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ABSTRACT
This study aimed to determinethe pattern of planting crop sand vegetable crops in the Village
Banturung, Bukit Batu sub district with soil water balance analysis approach. This study uses primary
data in the form  of soil sampling for the determination of soil water content and secondary data from
the study general of conditions, temperature data, rain fall data and data usage land. The result
research shows that excess (surplus) water occurs during the months, which occurred on October June,
while the short fall (deficit) of water occurs in July and August. There are three alternatives cropping
patterns with respect to soil water availability and crop water requirements, namely Vegetables
(Eggplant) - Crops (Sweet Corn) – Bera - Crops (Peanut); Crops (Soybean) – Bera - Vegetables
(Cucumber) - Crops (Sweet Corn), Vegetable (Eggplant) – Bera - Crops (Sweet Corn) -Vegetables
(Cucumber).

Keywords :  Dray Land Balance Water, Planting Pattern

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola tanam tanaman palawija dan tanaman sayuran di
Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu dengan pendekatan analisis neraca air lahan.  Penelitian
ini menggunakan data primer berupa pengambilan sampel tanah untuk penentuan kandungan air tanah
dan data sekunder berupa kondisi umum penelitian, suhu, curah hujan dan penggunaan lahan. Hasil
penelitian menujukkan bahwa kelebihan (surplus) air terjadi selama 9 bulan, yaitu terjadi pada bulan
Oktober hingga Juni, sedangkan kekurangan (defisit) air terjadi pada bulan Juli dan Agustus dan  pada
bulan September mengalami kesetimbangan air, dimana tidak terjadi surplus maupun defisit air.
Terdapat tiga alternative polatanam yang dengan mengacu pada ketersediaan air tanah dan kebutuhan
air tanaman, yaitu Sayuran (Terong) - Palawija (Jagung Manis) – Bera - Palawija (Kacang Tanah);
Palawija (Kacang Kedelai) –Bera -Sayuran (Mentimun) - Palawija (Jagung Manis; Sayuran (Terong) –
Bera - Palawija (Jagung Manis) -Sayuran (Mentimun).

Kata kunci  : Neraca Air Lahan Kering, Pola Tanam

PENDAHULUAN

Sumber daya lahan dan air merupakan
salah satu faktor yang menentukan kuantitas,
kualitas, dan kontuinitas produksi dalam sektor
pertanian, utamanya dalam mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat
Indonesia, khususnya petani.Sehingga,
meskipun perannya sangat strategis,
ketimpangan alokasi lahan dan air khususnya

pada sektor pertanian menurut ruang dan waktu
semakin mengkhawatirkan, yang pada akhirnya
dapat menjadi faktor pembatas dalam
peningkatan kinerja di sektor pertanian (Irianto,
2006).

Inventarisasi berbagai potensi alam
termasuk faktor pembatas yang mungkin ada
untuk menentukan kemampuan wilayah dan
berbagai komoditas serta teknologi yang akan
diterapkan merupakan tahapan perencanaan
pembangunan pertanian. Kegiatan pertanian di
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suatu daerah sangat ditentukan oleh keadaan
iklim setempat, karena iklim merupakan salah
satu potensi alam, namun pada kondisi tertentu
dianggap sebagai faktor pembatas (Rantung,
1988).

Perubahan iklim global menyadarkan
kepada kita semua bahwa ketersediaan air
dalam tanah sangat penting dipelajari. Salah
satunya mengetahui neraca air pada lahan
kering, sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal
mungkin dan akan lebih mempertegas strategi
dan alternatif pemanfaatan lahan kering untuk
kegiatan usaha tani, yang dampaknya adalah
dapat diperolehnya produksi tanaman yang baik
dan harga yang menguntungkan (Abujamin,
2000).

Untuk meningkatkan produksi tanaman
terutama pemanfaatan lahan kering dalam
memantapkan pembangunan sektor pertanian
dihadapkan pada kendala, antara lain
ketersediaan air terbatas, kesuburan tanah
sangat rendah dan periode musim hujan pendek
dan tidak menentu. Kondisi tersebut
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
dengan produksi rendah (Kertonegoro dkk,
2001. Utomo (2002) menyatakan bahwa lahan
kering sangat tergantung pada iklim, topografi
umumnya tidak datar, lapisan olah tanah
dangkal, rentan degradasi (erosi), sistem usaha
tani beragam, dan pertanian ekstensif. Jadi,
disimpulkan bahwa pemanfaatan lahan kering
bergantung pada kondisi hujan, dengan peluang
yang masih ada untuk memanfaatkan lahan ini
yaitu, dengan pemilihan komoditas yang sesuai
dengan agroekosistem setempat, yang dapat
mengurangi resiko kegagalan panen, dengan
memperhatikan ketersediaan air untuk
keperluan tanaman.

