
PeNDaHUlUaN

latar Belakang
Pangan merupakan bahan konsumsi 

pokok yang diperlukan oleh umat manusia. 
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, 
permintaan terhadap bahan panganpun menjadi 
meningkat. Oleh karena itu, usaha meningkatkan 
produksi tanaman pangan merupakan hal yang 
sangat penting dan mendesak. Usaha ini perlu di-
arahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya 
alam yang tersedia secara optimal melalui per-
encanaan pertanian yang terpadu.  Perencanaan 
pertanian yang terpadu yaitu dengan  melibatkan 
berbagai komponen yang mempengaruhi per-
tumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman 
terutama komponen tanah dan iklim.

Keberhasilan kegiatan bercocok tanam 
di suatu daerah sangat ditentukan oleh berbagai 
faktor. Secara teoritis ada dua faktor utama yang 
mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu fak-
tor genetik dan faktor lingkungan.  Potensi hasil 
dari suatu tanaman sangat ditentukan oleh faktor 
genetik tetapi hasil    aktual di lapangan sangat 
ditentukan oleh faktor lingkungan.  Iklim meru-
pakan salah satu komponen    lingkungan  yang 
sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 
tanaman, oleh karena itu pengetahuan mengenai 
karakteristik iklim dalam persetindakannya den-
gan tanaman mutlak diperlukan. 

Untuk mengetahui karakteristik iklim 
dalam kaitannya dengan pengembangan usaha 
budidaya tanaman maka proses identifikasi 
dan intepretasi sifat iklim merupakan hal yang 
sangat penting.  Melalui proses identifikasi dan 
intepretasi karakteristik iklim, dapat disusun 
perencanaan pola pertanian yang cocok (suit-
able) untuk dikembangkan di suatu daerah sesuai 
dengan karakter iklim di daerah itu
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Diharapkan melalui hasil analisis dan 
kajian iklim dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi pengembangan komoditi perta-
nian, dan perkebunan rakyat di daerah Kabupaten 
Halmahera Utara, sehingga dapat meredusir 
kegagalan yang mungkin timbul di lapangan.

tujuan dan manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

musim tanam efektif berdasarkan analisis curah 
hujan dan kajian neraca air daerah Kabupaten 
Halmahera Utara.  Diharapkan melalui peneli-
tian ini dapat  memberikan informasi mengenai 
potensi sumberdaya iklim bagi pengembangan 
budidaya tanaman di daerah penelitian.

laNDaSaN teORItIS

Neraca air dan Komponennya
Neraca air

Neraca air diartikan oleh beberapa ahli 
berdasarkan tujuan penggunaan.  Dalam bidang 
Hidrologi Pengairan Sosrodarsono dan Takeda 
(1978) memberikan defenisi neraca air sebagai 
penjelasan tentang hubungan antara aliran ke 
dalam (inflow) dan aliran keluar (outflow) di 
suatu daerah pada periode tertentu dalam proses 
sirkulasi air.  Pada bidang Agrometeorologi, 
Frere dan Popov (1979) dalam Oldeman dan 
Frere (1982) mengartikan neraca air sebagai 
selisih antara jumlah air yang diterima oleh 
tanaman dan kehilangan air dari tanaman beserta 
tanah melalui evapotrenspirasi.  Dari kedua 
defenisi di atas disimpulkan bahwa neraca air 
mengandung pengertian perincian tentang semua 
masukan (input) dan keluaran (output) air di 
suatu tempat di permukaan bumi pada periode 
tertentu.  Prinsip analisis neraca air adalah 
menghitung masukan dan keluaran pada suatu 
sistim yang dikaji, dan analisis ini dilakukan 
untuk melihat fluktuasi kandungan air tanah 
secara periodik.
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Berdasarkan kegunaan, Jackson dalam 
Suharsono, 1987 mengemukakan bahwa neraca 
air dapat dipakai untuk: (1) melengkapi gam-
baran umum dari keadaan air di suatu daerah 
terutama curah hujan, evapotranspirasi potensial, 
kandungan lengas tanah dan perubahan lengas 
tanah; (2) sebagai model guna menyelidiki 
hubungan curah hujan dan limpasan permukaan; 
(3) menilai kemampuan suatu daerah untuk di-
tanami tanaman melalui analisis musim tanam 
dan kebutuhan air irigasi; (4) menguji hubungan 
iklim dengan hasil tanaman; dan (5) memperkira-
kan atau menilai dampak manusia terhadap 
lingkungan hidrologi.

