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SEMINAR HASIL PENELITIAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembangunan bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan 

umum, teknis, pelaksanaan fisik, operasi dan pemeliharaan maupun kegiatan 

dalam penelitian, pengkajian, dan pengembangannya berjalan kurang 

seimbang dengan berubahnya keadaan yang sangat cepat baik di tingkat 

lokal, nasional, regional, maupun global. 

Sumber daya air memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia dan sumber air terbatas jumlahnya, akan tetapi dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan 

akan berdampak pada peningkatan jumlah kebutuhan air. Oleh karena itu 

diperlukan suatu upaya untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan 

sumber air dan pemanfaatan air melalui pengembangan serta pelestarian, 

perbaikan dan perlindungan. 

Pada pembangunan Jangka Panjang Tahap I berbagai upaya untuk 

pengelolaan dan pengembangan sumber daya air cukup intensif, terlebih 

setelah keluarnya UU No. 11/1974 tentang pengairan. Pengairan yang 

dimaksud tidak terbatas pada penyediaan air untuk pertanian (irigasi), namun 

lebih luas sampai pada pemanfaatan dan pengaturan sumber air yang 

meliputi banyak kepentingan. Untuk Pembangunan Jangka Panjang tahap II 

dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan air maka akan timbul 

hal-hal yang semakin kompleks. Sujarwadi (1989) menyatakan bahwa curah 

hujan di DIY berkisar antara 1660 – 4078 mm per tahun, tidak merata, yang 

tertinggi terjadi di daerah Gunung Merapi, dan yang terendah terjadi di 

Dataran Wonosari.  

Penelitian yang dilakukan oleh Suyitno (1999) menyatakan bahwa kebutuhan 

air daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul pada tahun 2019 sebesar 703,72 

lt/dt (22.192.535,12 m3 / tahun), dan kebutuhan air untuk penduduk sebesar 

0,37% per tahun. Terdapat beberapa daerah yang minus air, yaitu 

Kecamatan Panggang, Ponjong, Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin, dan 

Gedangsari. Untuk kecamatan selain yang tersebut di atas surplus air. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka agar sasaran pemerataan air 

dpat terpenuhi di wilayah kabupaten Dati II Gunungkidul (seluruh kecamatan 
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surplus air), diperlukan adanya suatu studi lanjutan tentang optimalisasi air 

pada tingkat kecamatan di Kabupaten Dati II Gunungkidul. 

Identifikasi Masalah 

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air (PPSDA) haruslah 

merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah, sehingga tidak dapat 

terlepas dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Dati II 

Gunungkidul. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,38% per tahun dapat 

diperkirakan masalah yang dihadapi di masa sekarang hingga 20 tahun yang 

akan datang akan semakin kompleks. 

Masalah tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu : 

1. Ketersediaan air 

a. Pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan yang cukup 

pesat akan berdampak pada perubahan tata guna lahan. 

Perubahan ini umumnya cenderung untuk mengurangi gerak air 

atau memutuskan rantai siklus hidrologi. Kondisi yang demikian 

akan berpengaruh terhadap  pengurangan jumlah air yang 

tersedia. Hal ini akan terasa sekali terutama pada musim 

kemarau. 

b. Sistem drainase (air hujan) yang kurang tepat (air diusahakan 

secepatnya sampai ke laut). Secara kualitas air hujan tidak jelek 

maka air hujan dapat dimanfaatkan. 

c. Pembangunan yang berkesinambungan tidak hanya menyangkut 

bagaimana mempertahankan pelestarian dan perlindungan dari 

sisi kuantitas sumber daya air (menyangkut optimasi pemanfaatan 

sumber daya air) akan tetapi juga dari sisi kualitas sumber daya 

air. 

d. Operasi dan pemeliharaan dari hasil pengembangan sumber daya 

air tidak hanya merupakan upaya mempertahankan fungsi dan 

manfaat dari sarana dan prasarana, namun juga merupakan dari 

investasi yang telah ditanamkan. 

