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ABSTRAK 

 

SIMULASI WADUK SUKARAJA III, KECAMATAN MARGATIGA, 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

 

Oleh: 

 

FEBRIAN 

 

 

 

Waduk Sukaraja III merupakan waduk yang berguna untuk mengairi areal 

sawah di Rawa Sragi II.  Untuk melakukan optimasi dari inflow dan tampungan 

Waduk Sukaraja III, maka diperlukan suatu simulasi agar memperoleh luasan 

areal sawah yang dapat diairi secara optimal sekaligus memenuhi fungsi objektif 

waduk. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukaraja III, dan Negeri Jemanten, 

Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini 

dilakukan analisis inflow, analisis outflow dan analisis water balance. Analisis 

inflow menggunakan data debit Bendung Argoguruh tahun 2005-2012.  Analisis 

inflow meliputi debit limpasan Bendung Argoguruh dan debit DAS Bendungan 

Sukaraja III.  Analisis outflow meliputi evaporasi, kebutuhan air sawah dan 

maintenance flow. Analisis water balance digunakan untuk mengetahui berapa 

volume tampungan waduk akibat inflow dan outflow.  Selanjutnya, dilakukan 

simulasi untuk mendapatkan luas areal sawah maksimal dengan memenuhi 2 

syarat.  Elevasi muka air waduk harus selalu diatas elevasi 18 m dan harus 

memenuhi keandalan sebesar 80%. 

Dari analisis yang dilakukan, diperoleh total inflow terbesar terjadi pada 

tahun 2005 dan total inflow terkecil terjadi pada tahun 2006. Outflow untuk setiap 

tahun berbeda karena dipengaruhi oleh periode awal tanam yang berbeda, yaitu 

pada awal Januari dan pada awal Desember, serta evaporasi yang diakibatkan oleh 

luas areal genangan waduk.  Luasan sawah yang dapat diairi dengan periode awal 

tanam pada awal Januari sebesar 4739 ha dan luasan sawah yang dapat diairi 

dengan periode awal tanam pada awal Desember sebesar 5600 ha. Simulasi ini 

memenuhi keandalan 100% dan elevasi muka air waduk selalu diatas elevasi 18 

m. 

 

Kata kunci: simulasi, inflow, outflow 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SIMULATION OF SUKARAJA III’S RESERVOIR, MARGATIGA 

DISTRICT, EAST LAMPUNG REGENCY 

 

 

Oleh: 

 

FEBRIAN 

 

 

 

Sukaraja III’s reservoir is dedicated to irrigate rice fields in Rawa Sragi 

II’s irrigation area.  In order to optimize inflow and storage of the Sukaraja III’s 

reservoir, simulation is needed to obtain irrigable area by using optimization of 

the reservoir. 

This study was conducted at Sukaraja village, and Negeri Jemanten, 

Margatiga District, East Lampung Regency.  In this study, there are three analysis 

namely, inflow analysis, outflow analysis, and water balance analysis.  Inflow 

analysis use Argoguruh’s weir discharge data from 2005-2012.  The discharge 

consist of the discharge measured at downstream of Argoguruh’s weir and 

discharge of Sukaraja III’s sub basin.  Outflow analysis also include evaporation, 

maintenance flow, and irrigation water requirement.  Water balance analysis was 

used to analyze the storage elevation which affected by pattern of both, inflow and 

outflow.  Furthermore, simulation was performed in order to get the maximum 

irrigation area and also fulfill all constrains.  As a global solution, reservoir’s 

water level should be always at the elevation of ± 18 meter and simulation must 

fulfill at least 80% reliability. 

Based on the analysis, the largest total inflow in 2005 and the smallest 

total inflow occurred in 2006. Outflow pattern for each year depend on the setting 

of the beginning planting period.  In this study, the beginning planting was 

conducted which is beginning of January and the beginning of December.  

Evaporation was calculated based on multiplication between area and evaporation 

value.  Beginning planting period of January can irrigate paddy’s field of 4739 ha. 

Moreover, beginning planting period of December can irrigate paddy’s field of 

5600 ha.  Based on the simulation, it also can be conclude that 100% requirement 

and all constrains have been fulfill (100% reliability). 

 

Key word: simulation, inflow, outflow 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Bendungan adalah bangunan melintang sungai yang dibangun untuk 

meninggikan muka air sehingga diperoleh volume air yang ditampung pada 

sebuah waduk atau danau buatan.  Bendungan memiliki beberapa manfaat, 

antara lain sebagai penyuplai air bagi kebutuhan domestik, irigasi, pembangkit 

listrik.  Bendungan juga digunakan sebagai tempat pariwisata dan tempat 

rekreasi. 

 

Di Indonesia, terdapat beberapa bendungan, diantaranya Bendungan Jatiluhur 

di Provinsi Jawa Barat, Bendungan Gajah Mungkur di Provinsi Jawa Tengah, 

Bendungan Batu Bulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Tilong 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bendungan Bili-bili di Provinsi Sulawesi 

Selatan.  Provinsi Lampung juga mempunyai bendungan yang tingginya 

melebihi tinggi rata-rata bendungan pada umumnya.  Bendungan tersebut 

adalah Bendungan Batutegi. 

 

Bendungan Batutegi terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.  

Bendungan yang dibangun menggunakan dana APBN dan bantuan Japan Bank 

For International Coorperation (JBIC) ini, berfungsi sebagai 

pembangkit listrik, penyediaan bahan baku air minum untuk kawasan Kota 
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Bandar Lampung, Kota Metro dan daerah Branti di Kabupaten Lampung 

Selatan, serta untuk pengairan areal persawahan di Provinsi Lampung. 

 

Untuk membantu pasokan air dari Bendungan Batutegi ke areal persawahan di 

Rawa Sragi II, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), akan membangun tiga 

bendungan baru di bagian hilir Bendungan Batutegi.  Bendungan tersebut 

adalah Bendungan Sukoharjo di Kabupaten Pringsewu, Bendungan Sukaraja 

III di Kabupaten Lampung Timur, dan Bendungan Segalamider di Sungai Way 

Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Pada perencanaan Bendungan Sukaraja III, Kabupaten Lampung Timur, akan 

diperoleh Waduk Sukaraja III yang berfungsi untuk mengairi areal persawahan 

yang terdapat pada daerah Rawa Sragi II.  Untuk melakukan optimasi dari 

inflow yang tersedia dan tampungan Waduk Sukaraja III, maka diperlukan 

simulasi untuk memperoleh luasan areal sawah yang dapat diairi secara optimal 

dan sekaligus memenuhi fungsi objektif operasi waduk. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketersediaan air (inflow) di Waduk Sukaraja III di Kabupaten 

Lampung Timur? 
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2. Bagaimana kebutuhan air (outflow) di Waduk Sukaraja III di Kabupaten 

Lampung Timur? 

