
t.rp"nuhi sekarang terancam
kekeringa, pada musim ke.yalau dan sebagian t<euanlirin
puii'ruurmusim hujan.
Untuk itir perlu dilakukan studi kebutuhan air irigasi daerah
r"*utrrg Baru kota
bengkulLr' Sehingga dapat diketahui jadwal pola tanam "padi
berdasarkap de6'it air yang
tersedia' Dengan demikian diharapkan produksi padi
di daerah irigasi Temutupg Baru semakin
rneningkat.

ffiautrriu

Tinjauan Pustaka
Evapotranspirasi
Evapotranspirasi berasal dari kata evapgrali dan transpirasi.
Menurut Martha, Joyce.
(1992), evaporasi adalah proses peftukaran moiekul
air di permukaan menjacli molekirl Lrap air
di atmesfer melalui kekuatan panas. Evaporasi dapat terjadi pada
sungai, danall, I:rut dan
*)
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diartikan sebagai
reservoir (permukaan air bebas) dan permukaan tanah. Evapotranspirasi
akibat kombinasi proses
kehilangan air dari lahan dan permukaan air dari suatu daerah aliran sungai

Kebutr

evaporasi dan transPirasi.

menggu

Debit
Menurut Vaugh E. Hansen (1986), debit adalah banyaknya volume
satlran waktu yang clapat dirumuskan sebagai berikut :

at

PU

yang mengalir tiap
(2 r)

Di mana:
a : Debit air 1m3/dtk;.
A : Luas perrampang (m').
V : Kecepatan aliran (m/dtk).
Efisiensi Debit Saluran
rumlls
Menurut Salim, M.2007,. Efisiensi debit saluran irigasi dapat dihitung dengan
sebagai berikut :
q1

Efp

:

Dir
PT

.(2.2)

Dimana:
Efp= Efisiensi Debit saluran'
: Debit yang sampai ke petak sawah (meter3/detik)'
ai
: Debit yun! *ututt ke saluran (meter3/detik)'
Oz

Kebutuhan Air Tanaman Padi (CWR)
pembahasan hasil
. Kebutuhan air untuk tanaman padi digunakan untuk memberikan
kebutuhan air
perhitungan
hasil
penelitian berupa data kuantitatif sehingga akan diperoleh
Lnruk tanaman padi dengan menggunakan rumus (Salim, M' 2007)':
...'.....(2.3)
CWR = Kc x Ea
Dimana:

CWR : Kebutuhan air untuk tarlaman padi (mm/harri)'
= Koefisien tanaman (mm/hari)'
Kc
: Evaporasi permukaan air bebas (mm/hari)'
Ea
Kebutuhan Air di Sawah $WR)
variabel kebutuhan
Kebutuhan ui, JGiur. s#an diketahui dengan dengal mengaitkan
tersebut dapat
persaman
air untuk tanaman puai, irnfOasi dan curah hujan Jf"ttif' Hubungan
dililiat pada rumus berikut (Salim, M' 2007):
(2.4)
FWR: (CWR + In) - Re .............

F{

Rc
Eff

Lokasi
Daerah
memex!

sumber

untukr

Perah

Pr

gabuq

Komp
dipend

Metod

it
yaitu:

1.D

d

2. I

k

t

Studi

lupaot

Survt

Dimana:
F'WR

CWR
Irt

Re

:
:

Kebutuhan air dipetak sawah 1nr3/dtkl
Kebutuhan air untuk tanaman padi (mm/hari)
= [rTfiltrasi (ltr/mnt)
= Curah hujan efektif (mm/hari)

atau

!

pene[

Sunt

i.

F

d

2,F
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Kebutuhan Air Seluruh Areal Irigasi
(pWR)
' Analisis ini digunakan uniuk mengeiahui

kebutuhan air
-" selurulr areal irigasi, dengan
menggunakan persamaan sebagai
berikut (Girnawan, I. i60r;;'
PWR = (FWR - Re) / Efp .............._..

PWR
FWR
Re
EfP

----(r-ilfl

:

Kebutuhan air seluruh areal irigasi.
= Kebutuhan air disawah.
= Hujan efektif.
= Efisiensi debit saluran irigasi.