e. Tuntutan kebutuhan sumber daya air di berbagai sektor semakin 

meningkat sedangkan potensi ketersediaan air relatif tetap, 

membutkan sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya 

air yang lebih akomodatif dan responsif. Pengelolaan yang baik 

akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat pengguna air. 
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2. Kebutuhan air 

a. Kebutuhan sumber air akan meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk, pembangunan industri, 

pengembangan pertanian. 

b. Pertentangan dan persaingan akan semakin tajam dalam 

memperoleh kesempatan pemenuhan sumber air di berbagai 

sektor. 

c. Pertentangan dan persaingan untuk memperoleh kesempatan 

pemenuhan kebutuhan sumber air akan muncul permasalahan 

efisiensi penggunaan air yang sementara ini pemanfaatan air 

masih didominasi oleh pertanian sawah untuk tanaman padi. Oleh 

karena itu kebutuhan akan sumber air semakin mendesak 

terutama dengan adanya kemajuan di bidang industri yang 

memerlukan cukup banyak sumber daya air. Dengan demikian 

akan terjadi konversi penggunaan air yang semula untuk sektor 

pertanian berubah ke sektor non pertanian. 

 

3. Optimalisasi air 

Penggunaan air secara optimal perlu digalakkan, sehingga sumber air 

yang ada di daerah tersebut betul-betul termanfaatkan. Pengembangan 

lahan baru dan kantong-kantong air untuk daerah minus air perlu 

dipikirkan sehingga masyarakat akan mendapat kesemaptan pemerataan 

air. 

 

Sesuai dengan masalah yang terdapat di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana imbangan air di Daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul ? 

2. Bagaimanan konsep optimalisasi sumber air di daerah Kabupaten Dati II 

Gunungkidul, agar terjadi pemerataan sumber air? 

3. Bagaimana alternatif-alternatif pengembangan sumber air di daerah 

Kabupaten Dati II Gunungkidul sehingga mampu memberikan 

pemerataan sumber air pada masyarakat kabupaten Dati II Gunungkidul? 

 

A. Tujuan Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Ingin mengetahui imbangan air di daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul. 
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2. Ingin mengoptimalkan sumber air di tingkat kecamatan wilayah 

Kabupaten Dati II Gunungkidul. 

3. Ingin memberikan alternatif-alternatif pengembangan sumber air. 

 

B. Cakupan Studi 

Penelitianini hanya pada hal-hal yang terkait dengan : 

1. Imbangan air 

Kebutuhan air untuk masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi 

ketersediaan air di permukaan (surface water), dalam tanah (ground 

water), serta kehilangan air akibat penguapan. 

2. Optimalisasi sumber air 

Ketersediaan air di permukaan (surface water), dalam tanah (ground 

water), serta kehilangan air akibat penguapan perlu dioptimalkan 

sehingga terjadi keuntungan yang maksimum. Hal ini terkait dengan luas 

lahan yang perlu diperhatikan, sehingga akan mendapatkan keuntungan 

dari hasil pertanian yang maksimal. 

3. Alternatif pengembangan sumber air 

Apabila terjadi imbangan air antara ketersediaan air lebih sedikit dari 

kebutuhan air maka perlu pengadaan sumber air yang lain. Tinjauan ini 

mengarah pada tinjauan ekonomis suatu proyek pengadaan sumber air. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada : 

1. Waktu dan biaya studi 

2. Data yang diperlukan sangat terbatas jumlah tahunnya, sehingga untuk 

memperbanyak data digunakan data turunan (data sintetik) dengan cara 

Thomas Fierring. 

3. Pengembangan sumber air (konservasi air) belum menyangkut analisis 

ekonomi proyek. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

A. Imbangan Air 

1. Ketersediaan Sumber Air 

Garis besar sistem penyediaan sumber daya air meliputi : (a) air 

permukaan (surface water), (b) air tanah (ground water). Sumber air 

tersebut adalah air telaga, air sungai, air tanah, dan mata air. 

Ketersediaan air baik di permukaan maupun di bawah permukaan tidak 

bisa lepas dari siklus hidrologi. Siklus ini diawali dengan terjadinya 

penguapan dari permukaan tanah dan air (evaporasi) dan juga 

penguapan dari tumbuh-tumbuhan (transpirasi).  