3. Bagaimana kondisi keseimbangan air akibat perilaku inflow dan outflow 

pada Waduk Sukaraja III di Kabupaten Lampung Timur? 

4. Berapa luas areal sawah yang bisa diairi oleh Waduk Sukaraja III? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui keteresediaan air (inflow) di Waduk Sukaraja III di Kabupaten 

Lampung Timur. 

2. Mengetahui kebutuhan air (outflow) di Waduk Sukaraja III di Kabupaten 

Lampung Timur. 

3. Mengetahui simulasi keseimbangan air di Waduk Sukaraja III berdasarkan 

perilaku inflow dan outflow. 

4. Menentukan berapa luas areal sawah yang dapat diairi oleh Waduk 

Sukaraja III. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui perhitungan ketersediaan air 

(inflow) dan kebutuhan air (outflow) untuk mendapatkan suatu keseimbangan 

air (water balance) sehingga diketahui berapa luas areal sawah yang dapat 

diairi. 
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F. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Lokasi pada penelitian ini adalah Desa  Sukaraja III, dan Negeri Jemanten, 

Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 

Indonesia. 

2. Data teknis didasarkan pada Review Desain Bendungan Sukaraja III, PT. 

Virama Karya. 

3. Data debit yang digunakan berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji 

Sekampung, tahun 2005-2012 

4. Data klimatologi yang digunakan adalah data klimatologi Sta. Branti tahun 

1976-1998. 

5. Data curah hujan yang digunakan adalah data hujan Sta. Jabung tahun 

1975-2014. 

6. Tata guna lahan serta kerapatan jaringan sungai antar DAS diasumsikan 

sama. 

7. Penentuan outflow meliputi kebutuhan air irigasi, evaporasi dan maintance 

flow. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Bendungan 

 

Bendungan dapat dibagi berdasarkan tujuh pendekatan, yaitu berdasar 

ukurannya, tujuan pembangunannya, pengunaannya, jalannya air, 

konstruksinya, fungsinya, dan menurut International Commision On Large 

Dams (1928) (Soedibyo, 2003). 

 

1. Bendungan berdasar ukurannya 

 

Bendungan berdasar ukurannya dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 

bendungan besar (large dams) dan bendungan kecil (small dams). 

a. Bendungan besar (large dams) 

Bendungan besar (large dams) memiliki definisi sebagai berikut: 

1) Tinggi lebih dari 15 m, diukur dari bagian terbawah pondasi sampai 

ke puncak bendungan. 

2) Bendungan yang tingginya antara 10-15 m dapat juga disebut 

bendungan besar apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai 

berikut: 

a) Panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 m. 

b) Kapasitas waduk yang terbentuk lebih dari satu jt m3. 
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c) Debit banjir maksimal yang diperhitungkan lebih dari 2000 

m3/detik. 

d) Bendungan dengan pondasi khusus. 

e) Bendungan didesain tidak seperti biasanya. 

b. Bendungan kecil (small dams) 

Bendungan kecil adalah semua bendungan yang tidak memenuhi syarat 

sebagai bendungan besar. 

 

2. Bendungan berdasarkan tujuan pembangunannya 

 

Bendungan berdasarkan tujuan pembangunannya dibedakan menjadi dua 

tipe, yaitu bendungan dengan tujuan tunggal (single purpose dams) dan 

bendungan serbaguna (multipurpose dams). 

a. Bendungan dengan tujuan tunggal (single purpose dams) 

Bendungan dengan tujuan tunggal (single purpose dams) adalah 

bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya 

untuk pembangkit listrik atau irigasi atau pengendalian banjir atau 

perikanan darat, atau tujuan lainnya. 

b. Bendungan serbaguna (multipurpose dams) 

Bendungan serbaguna (multipurpose dams) adalah bendungan yang 

dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus  misalnya 

pembangkit listrik dan irigasi; pengendalian banjir dan pembangkit 

listrik; air minum dan industri; pembangkit listrik, pariwisata dan irigasi. 
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3. Bendungan berdasarkan penggunaannya 

 

Bendungan berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi tiga tipe, yaitu 

bendungan untuk membentuk waduk (storage dams), bendungan 

penangkap/pembelok air (diversion dams) dan bendungan untuk 

memperlambat aliran air (detension dams). 

a. Bendungan untuk membentuk waduk (storage dams) 

Bendungan untuk membentuk waduk (storage dams) adalah bendungan 

yang dibangun untuk membentuk waduk guna menyimpan air pada 

waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu diperlukan. 

b. Bendungan penangkap/pembelok air (diversion dams) 

Bendungan penangkap/pembelok air (diversion dams) adalah bendungan 

yang dibangun agar permukaan airnya lebih tinggi sehingga dapat 

mengalir masuk ke dalam saluran air atau terowongan air. 

c. Bendungan untuk memperlambat aliran air (dentension dams) 

Bendungan untuk memperlambat aliran air (dentension dams) adalah 

bendungan yang dibangun untuk memperlambat aliran air sehingga dapat 

mencegah terjadinya banjir besar.  Apabila tujuannya digunakan untuk 

menangkap lumpur dan pasir maka disebut debris dam, check dam, atau 

sabo dam. 

 

4. Bendungan berdasar jalannya air 

 

Bendungan berdasar jalannya air dibagi menjadi dua tipe yaitu bendungan 

untuk dilewati air (overflow dams) dan bendungan untuk menahan air (non 

overflow dams). 
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a. Bendungan untuk dilewati air (overflow dams) 

Bendungan untuk dilewati air (overflow dams) adalah bendungan yang 

dibangun untuk dilewati air. 

b. Bendungan untuk menahan air (non overflow dams) 

Bendungan untuk menahan air (non overflow dams) adalah bendungan 

yang samasekali tidak boleh dilewatkan air, yang biasanya dibangun 

berbatasan dan dibuat dari beton, pasangan batu, dan pasangan batu bata. 

 

5. Bendungan berdasar konstruksinya 

 

Bendungan berdasar konstruksinya dibagi menjadi tiga tipe yaitu 

bendungan urugan (fill dams, embankment dams), bendungan beton 

(concrete dams), dan bendungan lainnya. 

a. Bendungan urugan (fill dams, embankment dams) 

Bendungan urugan (fill dams, embankment dams) adalah bendungan 

yang dibangun dari hasil penggalian bahan (material) tanpa tambahan 

bahan lain yang bersifat campuran secara kimia, yang merupakan bahan 

pembentuk bendungan asli. 

Bendungan urugan dapat dibagi menjadi beberapa bendungan lagi, antara 

lain: 

1) Bendungan urugan serbasama (homogenous dams) 

Bendungan urugan serbasama (homogenous dams) adalah bendungan 

yang dibangun dengan material urugan batu yang memiliki 

keseragaman jenis. 
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2) Bendungan urugan batu dengan lapisan kedap air di muka 

(impermeable face rockfill dams, decked rockfill dams) 

Bendungan urugan batu dengan lapisan kedap air di muka 

(impermeable face rockfill dams, decked rockfill dams) adalah 

bendungan urugan batu berlapis yang memiliki lapisan kedap air.  

