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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Jagung 

 

Jagung merupakan tanaman yang dapat hidup di daerah yang beriklim sedang 

sampai beriklim panas (Rochani, 2007). Pada masa pertumbuhan, jagung sangat 

membutuhkan sinar matahari dikarenakan jagung termasuk dalam golongan 

tanaman C4 yaitu tanaman yang beradaptasi pada lingkungan dengan temperatur 

tinggi dan sinar matahari yang terik.  Tanaman jagung yang kurang mendapatkan 

sinar matahari maka pertumbuhannya akan terhambat dan produktivitasnya 

menurun. 

 

Jagung termasuk tanaman tidak tahan terhadap kelebihan dan kekurangan air, dan 

relatif sedikit membutuhkan air dibandingkan padi.  Umumnya tanaman jagung 

ditanam pada lahan kering atau lahan sawah (Purwono dan Purnamawati, 2007).  

Pada pertanaman di lahan kering jagung ditanam saat musim hujan, agar peluang 

terjadinya kekurangan  air menjadi lebih kecil. Sedangkan di lahan sawah jagung 

umumnya ditanam pada akhir musim hujan hujan (Roja, 2013) 
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B. Kebutuhan Air Tanaman 

 

Kebutuhan air tanaman (Crop Water Requirement, CWR) adalah air yang 

digunakan oleh tanaman untuk memenuhi evapotranspirasi (ET), dan proses 

metabolisme. Karena air yang digunakan pada proses metabolisme ini kurang dari 

1 %, maka CWR atau disebut juga Consumptive Use (CU) dianggap sama dengan 

ET.  Kebutuhan air untuk tanaman adalah jumlah total ET dari awal sampai akhir 

pertumbuhan. Kebutuhan air ini antara lain dipengaruhi oleh jenis dan umur 

tanaman, iklim serta jenis tanah (Rosadi dkk, 2013). 

 

C. Siklus Hidrologi 

 

Siklus hidrologi merupakan salah satu faktor untuk menentukan perencanaan 

pertanian, pola tanam, dan manajemen irigasi.  Komponen siklus hidrologi berupa 

presipitasi, evapotranspirasi, limpasan dan infiltrasi. 

 

 

1. Evapotranspirasi 

 

Evapotranspirasi merupakan gabungan evaporasi dari permukaan tanah dan 

transpirasi tanaman yang menguap melalui akar tumbuhan ke batang daun menuju 

atmosfer.  Evapotranspirasi dipengaruhi oleh cuaca (temperatur udara, kecepatan 

angin, kelembaban, radiasi), karakteristik tanaman dan aspek pengolahan 

lingkungan.  Ada tiga konsep dalam menentukan evapotranpirasi yaitu:   ET0, ETc 

dan ETc adjustment (Allen dkk, 1998). 

ET0 adalah jumlah air yang dievapotranspirasikan oleh tanaman hipotetik dengan 

tinggi 15~20 cm, tumbuh sehat, menutup tanah dengan sempurna, pada kondisi 
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cukup air (Tusi, 2012).  Evapotranspirasi acuan (ET0) diukur berdasarkan data 

klimat harian dan dihitung menggunakan rumus empiris Penman-Mounteith 

seperti pada Persamaan 1 berikut (Allen dkk, 1998), 

 

     
      (  – )  

   

     
          

             
    (1) 

Keterangan :  

ET0  : evapotranpirasi acuan (mm/hari) 

T : temperatur harian pada ketinggian 2 m (
o
C) 

U2 : kecepatan angin pada ketinggian 2 m (m/s) 

es : tekanan uap air jenuh (kPa) 

ea : tekanan uap air aktual (kPa) 

γ : konstanta psikometrik (kPa/
o
C)  

∆ : gradien tekanan uap jenuh  terhadap suhu udara (kPa/
 o
C) 

Rn : radiasi bersih (Mj m
-2

hari 
-1

) 

G : panas spesifik untuk penguapan (Mj m
-2

hari 
-1

). 