Data ketersediaan air permukaan (surface water) dapat diambil dari 

catatan debit sungai dan data catatan tampungan air waduk dan embung, 

sedangkan data ketersediaan air tanah (ground water) dapat diperkirakan 

dari analisis imbangan air untuk aliran air tanah. 

 

2. Keburtuhan Air 

Jumlah kebutuhan air tidak akan dapat terlepas dari berbagai 

pemanfaatan terhadap sumber daya air dan pertumbuhan penduduk serta 

prasarana pembangunan lainnya (misalnya industri). Jenis pemanfaatan 

air diatur dengan UU No. 11 tahun 1974 yang terdiri atas tidak kategori 

dengan meliputi 14 jenis pemanfaatan (Hendropranoto, Djoko S. Sunarno, 

1992), yaitu : 

a. Kategori A, meliputi : air minum, air keperluan rumah tangga, air untuk 

hankamnas, air untuk peribadatan, dan air untuk perkotaan 

(kebakaran, penggelontoran, taman, dan lain-lain). 

b. Kategori B, meliputi : air pertanian, pertanian rakyat, air usaha 

pertanian, air peternakan, air perkebunan, dan air perikanan. 

c. Kategori C, meliputi : air ketenagaan, air industri, air pertambangan, 

air untuk lalu lintas, dan air untuk rekreasi. 

Jumlah kebutuhan air dapat dihitung dengan menjumlahkan setiap 

kebutuhan air. Untuk mengetahui besar perkiraan jumlah kebutuhan air ini 

dari setiap pemanfaatan sumber air di masa yang akan datang terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

a. perkiraan jumlah penduduk,  

b. perkiraan perubahan tataguna lahan dan pemanfaatan air, 

c. perkiraan perkembangan teknologi dan industri 
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3. Imbangan Air 

Imbangan air merupakan penampakan dari besaran ketersediaan air dan 

kebutuhan air (pemanfaatan). Imbangan air ini dapat ditinjau dari dua 

kondisi yaitu : kondisi pada saat musim hujan dan pada saat musim 

kemarau.  

 

B. Teknik Optimasi 

Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air harus 

memperhatikan jenis pemakaian air, berbagai jenis tujuan dan berbagai 

aspek. Berdasarkan pengalaman masa lalu telah mendorong para teknisi 

untuk mengembangkan sumber daya air, telah mengembangkan alat analisis 

dan metode untuk meninjau dan mengevaluasi alternatif rencana 

pengembangan sumber daya air. Karena kompleksitas persoalan, 

penanganan harus interdisipliner yaitu dengan cara pendekatan sistem. 

Metode pendekatan sistem bertugas untuk menolong meninjau dan 

melakukan evaluasi dengan cukup rinci. Untuk berbagai alternatif yang 

mewakili berbagai kemungkinan kompromi antara banyak kepentingan, 

antara cara manajemen dan sasaran-sasaran, pendekatan sistem dapat 

digunakan untuk memenuhi perkiraan. 

Kerincian merupakan sifat utama dan untuk menghilangkan subjektivitas 

merupakan tugas pendekatan sistem, untuk melihat imbangan antara hal-hal 

yang dapat dikuantifikasikan. Pada pendekatan sistem, bagian-bagian yang 

dapat dikuantifikasikan selanjutnya dikumpulkan untuk menjadi acuan 

bersama-sama dengan hasil model optimasi yang digunakan. 

Optimasi dalam bidang hidrologi dengan Metode Simplex dilakukan oleh 

Nelder dan Mead, 1969 (Clarke, 1973). Sedangkan optimasi DAS untuk 2 

reservoir oleh Montarcih, 1985 dan untuk 4 reservoir oleh Soemarto, 1985. 

Morgan (1985) menggunakan Liner Programming yang digabungkan dengan 

Hardy-Cross Network Solver dalam menentukan air perkotaan. Marino dan 

Loaiciga (1985) membandingkan hasil keluaran secara aktual dengan metode 

quadratic programming dan linear programming.  