Lapisan kedap air yang sering dipakai adalah aspal dan beton 

bertulang. 

b. Bendungan beton (concrete dams) 

Bendungan beton (concrete dams) adalah bendungan yang dibuat dari 

konstruksi beton, baik beton bertulang maupun tidak.  Bendungan beton 

dapat dibagi menjadi beberapa bendungan lagi, antara lain: 

1) Bendungan beton berdasar berat sendiri (concrete gravity dams) 

Bendungan beton berdasar berat sendiri (concrete gravity dams) 

adalah bendungan beton yang didesain untuk menahan beban dan 

gaya yang bekerja padanya hanya dengan berat sendiri saja. 

2) Bendungan beton dengan penyangga (concrete buttress dams) 

Bendungan beton dengan penyangga (concrete buttress dams) adalah 

bendungan beton yang mempunyai penyangga untuk mengulurkan 

gaya-gaya yang bekerja padanya. Bendungan ini banyak dipakai pada 

sungai yang lebar dan memiliki keadaan geologi baik. 

3) Bendungan beton berbentuk lengkung (concrete arch dams) 

Bendungan beton berbentuk lengkung (concrete arch dams) adalah 

bendungan beton yang didesain untuk menyalurkan gaya-gaya di 

tubuh bendungan, pada abutmen kiri dan abutmen kanan. 
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4) Bendungan beton kombinasi (combination concrete dams, mixed type 

concrete dams) 

Bendungan beton kombinasi (combination concrete dams, mixed type 

concrete dams) adalah bendungan kombinasi antara tipe satu dengan 

tipe lainnya.  Apabila suatu bendungan beton berdasar berat sendiri 

berbentuk lengkung maka disebut concrete arch gravity dams.  

Apabila suatu bendugan beton merupakan gabungan beberapa 

lengkung maka disebut concrete multiple arch dams. 

c. Bendungan lainnya 

Biasanya hanya untuk bendungan kecil misalnya, bendungan kayu 

(timber dams), bendungan besi (steel dams), bendungan pasangan batu 

bata (brick dams), bendungan pasangan batu (masonry dams). 

 

6. Bendungan berdasar fungsinya 

 

Bendungan berdasar fungsinya dibagi menjadi enam tipe, yaitu bendungan 

pengelak pendahuluan, bendungan pengelak, bendungan utama, bendungan 

sisi, bendungan limbah industri dan bendungan pertambangan. 

a. Bendungan pengelak pendahuluan (primary cofferdam, dike) 

Bendungan pengelak pendahuluan (primary cofferdam, dike) adalah 

bendungan yang pertama-tama dibangun di sungai pada waktu debit air 

rendah agar lokasi rencana bendungan pengelak menjadi kering yang 

memungkinkan pembangunannya secara teknis. 
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b. Bendungan pengelak (coffer dams) 

Bendungan pengelak (coffer dams) adalah bendungan yang dibangun 

sesudah bangunan pengelak pendahuluan sehingga lokasi rencana 

bendungan utama menjadi kering yang memungkinkan 

pembangunannya secara teknis. 

c. Bendungan utama (main dams) 

Bendungan utama (main dams) adalah bendungan yang dibangun untuk 

memenuhi satu atau lebih tujuan tertentu. 

d. Bendungan sisi 

Bendungan sisi adalah bendungan yang terletak di sebelah sisi kiri dan 

kanan bendungan utama yang memiliki tinggi puncaknya yang sama. Ini 

dipakai untuk membuat proyek menjadi optimal, artinya dengan 

menambah tinggi pada bendungan utama diperoleh hasil yang sebesar-

besarnya biarpun harus menaikkan sebelah sisi kiri atau kanan. 

e. Bendungan limbah industri 

Bendungan limbah industry adalah bendungan yang terdiri atas timbunan 

secara bertahap untuk menahan limbah yang berasal dari industri. 

f. Bendungan pertambangan (mine tailing dams, tailing dams) 

 Bendungan pertambangan (mine tailing dams, tailing dams) adalah 

bendungan yang terdiri atas timbunan secara bertahap untuk menahan 

hasil galian pertambangan. 
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7. Tipe bendungan berdasarakan International Commision On Large Dams 

(ICOLD,1928) (Asiyanto,2011) 

 

a. Bendungan urugan tanah (earthfill dams) 

b. Bendungan urugan batu (rockfill dams) 

c. Bendungan beton berdasar berat sendiri  

d. Bendungan beton dengan penyangga 

e. Bendungan beton berbentuk lengkung (arch dams) 

f. Bendungan beton berbentuk lebih dari satu lengkung (multiple arch 

dams) 

 

Bendungan terdiri dari dua bagian utama, yaitu bangunan utama dan waduk.  

Bangunan utama terdiri dari badan bendungan, pintu air, bangunan pelimpah 

dan intake. 

1. Badan Bendungan 

Badan bendungan adalah bagian bendungan yang berfungsi menahan air 

dan menaikkan elevasi muka air 

2. Pintu Air 

 Pintu air adalah bagian bendungan yang berfungsi mengatur, membuka, dan 

menutup aliran air di saluran terbuka maupun saluran tertutup. 

3. Bangunan pelimpah 

 Bangunan pelimpah adalah bagian bendungan yang berguna untuk 

mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak 

membahayakan keamanan bendungan. 
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4. Intake 

Intake adalah bangunan pengambilan air dari waduk untuk melayani 

kebutuhan air. 

 

B. Waduk 

 

Waduk adalah bagian bendungan yang merupakan tampungan air yang 

dimanfaatkan sebagai sumber air bagi kepentingan manusia, misalnya untuk 

kepentingan irigasi, PLTA, dan lain-lain.  Berdasarkan fungsinya, waduk 

diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, waduk eka guna (single purpose) dan 

waduk multi guna (multi purpose). 

 

Berdasarkan fungsinya, waduk memiliki tiga bagian tampungan utama, yaitu 

tampungan mati (dead storage), tampungan efektif (effective storage) dan 

tampungan bajir (flood storage).   

 

1. Tampungan Mati (Dead Storage) 

 

Tampungan mati (dead storage) merupakan bagian waduk yang disediakan 

untuk sedimen.  Kapasitas tampungan mati ditentukan oleh kadar sedimen 

dalam aliran sungai dan usia guna waduk. 

