
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Darihasil penelitian dapat disimpulkan baliwa :

1. Nilai Indeks Ketersediaan Air di daerah Pemalang Jawa Tengah selama

musim kemarau dari bulan April sampai bulan September sebagian besar

menunjukkan nilai yang kurang dari 1, sehingga tidak memungkinkan

tanaman dapat tumbuh secara nonnal.

2. Tanaman yang ditanam pada musim kemarau dari bulan April sampai

September yang nilai ASI-nya kurang dari 1, agar dapat tumbuh secara

normal memerlukan tambalian air secara efektif; terutama dari saluran

irigasi.

3. Dari grafik hubungan ASI dan masa tanam tanaman menunjukkan nilai

ASI yang mempunyai selisih kecil, seliingga pola awal tanam dapat

diterapkan pada bulan April, Mei, dan Juni untuk tanaman kedelai dan

jagung yang mempunyai masa tanam 4bulan. Untuk tanaman bawang dan

buncis, pola awal tanam dapat diterapkan pada bulan April, Mei, Juli dan

Juli karena mempunyai masa tanam 3 bulan, sedangkan untuk tanaman

kacang tanali hanya dapat diterapkan pola awal tanam bulan April dan Mei

karena mempxmyai masa tanam 5 bulaa
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4. Untuk tanaman yang mempxmyai masa tanam lebih dari 3 bulan tidak

dapat diterapkan pola awal tanam bulan Juli - September karena masa

panen dapat jatuli pada musim penghujan seliingga dapat menyebebkan

gagal panen khususnya pada tanaman palawija. Sedangkan untuk tanaman

kapas dan tebu dapat diterapkan pola awal tanam bulan April - September

karena tanaman tersebut dapat talian terhadap kondisi air yang kurang

menentu.

6.2 Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan tersebut, maka diusulkan saran sebagai

beiikutini :

1. Apabila masih diterapkan pola tanam dengan awal tanam bulan April

untuk daerah Pemalang, maka diperlukan penambahan air untuk tanaman

pada bulan berikutnya.

2. Apabila penelitian uipergunakan untuk daerali lain perlu penyesuaian

koefisien-koefisiennya.

3. Perlu adanya penelitianketersediaan air pada lahan yang tidak terlalu luas

dengan memperhatikan pengaruh air kapiler, air grafitasi, ketersediaan air

awal bulan, intensitas dan selang waktu hujan.

4. Seluruli tanaman palawija, kapas dan Tebu agar dapat tumbxxh nonnal

pada awal tanam bulan April, Mei, Jxxni, dan Juli memerlukan tambalian

air dari saluran irigasi sebesar 1 - 3 mm/hari.

 