Kebutuhan air suatu tanaman dapat
didefinisikan sebagai jumlah air yang
diperlukan untuk memenuhi kehilangan air
melalui evapotranspirasi tanaman yang sehat,
tumbuh pada sebidang lahan yang luas dengan
kondisi tanah yang tidak mempunyai kendala
dan mencapai potensi produksi penuh pada
kondisi lingkungan tumbuh tertentu, sehingga
pendekatan yang paling nyata untuk memenuhi
ketersediaan air untuk keperluan tanaman ialah
dengan penggunaan pola tanam dan jenis
tanaman yang lebih tepat dan spesifik lokasi

melalui penyusunan neraca air
(Murdiyarso,1987).

Oleh karena itu, dengan mengetahui
jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman yang
disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air di
lahan pertanian tersebut, maka dapat
direncanakan pola tanam yang sesuai sehingga
kegagalan panen, maupun kerusakan tanaman
akibat kelebihan, terlebih lagi kekurangan air di
lahan pertanian dapat diantisipasi (Foth, H.D.,
1978).

Menurut Soepardi (1983) lahan kering
mempunyai tekstur yang kasar sehingga mudah
diolah, bersifat lepas dan mempunyai aerasi dan
drainase yang baik mengakibatkan minimnya
kemampuan menyerap air dan hara, sehingga
umumnya miskin unsure hara dan mudah
kering.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah menentukan pola tanam tanaman
palawija dan tanaman sayuran di Kelurahan
Banturung, Kecamatan Bukit Batu dengan
pendekatan analisis neraca air lahan..

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Maret 2012 - Desember 2012 di wilayah
administratif Kelurahan Banturung, Kecamatan
Bukit Batu, Kotamadya Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah dan Stasiun
Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya,
Bandar Udara Tjilik Riwut Kotamadya
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif,
dimana metode yang digunakan adalah survei
lapangan.  Data yang dikumpulkan adalah data
primer dan sekunder.  Penelitian ini dilakukan
melalui beberapa tahapan, yaitu :
a. Tahap Persiapan

1. Melakukan studi pustaka yang berkaitan
dengan obyek penelitian

2. Orientasi lokasi penelitian
3. Pengumpulan bahan-bahan penelitian

b. Tahap Observasi
1. Pengumpulan data sekunder dari instansi

terkait dengan obyek penelitian
2. Pengambilan contoh tanah dan analisis

tanah
3. Pengumpulan data dengan pengamatan

dan pengukuran kondisi di lapangan
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c. Tahap Pengolahan hasil dan Analisis Data
1. Pemrosesan data yang telah terkumpul,

baik data primer maupun data sekunder
2. Menentukan Analisis Neraca Air Lahan

dan Pola Tanam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Neraca Air
Neraca air merupakan perimbangan

antara air tersedia dan air yang dibutuhkan di
suatu wilayah pada waktu tertentu.Neraca air di
wilayah Kelurahan Banturung, Kecamatan
Bukit Batu dihitung menggunakan metode
Thornthwaite (1948) dalam Asdak (2004),
disajikan dalam tabel 1.Penetapan nilai
evapotranspirasi potensial (ETP) berdasarkan
data sekunder yang digunakan untuk analisis
neraca air adalah suhu udara rata-rata bulanan
dan curah hujan rata-rata bulanan selama 10
tahun yang juga digunakan untuk menentukan
periode surplus dan defisit air.

Berdasarkan tabel 1, hasil analisis
neraca air di Kelurahan Banturung, Kecamatan
Bukit Batu menunjukkan bahwa total hujan
selama setahun sebesar 2606,29 mm, yaitu nilai
curah hujan terbesar terjadi pada bulan Januari
sebesar 279,30 dan nilai curah hujan terendah
terjadi pada bulan Juli sebesar 94,60, yang
mana daerah tersebut mengalami periode
kekurangan (defisit) air selama2 bulan berturut-
turut, yaitu pada bulan Juli sebesar 9,77 mm
dan Agustus sebesar 16,98 mm.

Sedangkan periode kelebihan (surplus)
air berlangsung selama9 bulan yang terjadi pada
bulan Oktober  89,03 mm, November 105.97
mm, Desember 108.52 mm, Januari 122,05
mm, Februari 105,23 mm, Maret 119,20 mm,
April 93,09 mm, Mei 66,77 mm dan Juni 11.35
mm.