 

2. Tampungan Efektif (Effective Storage) 

 

Tampungan Efektif (Effective Storage) merupakan bagian waduk yang 

terletak antara elevasi air minimum (LWL) dan elevasi air normal (NWL). 
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3. Tampungan Banjir (Flood Storage) 

Tampungan Banjir (Flood Storage) merupakan bagian waduk yang 

berfungsi untuk mereduksi debit banjir yang terjadi.  Tampungan banjir 

terletak antara puncak bendungan dengan puncak pelimpah.  Adapun 

pembagian tampungan waduk dapat dilihat dalam Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Tampungan Waduk dan Water Level 

 

C. Waduk Sukaraja III 

 

Waduk Sukaraja III merupakan waduk yang terbentuk sebagai konsekuensi 

dibangunnya Bendungan Sukaraja III.  Adapun data-data mengenai Waduk 

Sukaraja III dapat dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data-data Teknis dari Waduk Sukaraja III 

Uraian Satuan DataTeknis 

Luas daerah pengaliran sungai km2 1758.00 

Debit banjir maksimum (QPMF) m3/det 9209.67 

Debit banjir kala ulang 1000 tahun (Q1000) m3/det 3800.85 

Debit banjir kala ulang 100 tahun (Q100) m3/det 2632.79 
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Tabel 2. Data-data Teknis dari Waduk Sukaraja III (lanjutan) 

Muka air banjir PMF (HWL) m 26.54 

Muka air banjir 1000 tahun m 24.49 

Muka air banjir 100 tahun m 23.76 

Muka air normal maksimal (NWL) m ± 22.00 

Tampungan bruto (dengan sedimen) m3 157.31 Juta 

Tampungan mati pada elevasi  17,75 m m3 19.67 juta 

Tampungan Efektif m3 137.64 juta 

Usia guna waduk tahun 50 
(Sumber: Review Desain Bendungan Sukaraja III, PT. Virama Karya) 

 

D. Operasi Pengaturan Pelepasan Air Waduk 

 

Pengaturan pelepasan air waduk dapat dilakukan dengan pendekatan pola 

operasi standar (standart operating rule) (Jayadi, 2000), seperti persamaan dan 

gambar dibawah ini. 

R(t)  = S(t) + I(t) – E(t) – DS ; jika S(t) + I(t) –E(t) – DS ≤ RT ................ (2.1) 

R(t)  = RT;                             ; jika RT < S(t) + I(t) –E(t) – DS ≤ RT + Kw-    

DS............................................................ (2.2) 

R(t)  = S(t) + I(t) – E(t) – Kw  ; jika S(t) + I(t) –E(t) > RT + Kw ............. (2.3) 

R(t)  = 0                                  ; jika S(t) + I(t) –E(t) ≤ DS ........................ (2.4) 

dengan keterangan sebagai berikut: 

RT  = nilai target release waduk (m
3
),  

R(t) = release waduk saat ke t (m
3
), 

S(t) = tampungan (storage) waduk saat ke t (m
3
), 

I(t) = masukan (inflow) air ke dalam waduk saat ke t (m
3
),  

E(t)  = kehilangan air akibat evaporasi di waduk saat ke t (m
3
),  
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DS   = tampungan minimum waduk (m
3
), 

Kw   = kapasitas waduk (m
3
).  

IE     = efisiensi irigasi 

 
(Sumber: Jayadi, 2000) 

 

Gambar 2. Grafik Standart Operating Rule 

 

Berdasarkan grafik di atas, iterasi simulasi dilakukan dengan mencoba ulang 

nilai target release (RT) sedemikian rupa sehingga kriteria optimal 

penggunaan air dapat dicapai.  Simulasi tampungan waduk dihitung dengan 

persamaan berikut: 

S(t+1) = S(t) + I(t) – E(t) – O(t) dimana; 0 ≤ S(T) ≤ Kw ............................ (2.5) 

dengan keterangan sebagai berikut: 

t      = jumlah diskret waktu (24 periode 15 harian),  

S(t+1) = tampungan (storage) waduk saat awal ke t (m
3
)  

S(t)      = tampungan (storage) waduk saat akhir ke t (m
3
) 

I(t)        = masukan (inflow) air ke dalam waduk saat ke t (m
3
) 

E(t)        = kehilangan air akibat evaporasi di waduk saat ke t (m
3

) 

O(t)       = pelepasan (outflow) air dari waduk saat ke t (m
3

) 

Kw   = kapasitas waduk (m
3
) 

RT 
RT 

RT KW 

DS 
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E. Lengkung Kapasitas 

 

 

Lengkung kapasitas adalah lengkung yang menunjukkan suatu hubungan 

antara elevasi dengan volume tampungan, dan elevasi dengan luas genangan. 

 

F. Constrain Elevation 

 

Constrain Elevation atau biasa disebut elevasi tampungan mati adalah elevasi 

di mana kondisi tampungan berada pada elevasi dasar intake sehingga air dapat 

mengalir ke saluran yang ada. 

 

G. Objective Function 

 

 

Objective function adalah fungsi matematika sebagai tujuan dari simulasi.  

Objective function dari penelitian ini adalah memaksimalkan luas areal sawah 

dengan ketersediaan debit yang ada. 

 

H. Keandalan Simulasi 

 

 

Keandalan simulasi dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

𝑅 =
𝑛

𝑁
𝑥100%.............................................................................................. (2.6) 

dengan keterangan sebagai berikut: 

R = tingkat keandalan waduk (%) 

N = panjang data periode waktu setengah bulanan 

 

n = jumlah kegagalan operasi waduk selama periode setengah bulanan 
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I. Evaporasi 

 

 

Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari 

permukaan tanah dan permukaan air ke udara (Soesrodarsono, 2003). 

Evaporasi dapat dihitung dengan rumus empiris Penman sebagai berikut: 

𝐸 = 0,35(𝑒𝑎 − 𝑒𝑑)(1 +
𝑉

100
) ..................................................................... (2.7) 

dengan keterangan sebagai berikut: 

E = evaporasi (mm/hari) 

ea = tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata harian (mm Hg) 

ed = tekanan uap sebenarnya (mm Hg) 

V = kecepatan angin pada ketinggian 2 m di atas permukaan tanah (mile/hr) 

 

J. Evapotranspirasi 

 

 

Evapotranspirasi adalah gabungan peristiwa antara evaporasi dan peristiwa 

penguapan dari tanaman (Soesrodarsono, 2003).  Perhitungan evapotranspirasi 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus Penman-Monteigh sebagai 

berikut: 

 
)U,(γ

)aes(eU
)T(

γnR,

oET

2
3401

2273

900
4080








 ............................................ (2.8) 

dengan keterangan: 

oET  adalah evapotranspirasi tanaman acuan, (mm/hari). 

Rn  adalah radiasi matahari netto di atas permukaan tanaman, (MJ/m2/hari). 

T  adalah suhu udara rata-rata, (o C). 
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U 2  adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 m dari atas permukaan tanah, 

 (m/s). 

es  adalah tekanan uap air jenuh, (kPa). 

ea  adalah tekanan uap air aktual, (kPa). 

 adalah kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu, (kPa/o C). 

  adalah  konstanta psikrometrik, (kPa/o C). 

