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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Ketersediaan Air Hujan pada Lahan Kering Untuk Tanaman

di Daerah Klaten Jawa Tengah oleh Winarno dan Sri Zurnaini

(1997)

Analisis dilakukan pada bulan Juni sampai Oktober, analisis frekuensi

hujan rencana menggunakan metode Distribusi Gumbel. Hasil analisis pada

tanaman palawija, kapas dan tebu dengan awal tanam bulan juni, juli, agustus dan

September agar dapat tumbuh normal memerlukan tanibalian air selama masa

pertumbuhannya. Sehingga semua jenis tanaman tidak dapat tumbuh tanpa

adanya curah hujan atau tanpa adanya tambahan air dari irigasi sebesar 2,5 - 3,5

mm/hari. Pada awal bulan Oktober seluruh jenis tanaman palawija, kapas dan tebu

dapat tumbuh nonnal dengan ketersediaan curah hujan yang ada.

Untuk analisis ketersediaan air hujan di daerah Pemalang Jawa Tengah,

analisis dilakukan pada bulan April sampai September. Penentuan metode analisis

frekuensi hujan rencana berdasarkan prasyarat pemilihan sebaran. Berdasarkan

data curah hujan Kabupaten Pemalang diketaliui curah hujan rata-rata daerah

tersebut cukup rendah. Dari penelitian ini dapat diketaliui ketersediaan air hujan

untuk tanaman teratama pada lahan yang tidak dialiri saluran irigasi di daerah

Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

 



2.2 Topograli

Wilayah Kabupaten Pemalang mempxmyai kondisi yang bervareasi yaitu

meliputi wilayah dataran pantai yang tersebar di sepanjang pantai utara, dataran

bergelombang meliputi daerali Ampelgading, dan selatamya hingga daerali sekitar

Bantarbolang. Daerah perbukitan kecil tersebar di sekitar Bantarbolang, Bodeh,

Moga dan Randudongkal. Daerah ini mempxmyai kelerengan berkisar antara 15° -

35° dan sebagian besar merupakan daerah lnxtan. Sedangkan di bagian selatan,

meliputi daerali di sekitar Belik, Pulosari dan Watukunipul berkembang daerali

kelerengan umumnya lebih besar dari 35° merupakan daerah hutan, dengan

ketinggian sekitar500m liingga 1000 m darinmka laut.

2.3 Kondisi Tanah

a. Tekstur tanah

Tekstur tanah adalali perbandingan relatif antara partikel tanah dalam

satuan massa tanah. Tekstur tanah daerah Pemalang dibagi dalam tiga

kelas yaitu:

1. Tekstur kasar.

Yang tennasuk tekstur kasar adalah lempung berpasir (geluh berpasir),

lempung berpasir halus, pasir berlempung serta pasir.

2. Tekstur sedang(lempung)

Yang tennasuk adalah lempung, lempung berdebu dan lempxuxg

beipasir halus.

3. Tekstur halus

Yang tennasuk adalah liat berlempung, hat berdebu dan hat berpasir.

 



b. Draenase Tanah

Draenase dimaksxxdkan sebagai kemanipuan permukaan tanah

untuk mengalirkan air, baik dengan ahran pennukaan maupun dengan

infiltrasi air kedalam tanali. Terdapat dua kategori drainase tanah di

wilayah Kabupaten Pemalang yaitu sebagian besar tidak pernah tergenang

air dan sebagian kecil tergenang periodik.

c Kedatoman Elektif Tanah

Kedalaman efektif tanah diukur dixxkxir dari penmikaan tanah

sampai lapisan bahan indxxk atau lapisan padas. Menurut kedalaman efektif

tanalmya, secara xmixmi kemanipuan tanah di Kabupaten Pemalang

tennasuk baik, karena lebih dari 90% berada kedalaman 60- 90 cm.

2.3 Pola Tanam

Pola clan rencana tata tanam yang tercantum dalam Keputusan Bxxpati

KDH TK n PemalangNomor 33 Tahun 2002 :

1. Daerali cxxkup air, yaitu :

• Padi-Padi-Padi

• Padi - Padi - Palawija

2. Daerah kurang air, yaitu:

• Padi - Padi - Bero

• Padi - Palawija - Bero

Masa tanam yang berlaku untuk seluruh daerali Pemalang yaitu :

1. Masa tanampertama

 