Kondisi kekurangan (defisit) air terjadi
diakibatkan masukan (input) air hujan lebih
rendah, yaitu pada bulan Juli dan Agustus
sebesar 9,77 mm dan 16,98 mmdari pada
evapotranspirasi yang terjadi, yaitu 148,37 mm
dan 145,19 mm yang pada akhirnya selisih
antara masukan (input) dan keluaran (output)
air bernilai negatif sehingga mempengaruhi
nilai kadar air tanahnya (KAT).

Pada kondisi kelebihan (surplus) terjadi
karena pada bulan-bulan yang masukan (input)

airnya, yaitu berupa curah hujan lebih besar dari
pada air yang hilang (output) dari lahan melalui
evapotranspirasi dimana hujan tertinggi terjadi
pada bulan Januari sebesar 279,30 mm
sedangkan terendah pada bulan Juli yaitu 94.60
mm, sehingga curah hujan yang besar
mengakibatkan terjadinya kondisi kelebihan
(surplus) yaitu pada bulan Oktober – Juni,
dimana surplus terbesar terdapat pada bulan
Januari, yaitu 122,05 mm sedangkan yang
terkecil terdapat pada bulan Juni yaitu 11.35
mm. Pada bulan September tidak mengalami
defisit atau pun surplus karena pada bulan
tersebut nilai selisih antara curah hujan dan
evapotranspirasi (CH-ETP) terhadap perubahan
kadar air tanah (dKAT) bernilai 0.

Nilai kadar air tanah di daerah tersebut
didapat dari analisa pengambilan sampel tanah
di lokasi penelitian, melalui perkalian antara
persentase kadar air dengan ketebalan lapisan
tanah (30 cm), sehingga pada bulan Oktober
hingga Juni didapatkan nilai 197,7 mm, dan
pada bulan Juli dan Agustus sebesar 105,0 mm
dan 83,0 mm, dimana contoh tanah yang
dianalisa diambil dari horison tanah yang
ditemukan di lapangan hingga kedalaman 30
cm

Berdasarkan besarnya nilai kelebihan
(surplus) air tersebut maka sebagian air akan
hilang menjadi aliran permukaan (run off). Nilai
aliran permukaan (run off) bulan yang
bersangkutan berpatokan pada nilai aliran
permukaan (run off) pada bulan sebelumnya
dan kelebihan (surplus) bulan tersebut,
sehingga besar kecilnya nilai aliran permukaan
(run off) dan kelebihan (surplus) bulan sebelum
dan sesudahnya akan saling berkaitan.

Analisis kebutuhan air tanaman
Kebutuhan air tanaman untuk masing-

masing tanaman berbeda-beda yang
disesuaikan dengan lama periode tumbuh dan
fase pertumbuhannya. Pada tabel 2. berikut ini
disajikan kebutuhan air tanaman per bulan
periode tumbuhnya.



Amelia, V dan Yesaya Analisis Neraca Air Lahan Kering ….

20

Tabel 1. Hasil Analisis Neraca Air di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu (Tahun 1997 –
2007)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T (
o
C) 27.30 27.40 27.50 27.70 28.10 27.60 27.30 27.10 27.50 27.70 27.70 27.60 330.50

CH (mm) 279.30 249.30 277.40 248.10 223.80 160.23 94.60 110.21 155.65 254.60 268.80 274.30 2596.29
I 13.07 13.14 13.21 13.36 13.65 13.28 13.07 12.92 13.21 13.36 13.36 13.25 158.88
A 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 49.20
ETP Dasar 147.26 149.49 151.74 156.32 165.78 154.02 147.26 142.89 151.74 156.32 156.30 154.02 1833.14
x/12 1.03 1.03 1.01 0.99 0.98 0.97 0.98 0.98 1.00 1.03 1.04 1.01 12.05
y/30 1.03 0.93 1.03 1.00 1.03 1.00 1.03 1.03 1.00 1.03 1.00 1.03 12.14
ETP (mm) 157.25 144.17 158.10 155.01 167.03 148.88 148.37 145.19 151.74 165.57 162.83 165.78 1869.92
CH-ETP 122.05 105.23 119.20 93.09 66.77 11.35 -53.77 -34.98 3.91 89.03 105.97 108.52 736.37
APWL -53.77 -88.75 -142.52
KAT 197.70 197.70 197.70 197.70 197.70 197.70 105.00 83.00 197.70 197.70 197.70 197.70 2165.00
dKAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -92.70 -22.00 114.70 0.00 0.00 0.00 0.00
ETA 157.25 144.17 158.10 155.01 167.03 148.88 138.60 128.21 151.74 165.57 162.83 165.78 1843.17
dKAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.77 16.98 0.00 0.00 0.00 0.00 26.75
S 122.05 105.23 119.20 93.09 66.77 11.35 0.00 0.00 0.00 89.03 105.97 108.52 821.21
EO 61.02 83.13 101.17 97.10 81.95 46.65 23.33 11.67 5.84 47.44 76.71 92.63 728.64

Bulan
Vareabel Tahunan

Tabel 2. Kebutuhan air tanaman per bulan berdasarkan periode tumbuh tanaman (mm).