Metodelogi Penelitian

Lokasi Penelitian

drym

Penelitian ini dilakukan pada daerah
areal persawahan danau
Daerah Irigasi (DI) Tumetung
g.ngmr,r. su*u.r air dendam tak sudah, di
buru
yang digunakan untuk
memenuhi keburuhan.tlnaman padi
didaerahf".;;dB;;;;rrrr

[oo

sumber abnya berasar dari danau

;:31#rgffi::lx"n*

rum

ou* iut.suarh.

etun g n aru d laku

c;;;;L.,un

k""

J;d;;;;;

daripengiran irigasiyang
ar pada permukaan ta'ah

pensse nan san

Peralatan yang digunakan dalam
penelitian adalah kamera_ d^igital,
meteran, stopwatcrr,
gabrrs' alat turis untuk mencatat
hasii
oii,
wtoometer dan Komputer.
.pengukuran,
Komputer digunakan untuk mengolan
r,usif o"ia tusiiauJ ,l*"i lapangan
dimana

hefll
kebumhar

dr

data yang

diperoleh adalah kecepatan arirariwaktu
tempuh dan luas penampang ariran.
Metode Pengumpulan

Data

pengumpulan data yang dilakukan
pada penelitian ini, dibagi menjadi
yuirrY"'od"
dua cara
Data Primer
Data primer diperoleh melalui hasil
pengambilan data di lapangan yang
berupa data
d eb it a iran, di men s i
al iran, aun p.n g;_ bii^e^t^vq'q ;'tu"" urt'
2. Data

L

I

Sekunder

kebutuhru
tersebut dapt

"Ji

;;;.'

untuk mendapatkan data sekunder dilakukan
dengan cara studi riteratur berupa
data
dan data luas area persawahan drri
Di;;r-plrtanian ou, p.t"rnuLan Kota

[:ffii::'

Tahap penelitian

Studi Literatur

Membaca literatur dan karya tulis yang
berkaitan langsung dengan objek yang
akan diamati di
Survei Pendahuluan
Survei pendahuluan merupakan survei
pada,skala kecil yang dilakukan
sebelum survei besar
Iapangan' Survei pendahuluan yang
ailatukun puau-rt"rai ini adatah perrentuan
Iokasi
lapangan

;:ffiil:'

Survei Lapangan

'

?,:1?::

llT,i:^,:ngan,

ke g i aran.

:ffifl:f:,fffi#-i:ilii1'".,"Td'"

debit yang digunakan untuk irigasi.
Pengamatan langsung dan menentukan

yans

di

lakukan adalah sebagai beri kut

iii*"iuntuk persaw"il;,

:

#;*#?:[T:,,,,,kan

iur,rah

sumber debit yang masuk ke areal
persawahan

Inspirasi

Inspirari, 'l/ot.

tunat I kiafi fifutti S cience'Uiloeritas *lufiarunatrynfi aaW&pf"
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Pengolahan data klimatologi
Data klimatologi juga di dapat dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) provi

Bengkulu. Dari data klimatologi, akan dilakukan perhitungan untuk mendapatl
evapotranspirasi potensial berdasarkan data yang ada. Perhitungan evapotranspirasi poiensiC
rnenggunakan rllmus persamaan 2.9 halaman II - 16.
Menghitung debit saluran
Perhitungan debit dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pengukuran luas dimensi
saluran, dan perhitungan kecepatan air. Pengukuran luas dimensi saluran dilakukan dengar
menggunakan meteran sehingga didapat ukuran penampang saluran. Sedangkan menentukan
kecepatan air dilakukan dengan menggunakan gabus, yaitu membandingkan jarak tempuh yang
diter-rtukan gabus terhadap waktu yang diperlukan
Menghitung infiltrasi
Cara menghitung infiltrasi di lahan sawalr menggunakan alat infiltrometer yarrg terbuat
dari tabung plat yang mempunyai tinggi + 50 cm dan memiliki diameter + 20 cm.
Setelah didapat data dari lapangan, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan
persamaan 2.12 halaman II * 18. Pengujian infiltrasi dilakukan pada 3 titik pada lahan
.