 

Rn dihitung dengan rumus : 

 nl
RnsRnR   ..................................................................................... (2.9) 

dengan keterangan: 

nsR  adalah radiasi gelombang pendek, (MJ/m2/hari). 

nl
R  adalah radiasi gelombang panjang, (MJ /m2/hari). 

besarnya nsR adalah: 

 sRα)(nsR  1  .................................................................................... (2.10) 

dengan keterangan: 

α   adalah koefisien pantulan radiasi tajuk = 0,23 (nilai koefisien ini 

dipengaruhi oleh kondisi tanaman penutup lahannya, pada beberapa literatur 

menggunakan kisaran nilai 0,23 – 0,25). 

sR  adalah radiasi matahari, (MJ/m2/hari). 

dan sR dihitung dengan : 

 aR)
N

n
,,(sR 50250   .......................................................................... (2.11) 
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dengan keterangan: 

n  adalah lama matahari bersinar dalam satu hari, (jam). 

N  adalah lama maksimum matahari bersinar dalam satu hari, (jam). 

aR  adalah radiasi matahari ekstraterestrial, (MJ/m2/hari). 

besarnya aR adalah: 

)sωδδs(ωrd,aR sincoscossinsin637    ........................... (2.12) 

dengan keterangan: 

rd   adalah jarak relatif antara bumi dan matahari. 

δ   adalah sudut deklinasi matahari, (rad). 

  adalah letak lintang, (rad).  Jika berada pada lintang utara nilainya positif, 

pada lintang selatan nilainya negatif. 

sω   adalah sudut saat matahari terbenam, (rad). 

dan sω  dihitung dengan : 

δ)(sω tantanarccos   .................................................................... (2.13) 

dengan pengertian : 

δ  adalah deklinasi matahari, (rad). 

   adalah letak lintang, (rad). 

dan rd  dihitung berdasarkan persamaan di bawah ini (Duffie & Beckman, 

1980) : 

J),(,J)
π

(,rd 01720cos03301
365

2
cos03301   ....... (2.14) 

besarnya δ dihitung dengan (Duffie& Beckman, 1980) : 
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),J,(,),J
π

(,δ 39101720sin4090391
365

2
sin4090   ......................... (2.15) 

dengan keterangan: 

J adalah nomor urut hari dalam setahun (hari julian) 

Nilai )J,( 01720  pada persamaan (7) dan ),J,( 39101720   pada persamaan 

(8)  dalam satuan radian. 

Besarnya nilai J secara matematis dapat dihitung dengan : 

a. Untuk J Bulanan (Gommes, 1983): 

J = Integer )23,1542,30( M  ..................................................... (2.16a) 

b. Untuk J Harian (Craig, 1984): 

J = Integer 2)30
9

275(  D
M

 ....................................................... (2.16b) 

dengan keterangan: 

M  adalah bulan (1-12) 

D  adalah hari dalam bulan (1 - 31) 

Jika tahun normal dan M < 3, nilai J  ditambah nilai 2 

Jika tahun kabisat dan M > 2, J  ditambah nilai 1, tahun kabisat adalah tahun 

yang habis dibagi dengan angka 4. 

Untuk melakukan penghitungan dengan periode 10 harian, maka nilai J  

diperoleh dari persamaan (8b) dengan D  sama dengan  5, 15, dan 25 pada 

setiap bulannya. 
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Besarnya N dihitung dengan rumus: 

sω
π

N
24

  .................................................................................................. (2.17) 

dan 
nl

R  dihitung dengan: 

4
k

Tσ)vsεa(εf
lu

R
ld

R
nl

R   .................................................... (2.18) 

dengan keterangan: 

nl
R   adalah radiasi gelombang panjang, (MJ /m2/hari). 


lu

R   adalah radiasitermal yang dipancarkan oleh tanaman dan tanah ke 

atmosfer, (MJ/m2/hari). 


ld

R   adalah radiasi gelombang panjang termal yang dipancarkan dari 

 atmosfer dan awan masuk ke permukaan bumi, (MJ/m2/hari). 

f   adalah faktor penutupan awan, tanpa dimensi. 

aε  adalah emisivitas efektif atmosfer. 

vsε   adalah nilai emisivitas oleh vegetasi dan tanah   0,98  

 (Jensen dkk., 1990). 

σ   adalah nilai konstanta Stefan-Boltzman = 4,90 x 10-9 MJ/m2/K4/hari. 

k
T   adalah suhu udara rata-rata, (K). 

 

Faktor penutupan awan (f) dihitung dengan rumus (FAO No. 24, 1977): 

1090 ,
N

n
,f   ............................................................................................ (2.19) 

Emisivitas ( ,
ε ) dihitung dengan rumus (Jensen dkk.,1990) : 

ae,,()aerbr(a)vsεa(ε
,

ε 140340   ....................................... (2.20) 
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dengan keterangan: 

,
ε  adalah emisivitas atmosfer 

ae  adalah tekanan uap air aktual (kPa). 

ra  adalah 0,34 - 0,44. 

rb  adalah negatif 0,25 - negatif 0,14. 

Kecepatan angina pada ketinggian 2 m adalah: 













),z,(

,
zUU

425867ln

874

2
 ....................................................................... (2.21) 

dengan keterangan: 

2
U   adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 m, (m/s). 

zU   adalah kecepatan angin pada ketinggian z m, (m/s). 

z   adalah ketinggian alat ukur kecepatan angin, (m). 

 

Tekanan uap jenuh ( es ) besarnya (Tetens, 1930): 













3237

2717
exp6110

,T

T,
,se  ........................................................................... (2.22) 

Tekanan uap aktual ( ea ) dihitung dengan: 

RHxseae   .............................................................................................  (2.23) 

dengan keterangan: 

RH  adalah kelembaban relatif rata-rata, (%). 

 

Kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu udara dihitung dengan 

(Murray, 1967): 
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2
3237

4098

),(T

se


  ........................................................................................ (2.24) 

dengan keterangan: 

  adalah kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu udara, (kPa/o C). 

T   adalah suhu udara rata-rata, (o C). 

es   adalah tekanan uap jenuh pada suhu T , (kPa). 

 

Konstanta psikrometrik ()  dihitung dari (Brunt, 1952) : 

λ

P
,

ελ

Ppc
γ 001630

3
10 


  .......................................................................... (2.25) 

dengan pengertian :  

  adalah konstanta psikrometrik, (kPa/o C). 

cp  adalah nilai panas spesifik udara lembap sebesar 1,013 kJ/kg/o C. 

P  adalah tekanan atmosfer, (kPa). 

  adalah nilai perbandingan berat molekul uap air dengan udara kering 

 sebesar 0,622.  

  adalah panas laten untuk penguapan, (MJ/kg). 