 

Sedangkan evapotranspirasi tanaman (ETc) pada kondisi standar adalah 

evapotranspirasi dari suatu lahan luas dengan tanaman sehat  berkecukupan hara 

dan bebas hama  penyakit, yang ditanam pada kondisi air tanah optimum dan 

mencapai produksi  penuh di bawah keadaan suatu iklm tertentu.  Nilai ETc 

berubah-ubah menurut umur atau fase perkembangan tanaman.  ETc dapat 

diprediksi menggunakan evapotranspirasi tanaman acuan (ET0) yang dikoreksi 

dengan koefisien pertumbuhan tanaman (Kc).  Hubungan antara ETc dan ETo 

dapat dinyatakan pada Persamaan 2 berikut (Allen dkk, 1998). 

 

                (2) 

Keterangan :   

ETc : evapotranspirasi 

Kc : koefisien tanaman 

ET0 : evapotranspirasi acuan dihitung dengan Persamaan 1 
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ETc adjustment adalah evapotranspirasi dari tanaman dibawah kondisi manajemen 

dan lingkungan yang berbeda dari kondisi standar.  ETc Adjustment dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 3 (Allen dkk, 1998) sebagai berikut : 

 

                        (3) 

Keterangan : 

 

ETc Adj : evapotranspirasi air tanah dalam keadaan terbatas(mm/hari) 

ET0  : evapotranspirasi acuan (mm/hari)   

Kc  : koefisien tanaman (mm/hari) 

Ks  : koefisienstress tanaman (mm/hari) 

    untuk kondisi air tanah terbatas Ks = <1 

bila tidak ada stres air tanah Ks = 1 

 

2. Irigasi 

 

Kebutuhan air tanaman untuk melakukan proses evapotranspirasi terpenuhi oleh 

curah hujan efektif.  Curah hujan efektif adalah curah hujan yang masuk dalam 

pori mikro tanah yang digunakan untuk memenuhi air konsumtif tanaman.  Jika 

curah hujan efektif tidak mampu memenuhi kebutuhan air tanaman maka 

diperlukan air irigasi.  Irigasi adalah pemberian air secara buatan untuk memenuhi 

kekurangan air yang dibutuhan bagi tanaman.  (Tusi, 2012) Kebutuhan air irigasi 

dapat dihitung dengan Persamaan 4 berikut, 

 

KAI = ETc – CHeff      (4) 

Keterangan : 

KAI : kebutuhan air irigasi (mm/hari) 

ETc : evapotranspirasi (mm/hari) 

CHeff : curah hujan efektif (mm/hari) 
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3. Infiltrasi dan Perkolasi 

 

Proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah disebut infiltrasi, 

sedangkan gerakan air didalam tanah karena adanya gaya gravitasi disebut 

perkolasi (Sutanto, 2005).  Perkolasi untuk setiap jenis tanah berbeda-beda, yaitu 

menjadi besar kalau tekstur tanah kasar dan sebaliknya akan menjadi kecil jika 

tanah bertekstur halus (Rokhma, 2009).  Untuk menentukan perkolasi dapat 

menggunakan Persamaan 5 berikut, 

 

               (5)     

Keterangan: 

P  : perkolasi (%) 

KAT  : kadar air tanah pada saat melebihi FC (%) 

FC  : kapasitas lapang (%) 

 

 

Infiltrasi sangat besar pengaruhnya dalam rancangan-rancangan untuk cara 

pemberian air, periode pemberian air dan besarnya air yang harus diberikan.  

Infiltrasi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, 

1. Keadaan permukaan tanah (kemiringan tanah, keadaan erosi, perlakuan 

terhadap permukaan tanah dan macam tanaman penutup). 

2. Keadaan profil tanah (struktur tanah, tekstur tanah, lapisan kedap air dan 

keadaan fauna dalam tanah). 

3. Kandungan lengas tanah 

4. Suhu di dalam tanah 

5. Kandungan garam yang ada dalam tanah dan air  

 



9 
 

Kemampuan tanah menyerap air akan semakin berkurang dengan makin 

bertambahnya waktu.  Pada tingkat awal kecepatan penyerapan air cukup tinggi 

dan pada tingkat waktu tertentu kecepatan penyerapan air ini akan mendekati 

konstan.  

 

Laju infiltrasi dapat dihitung dengan berbagai cara diantaranya dengan 

menggunakan  metode saluran (furrow stream method) dan ring infiltrometer 

(cylinder infiltrometer method).   