Berdasarkan model, Nazir (1986) mem-
bagi neraca air ke dalam tiga model yaitu: (1) 
model neraca air umum, bermanfaat untuk men-
getahui berlangsungnya periode basah (surplus 
air) dan periode kering (defisit air) pada suatu 
wilayah secara umum; (2) model neraca air lahan, 
bermanfaat untuk:  a) mempertimbangkan kese-
suaian lahan pertanian; b) mengatur jadwal tanam 
dan panen; c) mengatur pemberian air irigasi baik 
jumlah maupun waktu sesuai dengan kebutuhan; 
dan (3) model neraca air    lahan tanaman, model 
ini ruang lingkup pemakaiannya jauh lebih sempit 
karena hanya berlaku untuk jenis tanaman tertentu 
selama periode pertumbuhannya.

Dalam perhitungan neraca air tanah, 
nilai rerata curah hujan selama beberapa tahun 
pengamatan dapat dipakai atau dengan meng-
gunakan nilai curah hujan berpeluang.  Bentuk 
umum persamaan neraca air tanah adalah:

CH = ETA + KAT + S    
Dimana :
CH  =  Curah hujan
ETA =  Evapotranspirasi Aktual
KAT=  Perubahan kandungan air 

tanah
S =  Surplus
 Prosedur perhitungan  dilakukan dengan 

menggunakan sistim tatabuku (bookkeeping) 
menurut cara Thronthwaite and Mather (1957).
Komponen neraca air
1.    Curah Hujan

Presipitasi merupakan nama umum dari 
uap yang mengalami proses kondensasi atau 
sublimasi dan jatuh ke tanah dalam rangkaian 

sirkulasi hirologi (Sosrodarsono dan Takeda, 
1987); dimana hujan      merupakan satu bentuk 
presipitasi hasil kondensasi.

World Meteorological Organization 
(1971) mendefenisikan curah hujan sebagai air 
hujan yang jatuh pada permukaan tanah selama 
jangka waktu tertentu, diukur dalam satuan 
tinggi di atas permukaan horizontal apabila ti-
dak terjadi penghilangan-penghilangan melalui 
proses penguapan, pengaliran, dan peresapan 
ke dalam tanah.  Curah hujan dicirikan dalam  
jumlah, frekuensi, intensitas dan distribusi yang 
bervariasi menurut ruang dan waktu.  Akibat 
variasi curah hujan, kebutuhan tanaman akan 
air juga bervariasi.

Berkaitan dengan pengaruh yang ditim-
bulkan, Yulius et. al., (1985) mengemukakan 
bahwa distribusi dan intensitas curah hujan meru-
pakan sifat hujan yang menentukan besarnya 
aliran permukaan maupun jumlah air yang masuk 
ke dalam tanah.  Dikatakan juga bahwa pada 
daerah tropis dengan intensitas curah hujan yang 
tinggi seringkali menimbulkan aliran permukaan 
yang berlebihan dan erosi yang serius.
2.    Evapotranspirasi 

Evapotranspirasi adalah proses kehilang-
an air melalui transpirasi dan evaporasi dari tanah 
tempat tumbuh tanaman ditambah evaporasi dari 
tanah bera dan permukaan air terbuka (Blaney, 
1995).   

Terdapat beberapa metoda yang diran-
cang untuk menduga evapotranspirasi, baik se-
cara mikro maupun makro (Chang, 1969) yaitu: 
pendekatan neraca energi, pendekatan empirik, 
dan pendekatan aerodinamik.  Doorenbos dan 
Pruitt (1977) menyajikan beberapa metoda untuk 
menghitung evapotranspirasi yaitu; Blaney-
Criddle, Radiasi, Penman dan Pan evaporasi. 
Penggunaan dari masing-masing metoda tergan-
tung pada data iklim dan vegetasi yang tersedia 
serta tingkat ketelitian yang diinginkan. Selain 
dari penggunaan metoda, evapotranspirasi dapat 
juga diukur secara langsung menggunakan alat 
yang terdapat di setiap stasiun iklim.

