
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup di alam ini. 

Kagunaan air antara lain untuk kebutuhan air baku manusia maupun untuk 

kebutuhan irigasi bagi tanaman di persawahan. Persoalan yang sering terjadi 

adalah sewaktu musim hujan kerap menimbulkan banjir, sedangkan pada 

waktu musim kemarau terjadi kurangnya ketersediaan air. Melihat kondisi 

tersebut maka diperlukan adanya pengelolaan kebutuhan air yang tepat, 

sehingga air dapat digunakan secara optimal, baik pada musim penghujan dan 

kemarau.  

Pada dasarnya irigasi adalah kegiatan pertanian, yaitu memenuhi 

kebutuhan tanaman akan air. Bagi seorang ahli pertanian, irigasi adalah 

komponen untuk bertani dengan hasil baik dalam iklim kering disertai dengan 

penggunaan pupuk, penanggulangan rerumputan dan hama, pengolahan tanah 

penyediaan drainase. Irigasi adalah setiap proses selain turunnya air alamiah 

dari udara yang memberi air kepada tanaman di lading, pohon buah-buahan, 

rumput atau tanaman yang lain yang sengaja ditanam untuk diambil hasilnya. 

Irigasi diperlukan di iklim kering yang dianggap iklim dimana curah hujan 

alamiah tidak mencukupi kebutuhan tanaman akan air sepanjang tahun 

ataupun selama beberapa bulan. Indonesia mengalami musim kering dimana 



irigasi memperpanjang masa pertumbuhan tanaman dan dengan demikian 

memperluas macamnya tanaman yang mungkin tumbuh atau meningkatkan 

hasil panen tanaman yang ada.Kebutuhan air bagi kelangsungan hidup 

sangatlah penting, bukan hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan 

tumbuhan juga sangat membutuhkan air yang cukup untuk bertahan hidup. 

Keberadaan air dari satu tempat dengan tempat lainnya mempunyai 

perbedaan, kkarena siklus hidrologi yang terjadi pada air terbagi ke berbagai 

daeerah secara tidak merata menurut geografi maupun musim.  

Bangunan intake Kamijoro dengan saluran induk Kamijoro semula 

direncanakan untuk memberikan air bagi jaringan irigasi Kebonongan. 

Bengunan intake beserta jaringan irigasinya ini dibangun oleh pemerintah 

belanda pada tahun 1924. Bangunan Pengambilan (intake) Kamijoro terletak 

di sisi kiri Kali Progo. Bangunan pengambilan ini mengambil air dari Kali 

Progo dan dialirkan mulai dari pintu intake melalui bangunan terowongan 

sepanjang 1,8 km. Bagian pengeluaran terowongan kamijoro terletak di suatu 

lokasi yang dinamakan Makam Bulan. Bangunan pengatur air di makam 

bulan ini adalah bangunan pintu yang difungsikan untuk mengatur air yang 

keluar dari terowongan yang mengalirrkan air ke saluran irigasi atau 

digunakan menguras pasir dikembalikan ke Kali Progo. Air irigasi dari 

bangunan pengatur Makam Bulan dialirkan ke jaringan irigasi Pijenan dengan 

melalui bangunan siphon yang melintasi Sungai Bedog. Pada persilangan ini 

juga dilengkapi bangunan pembilas sedimen dan bendung dan intake yang 



dapat menambah jumlah air ke saluran induk Kamijoro sampai di pertemuan 

dengan saluran induk Pijenan. Pada saat ini jaringan induk Kamijoro terdapat 

permasalahan di hilir Intake Kamijoro yaitu terjadinya penutupan sedimen 

Kali Progo di mulut intake yang kemungkinan akan mengancam 

keberfungsian Intake Kamijoro dan penurunan kondisi saluran induk sampai 

di pertemuan dengan jaringan induk Pijenan. Melihat potensi dan 

permasalahan yang ada di daerah irigasi tersebut, maka sangatlah dibutuhkan 

memodifikasi bangunan pengambilan bebas (free intake) Kamijoro, 

melakukan perlindungan terhadap Intake Kamijoro dan saluran irigasinya agar 

fungsi jaringan dapat optimal. Dengan adanya modifikasi bangunan 

pengambilan dan saluran yang baik diharapkan dapat menunjang peningkatan 

produksi pertanian khususnya untuk memantapkan swasembada pangan dan 

penyediaan air baku sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan hasil 

pertanian mendukung program ketahanan pangan Nasional serta pencapaian 

target pemenuhan air baku MDG, maka diperlukan perbaikan sarana dan 

prasarana SDA sehingga Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada 

Tahun Anggaran 2014 melakukan DD Peningkatan Bangunan Pengambilan 

dan Jaringan Irigasi D.I. Kamijoro di Kab. Bantul. Daerah Irigasi 

Pijenan/Kamijoro merupakan salah satu daerah irigasi di Kabupaten Bantul 

dan tentunya memerlukan air yang cukup untuk pertanian. Tujuan dari 



penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan air untuk tanaman di 

Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro.  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Pengertian kebutuhan air 

2. Pentingnya kebutuhan air yang tepat bagi tanaman 

3. Analisis kebutuhan air tanaman pada daerah irigasi Kamijoro. 

C. BATASAN MASALAH 

Dalam penulisan tugas akhir ini perlu diadakan pembatasan masalah agar 

penulisan lebih terarah dan terfokus pada masalah yang dihadapi. Adapun 

batasan masalah penulisan tugas akhir sebagai berikut : 

1. Data curah hujan menggunakan data dari tahun 2004 s/d 2013. 

2. Data klimatologi menggunakan data dari 2004 s/d 2013. 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas,, maka diambil suatu rumusan masalah 

sebagai berikut  : 

1. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan air tanaman ? 

2. Apa tujuan dari analisis kebutuhan air pada tanaman ? 

3. Mengapa kebutuhan air pada tanaman harus tepat jumlahnya ? 

4. Bagaimana analisis kebutuhan air pada tanaman ? 



E. TUJUAN 

1. Menganalisis kebutuhan air tanaman pada D.I Kamijoro  

2. Mengetahui pentingnya analisis yang pada kebutuhan air untuk tanaman 

F. MANFAAT 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan gambaran atau ilmu bagaimana menganalisis kebutuhan 

air pada tanaman menggunakan data yang sudah tersedia. 

b. Diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Penelitian tugas akhir ini dapat dijadikan tambahan wawasan bagi 

mahasiswa khususnya pada mata kuliah irigasi. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian dapat dilakukan kembali dengan memperbaiki pebelitian 

yang sudah pernah dilakukan 

 