 

4. Limpasan  

 

Limpasan permukaan merupakan sebagian dari air hujan yang mengalir di atas 

permukaan tanah.  Limpasan permukaan berlangsung ketika jumlah curah hujan 

melampaui laju infiltrasi atau kemampuan tanah dalam menyerap air.  Besarnya 

volume air limpasan dipengaruhi oleh kadar air tanah, vegetasi, bahan penutup 

tanah, dan intensitas curah hujan.  

 

5. Curah Hujan 

 

Curah hujan adalah banyaknya air yang mencapai permukaan tanah dalam waktu 

tertentu.  Curah hujan dinyatakan dalam inci atau millimeter (1 inci = 25 mm).  

Sedangkan Intensitas hujan adalah tinggi curah hujan dalam periode tertentu yang 

dinyatakan dalam satuan mm/jam (Nurhayati, 2009). 

 

 Curah hujan memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan dan produksi 

tanaman.  Hal ini disebabkan karena adanya air dalam tanah tergantung dari curah 
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hujan.  Curah hujan dapat dihitung dengan berbagai macam cara.  Secara 

sederhana curah hujan dapat dihitung dengan menggunakan prinsip pembagian 

antara volume air hujan yang ditampung dibagi luas penampang/mulut penakar.  

Hal ini dapat dinyatakan pada Persamaan (6) berikut, 

 

       
           

                       
    (6) 

 

D. Sifat Fisik Tanah 

 

Sifat fisik tanah diketahui sangat penting karena dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi tanaman.  Kondisi fisik tanah menentukan penetrasi 

akar di dalam tanah, retensi air, drainase, aerasi, nutrisi tanaman, dan  untuk 

menghitung kebutuhan air irigasi.  Sifat fisik tanah meliputi tekstur tanah, 

porositas tanah, kerapatan tanah, kadar air tanah, dan berat jenis partikel tanah. 

 

1. Tekstur Tanah 

 

Ukuran relatif partikel tanah dinyatakan dalam istilah tekstur, yang mengacu pada 

kehalusan atau kekasaran tanah.  Tekstur adalah perbandingan relatif antara fraksi 

pasir, debu dan tanah liat (lempung).  Laju dan berapa jauh berbagai reaksi fisika 

dan kimia penting dalam pertumbuhan tanaman diatur oleh tekstur karena tekstur 

ini menentukan jumlah permukaan tempat terjadinya reaksi (Foth, 1994).   

 

Tekstur tanah dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.  Penentuan tekstur 

secara kuantitatif dilakukan melalui proses analisis mekanis.  Proses ini terdiri 

atas pendispersian agregat tanah menjadi butir-butir tunggal dan kemudian diikuti 



11 
 

dengan sedimentasi.  Sedangkan secara kualitatif dapat menggunakan acuan 

seperti terlihat pada Tabel 1 berikut, 

 

Tabel 1. Klasifikasi tekstur tanah menurut beberapa sistem  

ISSS USDA USPRA 

Diameter Fraksi Diameter Fraksi Diameter Fraksi 

Mm  mm  mm  

> 2 Kerikil  >0.02 Kerikil  > 2 Kerikil  

0,02-2 Pasir 0,05-2 Pasir 0,05-2 Pasir 

0,2-2 Kasar 1-2 Sangat Kasar 0,25-2 Kasar 

0,02-0,2  Halus 0,5-1 Kasar 0,05-0,25 Halus 

  0,25-0,5 Sedang   

  0,1-0,25 Halus   

  0,05-0,1 Sangat halus   

0,002-0,02 Debu 0,002-0,05 Debu 0,005-0,05 Debu 

<0,002 liat <0,002 Liat <0,005 Liat 

Sumber : Hillel, 1982 

 

 

Tanah dengan berbagai perbandingan pasir, debu dan liat dikelompokkan atas 

berbagai kelas tekstur seperti digambarkan pada segitiga USDA berikut, 

 

 

Gambar 1. Klasifikasi tesktur tanah menurut sistem USDA 
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2. Kadar Air Tanah 

 

Kadar air tanah adalah konsentrasi air dalam tanah yang biasanya dinyatakan 

dengan berat kering.  Prinsip dasar dalam penentuan kadar air tanah yaitu kadar 

air tanah dinyatakan sebagai perbandingan berat air yang ada dalam contoh tanah 

sebelum pengeringan dan berat contoh tanah setelah dikeringkan sampai mencapai 

berat tetap pada 105
o
C yang dikenal dengan kadar air gravimetrik dan dinyatakan 

dalam bentuk % massa.   

