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1. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di 

Indonesia.  Selain sebagai sumber pangan, jagung juga digunakan untuk bahan 

baku utama dalam pengolahan pakan ternak, industri dan energi.  Peran jagung 

sebagai bahan pangan sebenarnya telah berubah menjadi kebutuhan industri pakan 

(Sariubang dan Herniwati, 2011) lebih dari 55 % kebutuhan jagung diperkirakan 

digunakan untuk pakan ternak sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 

30 % dan selebihnya digunakan untuk benih (Kasryno dkk, 2007). 

 

Permintaan jagung di Indonesia terus meningkat, tingginya produksi pengolahan 

jagung sebagai bahan baku pakan ternak adalah penyebab utama meningkatnya 

permintaan jagung (Alim, 2013).  Selama ini upaya peningkatan produktivitas 

jagung untuk memenuhi kebutuhan nasional masih bertumpu pada perluasan areal 

tanam (Badan Pusat Statistik, 2013).  Disisi lain, peningkatan produktivitas lahan 

masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan air. 

 

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh petani jagung adalah air (Prabowo 

dkk, 2004).  Air menjadi salah satu kendala dalam peningkatan produksi (Tusi dan 

Rosadi, 2009).  Penundaan masa tanam karena kekurangan air berdampak pada 

rendahnya produktivitas lahan (Ditjen Tanaman Pangan, 2011).   
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Keterbatasan ketersediaan air yang biasa disebut kelangkaan air disebabkan oleh 

penggunaan air yang terus meningkat baik dari sektor pertanian, indusri, rumah 

tangga serta perubahan iklim global.  Tuong dan Bouman (2003) mengestimasi 

bahwa hingga tahun 2025 kelangkaan air dan kekeringanakan meluas di sebagian 

besar wilayah Asia. 

 

Salah satu cara menghadapi terbatasnya ketersedian air adalah dengan cara 

pemanenan air hujan secara optimal (Afandi, 2010).  Air hujan yang melimpah 

pada saat musim hujan tidak terserap seluruhnya oleh tanah.  Karena, setiap jenis 

tanah mempunyai kapasitas tertentu untuk menyerap air.  Air hujan yang tidak 

dapat diserap tanah akan melimpas begitu saja.  Jika air limpasan ini ditampung 

pada suatu penampungan, maka air tersebut bisa dimanfaatkan untuk air irigasi 

(Triyono, 2011 dan Triyono dkk, 2010).   

 

Penelitian pemanenan air hujan sudah banyak dilakukan salah satunya pada 

simulasi kebutuhan air padi sawah tadah hujan di kota metro (Negara, 2009).  

Pemanenan air hujan sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Indonesia 

adalah negara beriklim basah dengan curah hujan yang tinggi.  Karena itu, 

pemanenan air hujan merupakan salah satu langkah tepat untuk mengatasi 

terbatasnya ketersediaan air.  Dalam rangka pengembangan pemanenan air hujan 

untuk memenuhi terbatasnya ketersediaan air dalam budidaya tanaman jagung, 

kajian ini dilakukan dengan metoda simulasi dan permodelan sistem “lahan-

kolam”. 

 

Kolam air penampungan sangat multifungsi.  Selain bermanfaat untukmencukupi 

irigasi, air pada kolam penampungan juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 
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pengelolaan sumber daya air bersih (Yulistyorini, 2011), mencuci, mandi dan 

bahkan dapat digunakan untuk memasak jika kualitas air tersebut memenuhi 

standar kesehatan (Sharpe dan Swistock, 2008; Worm dan Tim, 2006). 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung kebutuhan air tanaman 

melalui simulasi selama 13 tahun waktu tanam dan perbandingan luas lahan (1ha) 

dan kolam yang optimal. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya 

pemanfaatan potensi air hujan pada usaha budidaya tanaman jagung. 