Simulasi merupakan suatu metode yang sering digunakan dalam pendekatan 

model pada fenomena alam yang sesungguhnya (Buras, 1985). Jaringan 

irigasi umumnya memerlukan model simulasi akan memberikan kemudahan 

dalam pendekatan kebenaran. 

Optimasi DAS sebagai satu sistem dapat dilakukan dengan empat cara 

(Buras, 1975), yaitu : 
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• Aplikasi terhadap teknik analisis (Linear Programming, Dynamic 

Programming) 

• Teknik simulasi 

• Kombinasi antara kedua metode sebelumnya  

• Kombinasi antara Linear Programming dan Dynamic Programming  

Loucks (1981) dalam perencanaan sumber daya air membagi menjadi 2 

bagian yaitu : 

1. Simulasi; dengan menggunakan trial and error untuk pendekatan kondisi 

optimal dengan persyaratan : 

• Sistem tidak linier dalam fenomena alamnya. 

• Sistem mempunyai kendala yang besar atau menunjukkan suatu 

DAS yang kompleks. 

2. Optimasi; terdapat 5 (lima) metode, yaitu : 

• Lagrange multipliers 

• Dynamic programming 

• Linear programming 

• Quadratic programming 

• Geometry programming 

Metode optimasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalh metode 

Linear Programming dengan teknik simulasi (Buras, 1975). 
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BAB III METODOLOGI 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam 

bentuk flow chart sebagai berikut : 

DESKRIPSI 
MASALAH 

KETERSEDIAAN 
AIR 

KEBUTUHAN AIR 

AIR POTENSIAL 

AIR 
OPERASIONAL 

1. RUMAH TANGGA 
2. INDUSTRI 
3. PENGENDALIAN 

BANJIR 
4. PLTA 
5. IRIGASI 
6. PERIKANAN 
7. PENGGELONTOR

AN 
8. PARIWISATA 

NERACA AIR OPTIMASI AIR 
TIAP KECAMATAN 



 9 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat penelitian kawasan secara 

komprehensif dan integratif. Teknik analisis yang digunakan dengan 

menggunakan teknik analisis multivarian baik menggunakan persamaan-

persamaan empiris ataupun matematis dan statistik. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain : 

1. data topografi (peta morfologi sungai, peta geologi, sistem akuifer) 

2. data tanah dan tingkat kesuburannya 

3. data penduduk 

4. data hidrologi 

5. data potensi daerah untuk menunjang pengembangan sumber daya air 

6. data jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya 

7. data ketersediaan dan kebutuhan air tingkat kecamatan di wilayah 

Kabupaten Dati II Gunungkidul. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Ketersediaan air total 

Ketersediaan air total pada setiap kecamatan diberikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 1. Ketersediaan Air Total 
Nama 

Kecamatan Volume air (m3/dt) 

Panggang 0,351 – 0,376 m3/dt 
Tepus  6,856 – 6,860 m3/dt 
Rongkop  0,368 – 0,439 m3/dt 
Semanu  14,669 – 14,698 m3/dt 
Ponjong 1,343 – 1,351 m3/dt 
Patuk 0,446 m3/dt 
Ngawen 0,047 m3/dt 
Semin 67,9255 m3/dt 
Gedangsari 62,513 m3/dt 
Playen 6,155 m3/dt 
Karangmojo 2,059 m3/dt 
Saptosari 3,942 m3/dt 
Nglipar 0,816 m3/dt 
Paliyan 0,595 – 0,622 m3/dt 
Wonosari 1,887 m3/dt 
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2. Kebutuhan air 

Kebutuhan air dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : 

a. Kebutuhan air baku 

b. Kebutuhan air irigasi 

Untuk masing-masing kecamatan diberikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Kebutuhan Air 
KEBUTUHAN AIR DOMESTIK m3   