Kadar air tanah gravimetrik dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 7 

berikut, 

 

   
  

      
           (7) 

Keterangan : 

θm   : kadar air gravimetrik (% m/m, m = massa) 

mw   : berat air (berat sampel tanah basah – berat sampel tanah kering oven) 

ms oven : berat sampel tanah kering oven 

 

Kadar air gravimetrik dapat dikonversi menjadi kadar air volumetrik dengan 

menggunakan Persamaan 8 berikut, 

   (
  

  
)          (8) 

Keterangan : 

θw : kadar air volumetrik (%V/V, V = volume) 

ρb : berat isi tanah (g/cm
3
) 

ρw : berat jenis air (g/cm
3
) 

θm : kadar air gravimetrik 

 

 

Kadar air tanah menentukan jumlah air yang tersedia bagi tanaman.  Air yang 

meresap atau ditahan oleh tanah terjadi karena adanya gaya-gaya adhesi, kohesi, 
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dan gravitasi.  Karena adanya gaya-gaya tersebut maka air dalam tanah dapat 

dibedakan menjadi air gravitasi, hidroskopik dan kapiler. 

 

1. Air gravitasi adalah air yang berada pada pori makro tanah, diikat sangat lemah 

oleh partikel tanah, dengan cepat turun ke lapisan yang lebih dalam, tidak dapat 

dimanfaatkan tanaman. 

2. Air higroskopis adalah air yang diserap tanah sangat kuat sehingga tidak dapat 

digunakan tanaman. 

3. Air kapiler adalah air dapat bergerak secara horisontal (ke samping) atau 

vertikal (ke atas) karena adanya gaya-gaya kapiler. Sebagian besar dari air kapiler 

merupakan air yang tersedia (dapat diserap) bagi tanaman. 

 

Air tersedia dalam tanah yang dapat digunakan oleh tanaman yakni berada pada 

kondisi selisih antara titik layu permanen dan kapasitas lapang.  Titik layu 

permanen ialah keadaan air dalam tanah pada saat tanaman menjadi layu 

permanen.  Pada saat ini kandungan air tanah sedemikian sedikit dan akar 

tanaman tidak cukup untuk menyerapnya.  Sedangkan kapasitas lapang adalah 

keadaan air dalam tanah sesudah air gravitasi turun sama sekali.  Dalam pori-pori 

makro sudah kosong, air menempel antara bidang pertemuan agregat-agregat dan 

air sebagian besar terdapat dalam pori-pori mikro. 

 

3. Kerapatan Tanah  

 

Kerapatan tanah merupakan ukuran yang menyatakan tingkat kepadatan tanah 

yaitu berat kering dalam suatu volume tanah utuh yang dinyatakan dengan g/cm
3
.  
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Kepadatan tanah erat hubungannya dengan penetrasi akar dan produksi tanaman.  

Kerapatan tanah dihitung dengan Persamaan 9 berikut, 

 

                      
                        

                         
  (9) 

 

4. Porositas tanah 

 

Porositas atau ruang pori adalah bagian tanah yang ditempati udara dan air.  

Porositas tanah erat kaitannya dengan kerapatan dan permeabilitas tanah 

(kemampuan tanah meneruskan air atau udara).  Porositas dapat didefinisikan 

sebagai volume ruang pori per volume total tanah.  Porositas tanah dihitung 

dengan Persamaan 10 berikut, 

 

    
  

  
       (10) 

Keterangan : 

∅ : porositas 

ρb : berat volume tanah (g/cm
3
) 

ρb : berat jenis partikel (g/cm
3
) 

 

 

5. Berat jenis partikel tanah 

 

Berat jenis partikel (ρs), adalah perbandingan antara massa total fase padat tanah 

(Ms) dan volume fase padat (Vs).  Massa bahan organik dan anorganik 

diperhitungkan sebagai massa padatan tanah dalam penentuan berat jenis partikel 

tanah.  Berat jenis partikel mempunyai satuan Mg m
-3

 atau g cm
-3

.  Berat jenis 

partikel tanah sangat bervariasi tergantung kepada komposisi mineral tanah.  Data 

berat jenis partikel tanah biasa digunakan untuk menghitung porositas tanah. 