Perhitungan Evapotranspirasi potensial 
menggunakan metoda Penman yang dirubah 
(modified Penman) dengan formulasi sebagai 
berikut :
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ETP = [ W. Rn + (1-W). f(U). (ea-ed)]
Dimana : 
ETP =  evapotranspirasi potensial
W =  faktor ketergantungan suhu  

 dan ketinggian
Rn =   total radiasi netto
f(U) =   fungsi angin
ea-ed =   defisit tekanan uap

3.  Perubahan kandungan lengas tanah
Perubahan kandungan lengas tanah 

terjadi apabila terdapat perbedaan kandungan 
air tanah pada  suatu  periode yang masuk ke 
dalam tanah untuk mengisi kandungan air tanah 
dan yang keluar dari tanah tersebut. Menurut 
Astuty (1993), air  yang  masuk  ke dalam tanah 
sebagian besar berasal dari atmosfir dalam bentuk 
hujan,  sedangkan air yang keluar dari dalam 
tanah terjadi melalui drainase vertical, lateral 
maupun evaporasi.

Ketersediaan air bagi tanaman mem-
punyai batas-batas tertentu.  Harjadi (1989) 
mengemukakan bahwa air tersedia bagi tanaman 
adalah tingkatan air yang berada antara titik layu 
permanen dan kapasitas lapang.  Pada kenyataan-
nya jumlah maksimum air yang disimpan tanah 
adalah air yang ditahan pada   kapasitas lapang, 
dan tanaman hanya dapat menurunkan kandun-
gan air tanah sampai titik layu permanen.  Bagian 
ini oleh Sitaniapessy (1988) disebutkan sebagai 
kapasitas pemakaian  (usable capacity), yang  
besarnya tergantung pada sifat fisik tanah dan 
sedikit bervariasi menurut spesies tanaman.

Peluang Curah Hujan
Di daerah tropis seperti Indonesia embut, 

sifat dan variasi musim selalu dikaitkan dengan 
curah hujan karena curah hujan merupakan un-
sur iklim yang memiliki keragaman yang tinggi 
baik antar waktu maupun antar lokasi.  Selain 
keragamannya tinggi, curah hujan sering eratik 
dan sporadic.  Pada bulan yang sama tahun yang 
berbeda sering dijumpai perbedaan yang sangat 
tinggi dan waktu serta zona jatuhnya sulit diduga.  
Oleh karena itu penggunaan nilai peluang dalam 
menduga curah hujan sangat diperlukan.

Penentuan peluang curah hujan harus 
didasarkan pada analisis terhadap sebaran curah 
hujan.  Doorenbos (1976) mengemukakan bahwa 
jika curah hujan menyebar normal, simpan-

gan baku dapat digunakan untuk menentukan 
tingginya curah hujan minimal pada suatu tingkat 
peluang tertentu.

Penentuan peluang curah hujan dengan 
memakai metoda Urut Berjenjang (ranking 
orders method) yang dikembangkan oleh Pruitt 
dan Doorenbos (1975) dalam FAO (1982) dapat 
disarankan mengingat metoda ini tidak melibat-
kan perhitungan statistik yang rumit.

musim tanam
Musim tanam atau periode tanam (grow-

ing periods) didefenisikan sebagai periode 
dimana tanaman dapat tumbuh dan berkembang 
secara potensial berdasarkan kondisi lahan 
setempat (Pramudia dan Santoso, 1992).  Pene-
tapan periode tanam dimaksudkan untuk me-
milih waktu tanam yang tepat, dimana pada saat 
tersebut faktor iklim dan tanah tidak merupakan 
faktor pembatas.  

Periode tanam ditetapkan didasari pada 
hasil perhitungan neraca air tanah yang kemudian 
dikombinasikan dengan metoda Reddy (1983) 
akan memberikan suatu gambaran periode tanam 
yang ideal dan suitable.  Neraca air tanah disusun 
untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi 
ketersediaan air bagi tanaman, kebutuhan air bagi 
tanaman dan perimbangan antara keduanya serta 
kemampuan tanah dalam menyimpan air bagi 
tanaman selama masa pertumbuhannya.  Pada 
bagian lain Reddy (1983) menduga awal periode 
tanam dengan cara menentukan periode curah 
hujan efektif yang tersedia. Menurutnya curah 
hujan efektif tersedia adalah jumlah waktu yang 
berurutan dari minggu-minggu yang mempunyai 
pergerakan CH/ETP rerata (moving average of 
CH/ETP) tidak kurang dari 0.75; periode ini 
disebut sebagai periode tanam. 

metODOlOGI PeNelItIaN

tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara, dan berlangsung 
selama kurang lebih  tiga bulan.