 

Tekanan atmosfer (P) dihitung dari (Burman dkk., 1987): 

Rτ
g

ko
T

)oz(zτ
ko

T

oPP












 
  ....................................................................... (2.26) 

dengan keterangan: 

P adalah tekanan atmosfer pada elevasi z, (kPa). 

Po adalah tekanan atmosfer pada permukaan laut, (kPa). 

Z adalah elevasi, (m). 
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zo adalah elevasi acuan, (m). 

g adalah gravitasi  = 9,8 m/s2. 

R adalah konstanta gas spesifik = 287 J/kg/K. 

Tko adalah suhu pada elevasi zo, (K).  

a dalah konstanta lapse rate udara jenuh  = 0,006 5 K/m. 

Jika tekanan udara pada suatu stasiun tidak tersedia, maka gunakan asumsi 

Tko = 293 K untuk T = 20o C dan Po = 101,3 kPa pada zo = 0. 

 

Panas laten untuk penguapan () dihitung dengan rumus (Harrison, 1963): 

)T,(,λ x
3

1036125012


  ......................................................................... (2.27) 

dengan pengertian : 

 adalah panas laten untuk penguapan, (MJ/kg). 

T adalah  suhu udara rata-rata, (o C). 

 

K. Kebutuhan Air Irigasi Selama Penyiapan Lahan (IR) 

 

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi (KP-01), nilai IR 

dapat dihitung menggunakan rumus:  

IR = M ek/ (ek – 1) ..................................................................................... (2.28) 

dimana: 

IR = Kebutuhan air irigasi selama penyiapan lahan, mm/ hari 

 

M = Kebutuhan air untuk mengganti/ mengkompensari kehilangan air akibat   

     evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan M = Eo + P,     

     mm/ hari 
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Eo = Evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 x ETo selama penyiapan lahan,  

    mm/hari 

P = Perkolasi  

K = MT/S 

T = Jangka waktu penyiapan lahan, hari 

S = Kebutuhan air, untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 50 mm 

 

L. NFR (Net Field Requirement) 

 

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi (KP-01), nilai NFR 

dapat dihitung menggunakan rumus:  

𝑁𝐹𝑅   = 𝐸𝑇𝐶 + 𝑃 − 𝑅𝑒 + 𝑊𝐿𝑅 .............................................................. (2.29) 

dengan:  

NFR  = Net Field Water Requirement (kebutuhan dasar air sawah) 

            (mm/hari) 

          

ETc = Kebutuhan air bagi tanaman (mm/hari) 

P   = Perkolasi (mm/hari) 

Re  = Hujan Efektif (mm/hari) 

WLR = penggantian lapisan air (mm/hari) 

 

1. Evapotranspirasi Tanaman ( ETc)  

 

Evapotranspirasi tanaman (ETc) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝑇0  .  𝐾𝑐 .................................................................................... (2.30) 
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dengan keterangan:  

ETc  = evapotranspirasi tanaman, mm/hari 

ET0 = evapotranspirasi acuan tanaman, mm/hari 

Kc  = koefisien tanaman, mm/hari  

 

Tabel 3. Harga Koefisien Tanaman (Kc) 

 

 
Sumber: Dirjen Pengairan, Bina Program PSA 010, 1985 

 

2. Hujan Efektif (Re) 

 

Hujan efektif (Re) untuk irigasi diambil 70% dari curah hujan tengah 

bulanan. 

𝑅𝑒 = = 0,7 𝑥 
1

15 
 𝑥 𝑅( 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 ) .............................................. (2.31) 

dengan keterangan:  

Re = hujan efektif (mm)  

R  = curah hujan setengah bulanan 

 

3. Perkolasi (P) 

 

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi (KP-01), nilai 

perkolasi berkisar antara 1-3 mm/hari. 
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4. Penggantian Lapisan Air (WLR)  

 

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi (KP 01), 

penggantian lapisan air (WLR) sebagai berikut:  

a. Setelah pemupukan, perlu diusahakan untuk menjadualkan dan 

mengganti lapisan air menurut kebutuhan.  

b. Jika tidak ada penjadualan semacam itu, dilakukan penggantian lapisan 

sebanyak dua kali, masing – masing 50 mm (3,3 mm/hari, selama ½ 

bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah transplantasi.  

 

M. Kebutuhan Air Irigasi (DR) 

 

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi (KP-01), kebutuhan 

air irigasi dinyatakan dalam persamaan berikut. 

𝐷𝑅 =
𝑁𝐹𝑅

8,64 𝐼𝐸
 ............................................................................................... (2.32) 

keterangan: 

DR = kebutuhan air irigasi (liter/detik.ha) 

NFR = kebutuhan air di persawahan (mm/hari) 

IE  = efisiensi irigasi (0,65) 

8,64 = nilai konversi dari mm/hari ke l/dt/ha 

 

 



 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Sukaraja III, dan Negeri Jemanten, 

Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 

Indonesia. 

 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

 

  

 

 

  

  

     

       

 

 

         

         

 

Gambar 3. Lokasi Penelitian untuk Simulasi Waduk Sukaraja III 

 

 

 

 

Bendungan Sukaraja III 
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B. Data yang Digunakan 

 

Data yang digunakan adalah data sekunder.  Data sekunder yang digunakan 

diperoleh dari instansi terkait penelitian ini.  Adapun data sekunder yang 

digunakan adalah  

a. Data survey topografi tahun 2013,  

b. Data curah hujan daerah Jabung tahun 1975-2014,  

c. Data debit Bendung Argoguruh tahun 2005-2012  

d. Data klimatologi Sta. Branti. 

 

C. Metode Penelitian 

 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada flowchart 

Gambar 4.  
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Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 
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Berikut penjelasan dari diagram alir penelitian di atas. 

 

 

1. Penentuan Lengkung Kapasitas 

 

Penentuan lengkung kapasitas didapat dari data topografi tahun 2013.  Dari 

penentuan lengkung kapasitas, didapat persamaan yang merupakan 

hubungan antara elevasi muka air di waduk (El) dengan volume tampungan 

(S) dan luas genangan waduk (A).  Hubungan antara A, S, dan El untuk 

Waduk Sukaraja III ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Hubungan Elevasi dengan Luas dan Volume Tampungan Hasil 

Pengukuran Topografi Tahun 2013 

 

No 
Elevasi 

( +m ) 

Luas 

( m2 ) 

Volume 

( m3 ) 

1 13.00 373,495.40 0.00 

2 14.00 1,989,963.12 1,075,191.13 

3 15.00 3,812,332.11 3,927,403.57 

4 16.00 5,241,104.27 8,435,213.09 

5 17.00 6,527,222.29 14,307,628.25 

6 18.00 7,801,166.27 21,462,364.89 

7 19.00 10,120,018.73 30,397,848.50 

8 20.00 11,987,705.15 41,438,538.20 

9 21.00 13,754,061.54 54,299,309.26 

10 22.00 15,438,265.19 68,887,368.60 

11 23.00 17,413,637.60 85,303,412.83 

12 24.00 19,138,455.63 103,572,673.11 

13 25.00 20,746,099.49 123,509,548.48 

14 26.00 22,170,439.92 144,963,877.77 

15 27.00 23,580,510.83 167,835,730.69 

16 28.00 24,979,266.30 192,112,260.98 

 