Nama 
Kecamatan 1999 2004 2009 2014 

Panggang 1.271.458,96 1.299.004,94 1.327.209,63 1.356.088,42 
Tepus 1.688.912,67 1.727.277,82 1.766.577,53 1.806.848,66 
Rongkop 1.544.013,00 1.589.494,05 1.636.428,74 1.684.877,80 
Semanu 1.553.945,74 1.591.865,79 1.630.806,71 1.670.795,55 
Ponjong 1.215.165,30 1.224.369,30 1.247.658,50 1.271.445,70 
Patuk 918.499,33 934.375,82 950.566,17 967.076,58 
Ngawen 930.058,35 946.724,87 963.716,95 981.040,99 
Semin 1.195.630,50 1.204.686,55 1.227.627,91 1.251.006,15 
Gedangsari 854.187,60 860.657,46 877.047,33 893.749,31 
Playen 1.297.443,60 1.307.270,81 1.332.165,73 1.357.534,72 
Karangmojo 1.233.232,80 1.242.573,66 1.266.236,52 1.290.350,00 
Saptosari 776.639,70 782.522,19 797.424,10 812.609,78 
Nglipar 740.767,50 746.378,29 760.591,89 775.076,16 
Paliyan 671.300,70 676.385,33 689.266,02 702.392,00 
Wonosari 1.647.033,30 1.659.508,41 1.691.111,13 1.723.315,68 

KEBUTUHAN AIR IRIGASI m3 
Nama 

Kecamatan 1999 2004 2009 2014 

Panggang 170.640.625 170.640.625 170.640.625 170.640.625 
Tepus 73.475.000 73.475.000 73.475.000 73.475.000 
Rongkop 5.204.937,96 5.204.937,96 5.204.937,96 5.204.937,96 
Semanu 132.329.076,80 132.329.076,80 132.329.076,80 132.329.076,80 
Ponjong 126.790.401,60 126.790.401,60 126.790.401,60 126.790.401,60 
Patuk 6.585.149,66 6.585.149,66 6.585.149,66 6.585.149,66 
Ngawen 240.581,66 240.581,66 240.581,66 240.581,66 
Semin 247.215.823,20 247.215.823,20 247.215.823,20 247.215.823,20 
Gedangsari     
Playen 30.311.531,92 30.311.531,92 30.311.531,92 30.311.531,92 
Karangmojo 60.494.454,59 60.494.454,59 60.494.454,59 60.494.454,59 
Saptosari     
Nglipar 121.698.417,60 121.698.417,60 121.698.417,60 121.698.417,60 
Paliyan 4.200,886,80 4.200,886,80 4.200,886,80 4.200.886,80 
Wonosari 26.732.916,00 26.732.916,00 26.732.916,00 26.732.916,00 

 

3. Optimasi air irigasi 

Imbangan air setelah optimasi untuk setiap kecamatan diberikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel  3. Optimasi Air Irigasi 
Nama 

Kecamatan 1999 2004 2009 2014 

Panggang -15.946.257,79 -15.968.774,85 -15.991.761,08 -16.015.220,73 
Tepus  199.514.722,17 199.483.789,44 199.452.236,96 199.420.052,72 
Rongkop  10.581.024,16 10.552.709,65 10.523.626,29 10.494.363,02 
Semanu  459.536.757,53 459.510.536,05 459.483.790,00 459.456.509,17 
Ponjong -86.119.941,10 -86.145.225,63 -86.171.059,11 -86.197.448,51 
Patuk -204.237.451,84 -204.251.932,33 -204.266.706,87 -204.281.781,11 
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Nama 
Kecamatan 1999 2004 2009 2014 

Ngawen -151.052.594,07 -151.068.193,12 -151.084.105,12 -151.100.336,25 
Semin -247.418.624,30 -247.443.094,48 -247.468.056,37 -247.493.519,64 
Gedangsari -950.066,38 -966.978,43 -984.223,50 -1.001.807,94 
Playen 159.446.124,41 159.419.243,48 159.391.772,07 159.363.716,38 
Karangmojo 1.764.537,53 1.738.270,43 1.711.478,57 1.684.151,51 
Saptosari 117.380.412,58 117.364.175,55 117.347.617,30 117.330.731,61 
Nglipar -96.896.971,36 -96.912.391,76 -96.928.120,17 -96.944.162,54 
Paliyan 15.748.267,90 15.734.405,96 15.720.263,51 15.705.835,12 
Wonosari 46.450.320,62 46.417.321,89 46.383.662,93 46.349.335,49 