I

gr
yait
satu tahun
tahap II padah
Berdasarkan

Tahap
Desember, Jarr
1.265 ltrldtkltu
0.292 merupah
gasi negatif ma
Tahap
Agustus, dan 3

2,115 ltrldtklto

nilai ini merup

negatif maka ei

HasilPerhitrq

persawahan.

Menghitung kebutuhan air
Sewaktu rnenghitung kebutuhan air, data - data yang diperlukan antara lain : data
klimatologi, data infiltrasi dan data debit saluran.
Hasil dan Pembahasan
Kebutuhan air di sawah
Hasil Perhitlrngan kebutr-rhan air di sawah ditunjukkan pada Gambar 4.l
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Gambar 4.1 Grafik kebutuhan air disawah (FWR)
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Berdasarkan

grafik pada gamba t 4.1 dapatditentukan
tatapola tanam untulc tanaman padi
untul<
satu tahun yaitu tahap I pada bulan
Novemu"r, n"r.mu*,
Februari darr l\uiaret, serta
tahap II pada bulan Mei,.J.uni, Juli,
Agustus, dan Septe;t;;.
Taliap r dapat dilihat nilai kebutuhan
air disawah u,tuk bulan oktober, November,
Desember' Januari' Februari dan Maret
berturut turut adarah 1.405 ltrldtwha,
1.424 lrrldtk/ha,

[rr".i,
"-

1'265 ltr/dtwha, l.782ltr/dtwha, 1.748
ltrldtk/hu
-o.zizlirurwt^,u.Nilai terendah yaitu _
0'292 merupakan nilai kebutuhan air padasaat
panen, dikarenakan pada saat
kebutuhan air irigasi negatif maka air yang di petak
sawah kerini
a"p"t JGrr"tan untuk panen.
Tahap II dapar dilihat nirai kebutuhan-aircu;;'rn?Jr.
uuru, Aprir, Mei, Juni, Juri,
Agustus, dan september berturut-turut
adalah
os+ llrtiw;;',';'.\88 ltrldtvha
7
,2.178 ltr/dtwha,
2'115 ltt/dtwha, l'857 ltr/dtwha dan
-0.2i2 ltr/dtwha. Nirul'i.r"naah yaitu -0.232
rtrrdtwha,
nilai ini merupakan kebutuhan air padaru:J,
pun"r, dikarenakan pada saat kebuturran
air irigasi
negatif maka air yangdi petak ru*uh
kering ian aupat;iilil;rntuk

a*

{J

tempuh I

lang

terhrl

menggunaka
pada laha

panen.

Hasilperhitungankebutun"r",r",i,xlrtlffiri,I:#*ffi

,%Y#*0.,

2.COO

E

B
G":'
co]:

1.500

{r5

571.563

1.000
.129

a{.
6;
c*

{,

!c

1.60:1 1.601

t.1

0.500
0.000
-0.500

-L.000

_0.566

"0 47r)

:

Okt Nov Des

Jnrr

Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust
Sulan

Gambar

4.2 grafikkebutuhan

air

S*pt

irigasiil;

Berdasarkan grafik pada€amba r.4.2
dapatdjtentukan tatapola tanam

untuk tanaman pacli untLrk
satu tahun yaitu tahap I pada bulan
bktober,. Novembi, n...*uer, Januari,
F.ebruari clan
Maret, serta tahap Ii pada bulan April,
Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September.

InEirasi, 4')ot.

Iaspiran

luinf ttnufr

yvtutti
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clapat dilihat nilai kebutuhan air irigasi untuk bulan Oktober, November0.686 ltr/dtk/haDesember, iuruuri Februari dan Maret berturut turut adalah 0.687 ltrldtVha,
yaitu terendah
Nilai
ltr/dtk/ha.
0.56g ltr/dtk/ha, t.l2g ltrldtwha,l.llg ltr/dtklha dan -0.566
kebutr-rhan
pada
saat
0.566 nerupakan nilai kebutuhan air irigasi pada saat panel, dikarenakan
negatif maka air yang di petak sawah kering dan dapat digunakan untuk panen'
air irigasi
- Tahap
II dapat aiiltrainitai kebutuhan air irigasi untuk bulan April, Mei, Jr"rni, Juli'
ltr/dtk/ha, 1.603 ltr/dtk/haAg.rstus, dan'september berturut-turut adalah 1.457 ltrldtk/ha, 1.563
yaitu -0.+'10 ltr/dtk/haterendah
Nilai
r.Zor rtjarr.nu, t.:ot ltr/dtldha dan -0.470 lh/dtldha.