Uraian 
Elevasi 

( +m ) 
Luas ( m2 ) Volume ( m3 ) 

Volume                   

( Juta m3 ) 

TAMPUNGAN BRUTO 26.54 22,931,878.21 157,314,678.35 157.31 

TAMPUNGAN MATI 17.75 7,482,680.28 19,673,680.73 19.67 

TAMPUNGAN EFEKTIF     137,640,997.62 137.64 

(Sumber: Review Desain Bendungan Sukaraja III, PT. Virama Karya) 
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(Sumber: Review Desain Bendungan Sukaraja III, PT. Virama Karya) 

 

Gambar 5. Hubungan Antara Elevasi dengan Luas dan Volume Tampungan 

 

Adapun hasil persamaan yang didapat dari data di atas adalah: 

a. Hubungan volume tampungan (S) dengan elevasi (El) 

El = -0.0003 S2 + 0.1303 S + 14.565 ................................................. (3.1) 

b. Hubungan elevasi (El) dengan luas genangan waduk (A) 

A = -0.3345 El3 + 20.514 El2 - 238.23 El + 427.13 .......................... (3.2) 

c. Hubungan elevasi (El) dengan volume tampungan (S) 

S = 0,8613 El2 - 22,506 El + 147,46 .................................................. (3.3) 

 

2. Penentuan Elevasi Awal 

 

Penentuan elevasi awal waduk, ketika air memenuhi tampungan normal atau 

dapat dikatakan sebagai elevasi mercu pelimpah.  Pada penelitian ini, 

elevasi awal (ElO) adalah +22.00 dpl. 
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3. Penentuan Constrain Elevation dan Objective Function 

 

a. Constrain elevation atau kondisi kritis dari simulasi 

Simulasi Waduk Sukaraja III dianggap gagal bila elevasi akhir (Elt) 

kurang dari +18.00. 

b. Objective function atau tujuan simulasi.  

Objective function dari simulasi Waduk Sukaraja III adalah 

memaksimalkan luas areal sawah (a) yang ada dengan constrain 

elevation harus memenuhi keandalan sebesar 80%. 

 

4. Penentuan Inflow dan Outflow 

 

a. Inflow  

Inflow yang digunakan pada penelitian ini berupa debit limpasan 

Bendung Argoguruh dan debit yang merupakan debit dari DAS 

Bendungan Sukaraja III. 

 

Debit limpasan Bendung Argoguruh adalah limpasan yang berasal dari 

daerah tangkapan di antara Bendungan Batutegi dan Bendung Argoguruh 

setelah dikurangi dengan kebutuhan air irigasi Way Sekampung.  Dengan 

kata lain debit ini adalah limpasan yang lewat di atas Bendung 

Argoguruh.  Adapun debit dari DAS Bendungan Sukaraja III didapat 

dengan mengalikan debit total dari Bendung Argoguruh dengan 

perbandingan luas antara DAS Margatiga dan DAS Bendung Argoguruh 

dengan asumsi nilai tata guna lahan antar DAS sama dan kerapatan 

jaringan sungai sama, dikarenakan DAS Margatiga dan DAS Bendung 
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Argoguruh terletak pada sungai yang sama, yaitu Sungai Way 

Sekampung.   

 

Yang dimaksud sebagai DAS Margatiga adalah daerah tangkapan di 

antara Bendung Argoguruh dengan Bendungan Sukaraja III dengan 

luasan 328 km2.  Sedangkan yang dimaksud sebagai DAS Argoguruh 

adalah daerah tangkapan di antara Bendungan Argoguruh dengan 

Regulating DAM dengan luasan 1430 km2.  Luasan-luasan ini didapat 

dari studi terdahulu mengenai Bendungan Regulating Dam dan 

Bendungan Margatiga.  Adapun luasan masing-masing dari DAS 

tersebut, data debit limpasan Bendung Argoguruh, dan data debit total 

Bendung Argoguruh dapat dilihat pada Gambar 4, Tabel 5, dan Tabel 6. 

 
(Sumber: Detail Desain Regulating DAM Way Sekampung, PT. Bina Buana Raya) 

 

Gambar 6. Luasan DAS Argoguruh dan Luasan DAS Margatiga 

 

 

 

 

DAS Argoguruh 

1430 km2 

DAS Margatiga 

328 km2 
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Tabel 5. Debit Limpasan Bendung Argoguruh 

 

Periode 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan I 362,24 0,00 0,00 4,90 19,91 23,58 23,86 168,90 

Jan II 110,68 7,81 105,58 0,00 17,86 49,53 0,00 102,29 

Feb I 178,12 27,66 3,87 2,79 25,19 64,75 33,06 61,45 

Feb II 108,77 35,14 22,26 0,00 40,47 225,06 27,93 59,85 

Mar I 166,59 3,91 3,59 18,08 82,40 14,85 10,80 25,63 

Mar II 232,68 7,81 2,87 0,14 0,14 108,12 18,34 0,75 

Apr I 153,14 14,46 7,53 0,00 0,44 0,00 16,39 54,23 

Apr II 3,15 13,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 54,23 

May I 0,00 0,00 0,00 0,00 12,46 0,00 0,15 0,00 

May II 3,78 1,39 35,89 0,00 33,23 4,36 0,41 2,96 

Jun I 3,45 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 1,46 0,80 

Jun II 67,44 0,00 2,41 0,00 0,00 20,92 0,00 0,00 

Jul I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,19 0,00 0,00 

Jul II 8,83 0,75 0,14 0,00 0,00 124,92 0,00 0,00 

Aug I 31,89 0,00 0,00 0,00 0,00 33,58 0,00 0,00 

Aug II 35,61 0,00 0,00 0,00 0,00 127,41 0,00 0,00 

Sep I 15,50 3,64 0,00 2,79 0,00 80,57 8,26 0,93 

Sep II 76,45 0,00 2,33 12,69 7,24 180,91 1,89 1,63 

Oct I 21,82 0,00 0,00 21,28 24,25 145,98 1,67 1,87 

Oct II 19,89 0,00 0,50 28,84 10,65 88,77 5,91 5,16 

Nov I 23,32 0,00 0,44 83,28 5,75 137,06 0,00 2,41 

Nov II 1,03 0,00 0,44 28,98 0,15 34,77 1,60 12,47 

Dec I 0,15 0,00 0,00 106,49 0,15 95,86 3,82 21,87 

Dec II 0,29 5,11 38,30 252,15 40,51 0,75 5,95 111,98 

 

 

