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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan  dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Luas lahah/blok yang teririgasi adalah 448 m
2
 , total sprinkler yang 

digunakan 10 buah. Pipa lateral yang digunakan adalah pipa dengan 

diameter dalam 13 mm (5 inchi) dan panjang pipa dari masing masing pipa 

lateral 20 meter, pipa manifold  yang digunakan adalah pipa dengan 

ukuran diameter dalam 19 mm (7,5 inchi) dengan panjang pipa 8 meter. 

Pipa lateral dibuat menjadi dua jaringan, dan masing-masing jaringan pipa 

lateral dipasang 5 buah sprinkler. 

2. Terdapat perbedaan antara spesifikasi nozle dari pabrik pembuatan dengan 

hasil penelitian. Spesifikasi yang dikeluarkan pabrik pembuat nozle jenis 

challanger dengan tekanan 1-1,5 bar kapasitas debit sprinkler 0,03 

liter/detik dengan radius curahan 4 meter. Dari hasil penelitian 

menunjukkan debit sprinkler yang mampu dihasilkan maksimal adalah 

sebesar 0,021 liter/detik dengan radius maksimal yang mampu dihasilkan 

adalah 3,19 meter. 



50 

 

3. Radius curahan pada tekanan 1 bar terjauh sebesar 2,69 meter. dan 

terpendek yaitu sebesar 2,20 meter. Radius curahan pada tekanan 1,5 bar 

terjauh sebesar 3,19 meter dan yang terendah 2,44. 

4. Debit curahan pada tekanan 1 bar terbesar 0,016 liter/detik. Terendah 

sebesar 0,012 liter/detik. Pada tekanan 1,5 bar debit terbesar   0,021 

liter/detik. Sedangkan yang terendah yaitu sebesar 0,014 liter/detik. 

5. Laju penyiraman rata-rata pada jaringan irigasi sprinkler jenis challanger 

adalah sepesar 0,07622 mm/jam pada tekanan 1 bar dan 0,089 mm/jam 

pada tekanan 1,5 bar. 

6. Tingkat keseragaman yang dihasilkan dalam penelitian ini cukup baik, 

karena diatas 85%. Besarnya tingkat keseragaman curahan dengan tekanan 

1 bar adalah 82,9 %, pada tekanan 1,5 bar adalah 93,7 %. 

5.2. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui model 

rancanganan yang pas untuk tiap-tiap jenis tanaman. 

2. Perlu dilakukan analisa investasi pembuatan, pengoperasian dan perawatan 

mengingat sistem jaringan irigasi curah (sprinkler) memiliki investasi yang 

banyak diawal pembuatan. 

3. Untuk mendapatkan keseragaman penyiraman dengan menggunkan sistem 

irigasi curah jenis challanger sebaiknya jarak antar nozel 2,5 meter sampai 

3 meter, dan jarak antar lateral sebaiknya 6 meter. 