Bahan Penelitian
Data iklim

Data iklim berupa  suhu udara, curah 
hujan, kelembaban udara, kecepatan angin dan 
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lama penyinaran, diperoleh dari stasiun Iklim 
setempat.  Data ini diambil dan ditabulasi dalam 
bentuk bulanan.  Data yang tidak tersedia/kurang 
lengkap diduga dengan menggunakan pendeka-
tan empirik dan/atau statistik melalui transfor-
masi data yang ada.

Data tanah
Data fisik tanah merupakan data penunjang 

dalam menentukan besarnya kemampuan tanah 
menahan air yang umumnya dipengaruhi oleh 
kedalaman, tekstur dan kandungan bahan organik 
tanah. Data ini diperoleh  dari Dinas Pertanian 
setempat atau instansi terkait lainnya. 
Data penggunaan lahan (land use)

Data penggunaan lahan, sangat penting 
dalam menentukan kelas kemampuan lahan bagi 
suatu usaha pertanian baik pertanian dalam arti 
luas maupun pertanian dalam arti sempit.

metode Penelitian

analisis curah hujan
Sebagai komponen masukan neraca air 

tanah, curah hujan ditabulasikan dalam selang 
waktu bulanan, selanjutnya data tersebut dia-
nalisis dengan Metoda Urut Berjenjang seperti 
yang dikembangkan oleh Pruitt dan Doorenbos 
(1975) untuk menentukan peluang curah hujan.  
Prosedur penentuannya dilakukan menurut lang-
kah-langkah berikut ;

a. Nilai curah hujan ditabulasikan dalam 
selang waktu bulanan untuk periode 
curah hujan yang  diambil

b. Tabulasi disusun menurut bilangan 
pencatatan data curah hujan terbesar 
sampai terkecil disertai dengan nomor 
rangkingnya (m)

c. Banyaknya tahun pengamatan dinyata-
kan dengan  N

d. Posisi plot Fa disusun dengan meng-
gunakan formula Willbul :  Fa  =  (100)  
(m) /  (N + 1)  

e. Menentukan peluang (Fa) yang di-
inginkan

f. Perhitungan Neraca Air Tanah
analisis evapotranspirasi

Perhitungan neraca air tanah dilakukan 
dengan menggunakan s is t im tatabuku 
(bookkepping) menurut cara Thornthwaite and 

Mather (1957) yang dimodifikasi dalam selang 
waktu bulanan. Data yang digunakan adalah nilai 
evapotranspirasi potensial bulanan data hasil 
pengukuran di lapangan (data stasiun iklim)  dan 
curah  hujan rerata bulanan dan curah hujan pada 
tingkatan peluang 50 %.  Prosedur  mengikuti 
langkah-langkah berikut :

1. Menyusun table isian neraca air tanah 
bulanan.

2. Mengisi kolom curah hujan (CH).  Ko-
lom diisi dengan data curah hujan rerata 
bulanan maupun curah hujan pada nilai 
peluang 50 %.

3. Mengisi kolom evapotranspirasi poten-
sial (ETP) yang diperoleh dari data hasil 
pengukuran angsung di lapangan.

4. Menghitung  CH – ETP.
5. Hasil negatif pada langkah  empat dia-

kumulasikan bulan demi bulan sebagai 
nilai APWL.

6. Menentukan nilai kapasitas lapang (KL) 
tanah serta kedalaman tinjaunya.  Nilai 
KL diduga  berdasarkan sifat fisik tanah, 
(dalam satuan mm).

7. Mengisi nilai kandungan air tanah 
(KAT) dari table komputasi berdasarkan 
APWL mulai dari bulan pertama APWL 
hingga APWL bulan terakhir.

8. Lanjutkan pengisian kolom KAT dengan 
menambah nilai KAT bulan terakhir 
dengan nilai   positif (CH – ETP) bulan 
berikutnya, hasilnya adalah KAT bulan 
berikutnya, teruskan  penjumlahan 
tersebut hingga KAT maksimum sama 
dengan KL.

9. Mengisi  KAT  =  KL hingga bulan 
terakhir.

10. Mengisi kolom perubahan KAT (KAT) 
bulan demi bulan, dimana KAT dari 
suatu bulan adalah KAT bulan tersebut 
dikurangi KAT bulan sebelumnya.

11. Mengisi kolom evapotranspirasi actual 
(ETA).  Pada bulan dimana curah hujan 
(CH) > ETP ETA = ETP,   sedan-
gkan bila    CH < ETP ETA =  CH 
– KAT.