Tabel 6. Debit Total Bendung Argoguruh 

Periode 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan I 446,43 32,61 30,41 48,26 79,97 82,19 94,13 247,60 

Jan II 188,53 62,42 169,02 40,50 93,49 122,13 0,00 182,15 

Feb I 266,71 91,15 55,86 47,74 103,36 133,63 129,63 121,99 

Feb II 187,69 94,91 109,06 38,37 94,17 299,27 89,96 118,35 

Mar I 239,64 43,11 57,66 123,17 133,64 83,08 71,68 84,28 

Mar II 301,06 62,42 61,89 44,85 42,97 177,48 62,48 45,70 

Apr I 211,51 64,43 70,00 36,24 46,08 79,80 69,64 115,43 

Apr II 54,27 64,24 33,45 32,02 29,08 40,34 60,91 115,43 

May I 29,74 34,40 38,93 24,46 56,87 39,94 40,28 30,15 

May II 35,21 49,20 86,56 26,30 76,71 38,02 36,82 47,04 

Jun I 37,66 40,08 38,04 28,34 0,00 34,88 42,02 33,43 
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Tabel 7. Debit Total Bendung Argoguruh (lanjutan) 
 

Jun II 105,52 32,61 32,91 26,26 33,08 53,78 32,66 26,36 

Jul I 23,15 31,54 35,59 23,72 32,20 35,64 0,00 26,58 

Jul II 37,50 37,42 36,72 18,84 27,98 140,58 0,00 25,50 

Aug I 47,38 27,04 19,37 17,42 19,12 47,23 31,49 22,83 

Aug II 47,76 14,27 10,26 14,33 18,04 131,79 33,71 14,27 

Sep I 15,50 8,16 2,92 8,34 11,33 80,57 8,26 3,41 

Sep II 76,45 4,37 2,63 12,69 7,24 180,91 3,12 1,63 

Oct I 21,82 5,58 3,67 21,28 24,25 145,98 3,00 1,87 

Oct II 19,89 3,47 2,82 28,84 10,65 97,23 6,68 5,43 

Nov I 37,49 3,08 10,92 86,18 11,57 144,52 6,65 4,59 

Nov II 32,47 2,89 12,85 36,51 10,82 36,07 30,03 24,88 

Dec I 36,04 11,56 16,84 126,83 21,89 143,08 42,22 48,08 

Dec II 54,26 36,01 98,40 305,47 82,28 37,68 52,92 153,44 

 

b. Outflow 

1) Evaporasi (E) 

Evaporasi (E) dihitung dengan menggunakan rumus empiris Penman 

pada persamaan 2.7. 

2) Maintenance flow (MF) 

Maintenance flow (MF) pada penelitian ini diasumsikan sebesar 2 

m3/dt (Review Desain Bendungan Sukaraja III, PT. Virama Karya). 

3) Kebutuhan air irigasi (DR) 

Kebutuhan air irigasi (DR) dihitugn dengan menggunakan rumus 

pada persamaan 2.31. 

 

5. Water Balance 

 

Water balance digunakan untuk menghitung volume tampungan akhir (St).  

Volume tampungan akhir (St) adalah selisih dari volume total inflow (∆I) 
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dikurangi dengan volume total outflow (∆O).  Adapun ketentuan untuk 

menghitung volume tampungan akhir (St) dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Ketentuan Perhitungan untuk Volume Tampungan Akhir 

 

Kondisi Nilai 

S0 + ∆I < ∆O St = 0 

S0 + ∆I > ∆O   St = S0 + ∆I - ∆O   

 

 

keterangan: 

St = volume tampungan akhir (m3) 

S0 = volume tampungan awal (m3) 

∆I = volume total inflow (m3) 

∆O = volume total outflow (m3) 

 

Jika volume tampungan akhir (St) lebih dari sama dengan volume tampungan awal 

(S0), maka dinyatakan melimpas dan elevasi akhir (Elt) bernilai +22 m. 

Jika volume tampungan akhir (St) kurang dari volume tampungan awal (S0), maka 

dinyatakan tidak melimpas dan elevasi akhir (Elt) dihitung dengan memasukkan 

nilai volume tampungan akhir (St) kedalam Persamaan 3.1. 

 

Jika elevasi akhir (Elt) kurang dari constrain elevation, maka bernilai 0, jika 

sebaliknya maka bernilai 1.  Pengulangan perhitungan simulasi untuk periode 

selanjutnya, dilakukan seperti prosedur sebelumnya dan dilakukan selama delapan 

tahun (2005-2012).  Jika nilai total perbandingan elevasi akhir (Elt) dengan 

constrain elevation, dibagi dengan jumlah total periode selama delapan tahun tidak 

memenuhi keandalan sebesar 80%, maka simulasi dianggap gagal, dan selama 
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pengulangan selama periode yang ada, elevasi akhir (Elt) < constrain elevation, 

maka simulasi juga dianggap gagal. 

 

Simulasi dianggap berhasil jika hasil nilai total perbandingan elevasi akhir (Elt) 

dengan constrain elevation, dibagi dengan jumlah total periode selama delapan 

tahun memenuhi keandalan 80%, dan elevasi akhir (Elt) selalu lebih dari constrain 

elevation.  Setelah simulasi berhasil, maka dapat dilihat, berapa luas areal sawah 

yang dapat diairi oleh Waduk Sukaraja III. 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dari hasil analisis inflow, dapat disimpulkan bahwa total inflow terbesar 

terjadi pada tahun 2005 dan total inflow terkecil pada tahun 2006. 

 

2. Outflow yang berbeda adalah evaporasi yang dipengaruhi oleh luas 

genangan waduk setiap periode.  Outflow yang sama adalah maintenance 

flow dan kebutuhan air irigasi, dikarenakan pola tanam yang sama setiap 

tahun yaitu pola tanam padi-padi-bera tetapi dengan periode awal tanam 

yang berbeda. 

 

3. Water balance berbeda-beda untuk setiap periodenya, dikarenakan total 

inflow dan total outflow yang berbeda jumlahnya. 

 

4. Dari hasil simulasi, didapatkan luas areal sawah yang dapat diairi oleh 

Waduk Sukaraja III sebesar 4748 ha untuk periode awal tanam Januari I 

dan luas sawah sebesar 5600 ha untuk periode awal tanam Desember I.  Hal 

ini memenuhi keandalan 100% dan memenuhi constrain elevation, yaitu 

elevasi muka air selalu berada di atas elevasi +18 m. 
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B. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan pembahasan dan pengolahan 

data yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Data debit yang digunakan sebaiknya hasil dari pengukuran langsung dari 

lapangan sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. 

2. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai simulasi waduk apakah dapat 

memenuhi kebutuhan PLTA atau tidak. 

3. Perlu dilakukan analisis koefisien tata guna lahan dan kerapatan jaringan 

sungai jika ingin menggunakan metode Regionalisasi untuk perhitungan 

debit. 
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