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

1 Jagung Manis 63.18 73.31 137.59 159.64 84.24 97.74
2 Kacang Kedelai 67.39 73.31 122.15 141.72 154.44 179.19 130.57 151.5 42.12 48.87
3 Kacang Yanah 70.2 81.45 105.3 122.18 147.42 171.05 133.38 154.76 39.31 45.61
4 Terong 63.18 73.31 105.3 122.18 141.8 164.53 144.61 167.79 60.37 70.05
5 Timun 74.41 86.34 108.11 125.43 126.36 146.61 53.35 61.9

V
Umur Tanaman (bulan ke)

I IVIIIIINo Komoditas

Tabel 3. Persentase Air Tanah Tersedia Bulan Januari – Desember
Bulan Jan Pebr Mart Aprl Jun Juli Agust Sept Okt Nop Des

KAT 197.7 197.7 197.7 197.7 197.7 197.7 105 83 197.7 197.7 197.7

%ATS 100 100 100 100 100 53.11 41.98 100 100 100 100
Kriteria Sangat Cukup Sedang Sangat Cukup
Menurut Indawansani (2006)

Kebutuhan air untuk tanaman didapat
dari hasil kali nilai koefisien tanaman (Kc)
dengan evapotranspirasi acuan (ETo) pada
setiap tanaman. Dari analisis kebutuhan air
tanaman untuk beberapa komoditas diatas
didapatkan kisaran kebutuhan air terendah dan
tertinggi, yang mana besar kecilnya kebutuhan
air tanaman tersebut dipengaruhi oleh total air

yang dibutuhkan tanaman untuk evapotranspi-
rasi selama periode pertumbuhan-nya yang
besarannya bergantung pada jenis dan periode
tumbuhnya.

Semakin besar bobot dan produksi
biomasanya maka semakin cepat pula laju
pertumbuhannya sehingga membutuhkan air
dalam jumlah yang lebih banyak. Ketersediaan
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air diilustrasikan dengan tingkat air di lapisan
tanah yang berbeda. Tanaman dapat
menggunakan sejumlah kecil air ini sebelum
bergerak keluar dari zona akar.Air yang
tersedia masih dipertahankan dalam tanah
setelah kelebihan telah dikeringkan (kapasitas
lapang untuk titik layu).Air ini adalah yang
paling penting untuk tanaman atau produksi
hijauan.Persentase ketersediaan air tanah pada
setiap bulan berdasarkan analisis neraca air
disajikan pada tabel 3.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa
pada bulan September – Juni ketersediaan air
tanahnya mencapai 100% yang dikategorikan
sangat cukup, namun pada bulan Juli dan
Agustus memiliki ketersediaan air tanah yang
lebih rendah dari pada bulan – bulan yang lain,
yaitu sebesar 53.11% dan 41.98% dan
dikategorikan sedang. Ketersediaan air tanah
merupakan cerminan dari air yang berada di
dalam tanah yang berada pada kondisi
kapasitas lapang hingga titik layu permanen,
sehinga semakin mendekati titik layu, maka
ketersediaannya semakin rendah yang
mengakibatkan suplai air harus tetap diberikan
untuk menjamin tetap tercukupinya kebutuhan
air oleh tanaman dengan ketentuan 50% - 85%
air tersedia telah digunakan oleh tanaman, baik
itu hanya berasal dari curah hujan atau
perlakuan irigasi (Hanafiah, 2005). Kebutuhan
air tanaman yang disesuaikan dengan
ketersediaan air tanah merupakan acuan yang
digunakan untuk menetapkan suatu pola tanam

Pola Tanam
Berdasarkan persentase air tanah dan

kebutuhan air tanaman per bulan periode
tumbuh yang diperoleh, maka dapat
direncanakan alternatif pola tanam untuk lahan
pertanian di wilayah Kelurahan Banturung,
Kecamatan Bukit Batu yang tersaji pada Grafik
3. Neraca Air dan Alternatif Pola Tanam.