Tahap

I

kebutuhan
nilai ini merupakan kebutuhan air irigasi pada saat panen, dikarenakan pada saat
panen'
irigasi negatif mak a air yangdi petak sawah kering dan dapat digunakan untuk

air

Saran
laniut

dr

1.

Pen

2.

den
Unt

dal

det

ha

KesimPulan dan Saran

Ansen,

Kesimpulan

dapat diambil
Berclasarkan hasil penelitian melalui analisis data yang dilakukan maka
kesimpr-rlan sebagai berikr"rt :

A.G.

1.

Budim

2.

3.

Tumetung Baru merupakan salah satu bagian daerah irigrasi yang keberadaannya
baru yang
sangat di-perlukan untuk memenuhi kebutuhan air persawahan tumetung
memiliki luas 258,63 Ha.
tanam padi yaitu
Berdasarkan hasil analisis perhitungan data didapat gambaran tatapola
penyiapan lahan, bulan
sebanyak 2 kali dalam satu tahun, dimulai pada bulan oktober
DesemberNovember penggenangan lahan, bulan November-Desember penanaman,
Februaridan
tua
menjelang
tanaman
Januari p.,tum6ihan iunurnur, Januari-Februari
Maret Panen.
pada tairap I
Daerah irigasi tumetung baru mempunyai kebutuhan air irigasi tanaman
II yaitu
tahap
yaitu bulari Oktober, NJvember, Deiember, Januari, Februari, Maret, dan
adalah sebesat'
pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September berturut-turut

0.6g7 Vdtk/hu,'0.686 tldtdha,0.568 Vdtk/ha,l.l29lldtk/ha, 1.118l/dtk/ha,'0.566lldtW

l/dtk/ha, dan
ha' 1.457 lldtk/ha, |.563 lldtvha, 1'603 l/dtk/ha,1.601 l/dtk/ha, 1.301

,4.
5.

:i

DPU-

httP:il,l

tt.:l

httP-r

Gunl

-

0.470 l/dtk/lta.

pada taSap I panen terjadi pada bulan marat dikarenakan nilai kebutulian air irigasi
pada bulan tersebut mengalami
sebesar -0.47gi/dtk/f,a. Nitai negatif menunjukan bahwa
bulan panen'
merupakan
tersebut
kekurangan air sehingga pada bulan maret
I'terjadi pada bulan
pada
tahap
Surplus yang didapai"berdasarkan perhitungun P{1
pada
tahap Ii yaitu bulan
dan
oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret,
0.573 l/dtk/ha, 0.691 l/dtkiha,
September berturut-turut adalah sebesar 0.572lldtk/ha,
tahap II yaitu sebesar 1.729 |l
0,130 l/dtldr,,u, o.r+r l/dtk/ha, dan 1.825 l/dtldha. Serta
dtk/ha.

6.

]

pada tahap II yaitu bulan April'
Defisit yang didapat berdasarkan perhitungan terjadi
Mei'Juni,JulidanAgusttls.Berturut-turut*adalalrsebesar-0.198l/dtk/lra.-0.30411
dtk/ha,.0.344l/dtk/ha,.o'342|ldtk/hadan-0'042lldtwha.
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Saran

mengembangkan penelitian lebih
Untuk penyempurnaan hasil penelitian serta untuk
hal-hal sebagai berikut :
ianjut disarant un *"tuti,1.an fenelitia, d.rgun memperhatikan
distribr"rsi air berjalarr
i. perneliharaa, ,rt;;; i;igrasi hendaknla dirawat dan dijaga agar
dengan lancar.

l.

rnenggunakan tata pola tanam 3 kali
Untuk penelitian selanjutnya dapat dicoba dengan
dengan penyelangal tanaman padi
dalam satu tahun, serta memodifikasi tata polaianam
upaya penyuburan lahan dan peningkatan
dengan ,n"nggunukurinnu*un palawija dalam
hasil produksi tanaman.
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