 

C. Pembahasan 

1. Optimasi lahan irigasi teknis 

Optimasi air irigasi untuk tiap kecamatan diberikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 

Tabel  4. Optimasi Lahan Irigasi Teknis  
Nama 

Kecamatan  
Luas lahan (ha) Total 

(ha) Padi  Palawija Tebu 
Panggang 2,520 24,750 72,620 99,89 
Tepus  22,170 367,310 1.061,390 1.450,87 
Rongkop  62,390 96,370 0,000 158,76 
Semanu  249,650 801,240 2.174,810 3.225,7 
Ponjong 32,740 124,540 317,430 474,71 
Patuk 3,667 37,656 47,623 88,946 
Ngawen 0,188 1,374 1,738 3,3 
Semin 303,148 234,262 83,782 621,192 
Gedangsari 166,372 201,320 110,767 478,459 
Playen 157,120 0,000 3.119,250 3.276,37 
Karangmojo 385,920 325,000 200,000 910,92 
Saptosari 830,900 1.339,688 0,000 2.170,588 
Nglipar 176,663 267,452 0,000 444,115 
Paliyan 0,000 43,020 150,580 193,6 
Wonosari 370,980 605,930 0,000 976,91 

 

2. Analisis keuntungan per luas lahan garap 

Analisis keuntungan per luas lahan garap setelah optimasi air irigasi 

diberikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 5. Analisis Keuntungan 

Nama Kecamatan  Total  

Panggang Rp. 471.044.587,00 
Tepus  Rp.  6.875.341.001,50 
Rongkop  Rp. 179.278.182,50 
Semanu  Rp.14.363.302.218,50 
Ponjong Rp. 2.101.605.963,00 
Patuk Rp. 336.309.738,55 
Ngawen Rp. 12.331.888,80 
Semin Rp. 1.099.912.707,20 
Gedangsari Rp. 418.017.318.948,10 
Playen Rp. 12.979.663.260,00 
Karangmojo Rp. 1.996.524.860,00 
Saptosari Rp. 1.702.634.271,80 
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Nama Kecamatan  Total  
Nglipar Rp. 347.861.410,25 
Paliyan Rp. 150.408.818,00 
Wonosari Rp. 1.105.082.840,00 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Imbangan air 

Secara umum, imbangan air di Kabupaten Dati II Gunungkidul 

memberikan hasil pemerataan ketersediaan air yang cukup merata, 

hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil keuntungan pada daerah-daerah 

tersebut setelah dilakukan optimasi menjadi lebih baik. Pada 

beberapa daerah terdapat nilai imbangan air minus. Hal ini 

disebabkan pada daerah tersebut pola dan tata tanam yang 

digunakan tidak tepat sehingga tidak memberikan hasil keuntungan 

yang optimum pada petani. 

 

b. Konsep optimasi sumber air 

Konsep optimasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

memaksimalkan fungsi dari sistem (pola dan tata tanam) disesuaikan 

dengan kondisi tanah serta ketersediaan air yang ada pada daerah 

tersebut. 

 

c. Alternatif pengembangan sumber air 

Untuk wilayah kecamatan di Kabupaten Dati II Gunungkidul, alternatif 

yang dapat digunakan dalam menyokong sistem pertanian yang 

digunakan (pola dan tata tanam, kaitannya dengan ketersediaan air), 

pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan 

pompa air untuk mendukung ketersediaan air. 

 

2. Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai berikut : 

Untuk daerah-daerah yang memiliki nilai imbangan air minus, diperlukan 

upaya pengembangan lebih lanjut dalam hal pola dan tata tanam, jenis 

tanaman produktif yang ditanam, menyesuaikan dengan ketersediaan air, 

agar hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal (memberikan hasil 

keuntungan yang lebih tinggi lagi). 

 