Menurut hasil analisis neraca air dan
persentase air tanah dengan kebutuhan air
tanaman per bulan periode tumbuh, maka dapat
disusun pola tanam yang sesuai dengan kondisi
air, yang disajikan dalam grafik 3, sehingga
didapatkan pilihan pola tanam 1, yaitu Sayuran-

Palawija-Bera-Palawija. Pemilihan tanaman
sayuran, dimana untuk awal musim tanam
pertama ditanam Terong yang berumur sekitar
135 hari yang ditanam pada awal tahun yaitu
Januari maka akan panen sekitar bulan Mei
awal. Pada bulan selanjutnya dapat ditanam
tanaman palawija seperti jagung yang sudah
dapat dipanen pada umur sekitar 80 hari yakni
pada bulan Juli.Kemudian bulan Juli – Agustus
selanjutnya lahan dibiarkan bera.Memasuki
bulan September dapat ditanam tanaman
Palawija berupa Kacang Tanah yang
diperkirakan panen pada akhir tahun yaitu bulan
Desember.

Grafik 3. Neraca Air dan Alternatif Pola Tanam

Pemilihan pola tanam yang kedua, yaitu
Palawija – Bera – Sayuran - Palawija. Tanaman
Palawija seperti Kacang Kedelai dapat ditanam
untuk awal tanam pada sekitar bulan Februari
yang akan panen pada bulan Juni. Setelah itu
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lahan diberakan pada bulan Juli dan
Agustus.Memasuki akhir Agustus atau awal
September lahan dapat diolah dan dipersiapkan
untuk tanaman yang ingin ditanam selanjutnya
seperti tanaman sayuran berupa mentimun.
Mentimun yang ditanam awal September akan
dapat dipanen diperkirakan sekitar awal
Desember. Kemudian pada bulan pertengahan
Desember dapat dilanjutkan menanam tanaman
palawija berupa jagung yang tanaman tersebut
dapat dipanen sekitar berumur 80 hari sehingga
akan panen pada bulan Februari.

Pemilihan pola tanam yang ketiga, yaitu
Sayuran – Bera – Palawija - Sayuran , yang
mana masa musim awal dapat ditanam tanaman
sayuran yakni terong yang dapat ditanam pada
bulan Maret dan akan panen sekitar akhir Juni,
karena tanaman terong yang mempunyai umur
panen sekitar 135 hari. Pada awal bulan Juli
lahan dapat dibiarkan atau diistirahatkan (bera)
hingga memasuki bulan Agustus.Memasuki
bulan Agustus lahan dapat ditanam tanaman
palawija seperti jagung sehingga awal
November dapat dipanen dan selanjutnya lahan
diolah dan dipersiapkan untuk tanaman sayuran
berupa mentimun yang masa panen
diperkirakan sekitar awal bulan Maret.

Berdasarkan hasil analisis, masing-
masing tanaman memiliki kebutuhan air yang
berbeda pada setiap fase tumbuh atau umurnya.
Air tanah masih mampu mencukupi keseluruhan
kebutuhan air tanaman untuk seluruh periode
masa tanam, oleh karena itu penetapan
berdasarkan umur bulanan tidak menjadi
permasalahan yang berarti, yang artinya bahwa
asumsi faktor pertumbuhan tanaman hanya
dipengaruhi oleh air, maka tanaman dapat
ditanam pada masing-masing bulan selama 12
bulan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :
1. Kelebihan (surplus) air terjadi selama 9

bulan, yaitu terjadi pada bulan bulan Oktober

89,03 mm, November 105.97 mm, Desember
108.52 mm, Januari 122,05 mm, Februari
105,23 mm, Maret 119,20 mm, April 93,09
mm, Mei 66,77 mm dan Juni 11.35 mm.,
sedangkan kekurangan (defisit) air terjadi
pada bulan Juli dan Agustussebesar 9,77 mm
dan 16,98 mm dan  pada bulan September
mengalami kesetimbangan air, dimana tidak
terjadi surplus maupun defisit air.

2. Terdapat tiga alternatif pola tanam yang
mengacu pada ketersediaan air tanah dan
kebutuhan air tanaman, yaitu Sayuran
(Terong) - Palawija (Jagung Manis) – Bera -
Palawija (Kacang Tanah); Palawija (Kacang
Kedelai) – Bera - Sayuran (Mentimun) -
Palawija (Jagung Manis); Sayuran (Terong)
– Bera - Palawija (Jagung Manis) - Sayuran
(Mentimun).

Saran
Dapat dilakukan lanjutan penelitian

berdasarkan pengukuran langsung di lapangan
dengan mengambil beberapa sampel jenis tanah
yang berbeda sehingga dapat diketahui lebih
spesifik pola tanam dan tanaman yang sesuai
untuk dibudidayakan berdasarkan jenis tanah
tersebut.
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