12. Mengisi kolom defisit (D) = ETP 
– ETA
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13. Mengisi kolom surplus (S) = CH – ETP 
– KAT.

Penetapan periode tanam
Penetapan periode tanam pada nilai curah 

hujan rerata bulanan maupun nilai curah hujan 
berpeluang 50 % dilakukan dengan mengguna-
kan metoda Reddy (1983), yang didasarkan 
pada pergerakan CH/ETP rerata 3 bulan. Hal ini 
dilakukan dengan menganggap bahwa keadaan 
lengas tanah pada suatu bulan tertentu sebelum 
dan sesudah bulan yang bersangkutan sebagai 
suatu hal yang kontinyu dan saling berkaitan.  
Hasil penetapan periode tanam diatas selanjutnya 
dikombinasikan dengan hasil analisis neraca air 
tanah untuk mendapatkan panjang periode tanam 
tersedia di Kabupaten Halmahera Utara baik 
untuk nilai curah hujan rerata bulanan maupun 
nilai curah hujan berpeluang 50 %.

HaSIl DaN PemBaHaSaN

Gambaran Umum

Hidrologi
Potensi sumber air di Kabupaten Halma-

hera Utara berasal dari curah hujan, danau dan 
sungai. Selain itu potensi sumber air lainnya 
adalah air tanah dalam, yang terdapat dalam 
cekungan dalam dan sering disebut dengan mata 
air. Jumlah sungai yang terdapat di wilayah 
Halmahera Utara tercatat 16 aliran sungai dan 
3 danau, yaitu Danau Duma, Danau Putera, dan 
Danau Puteri ditambah satu telaga (danau kecil), 
yaitu Telaga Paca di Kecamatan Tobelo Selatan. 
Potensi hidrologi Kabupaten Halmahera Utara 
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti; 
irigasi, industri, air minum, pariwisata dan untuk 
keperluan domestik lainnya.

Iklim
Wilayah Kabupaten Halmahera Utara di-

pengaruhi oleh iklim laut tropis. Menurut sistim 
klasifikasi iklim Schmidth dan Fergusson (1951), 
wilayah ini termasuk dalam tipe iklim B. Ciri dari 
tipe iklim ini adalah; rerata bulan kering (bulan 
dengan curah hujan < 60 mm) sebesar 0,183 dan 
rerata bulan basah (bulan dengan curah hujan > 
100 mm) sebesar 0,6583 dengan nilai Q sebesar 
27,8 %. Dari data curah hujan selama 10 tahun, 
rerata curah hujan tahunan adalah 1.834 mm. 

Bulan April dan bulan Mei merupakan bulan 
dengan curah hujan tertinggi sedangkan bulan 
Juni merupakan bulan  dengan curah hujan ter-
rendah (71 mm).

Menurut sistem klasifikasi iklim yang 
dibuat oleh Oldeman, daerah Kabupaten 
Halmahera Utara termasuk dalam kelas D3 
yang dicirikan oleh bulan basah berturut-turut 
3-4 bulan sedangkan bulan kering berturut-turut 
adalah 4-6 bulan. Berdasarkan pembagian daerah 
agroklimat Propinsi Maluku (LTA-72) daerah ini 
dimasukan dalam zona agroklimat I.3 dengan 
sebaran curah hujan tahunan berkisar antara 1800 
– 2200 mm (Anonim, 1986).

Deskripsi beberapa unsur iklim rerata 
bulanan daerah Tobelo yang mewakili daerah 
Halmahera Utara disajikan pada Tabel 1. Pada 
tabel tersebut terlihat bahwa pola penyebaran 
curah hujannya cukup merata sepanjang tahun 
dengan rerata tahunannya sebesar 1834 mm, 
tertinggi pada bulan April (210 mm) dan terren-
dah pada bulan Juni (71 mm). Suhu udara rerata 
berkisar antara 25,3 oC – 26,5 oC, dan kelemba-
ban udara bervariasi dan berada pada kisaran 78 
% - 85 %.  Lama penyinaran surya adalah 4,91 
jam/hari – 6,15 jam/hari, kecepatan angin adalah 
1,76 m/det – 2,85 m/det, dan evapotranspirasi 
potensial bulanan berkisar antara 114 mm – 134 
mm, tertinggi pada bulan Mei dan Nopember dan 
terendah pada bulan Maret.
tabel  1. Deskripsi Beberapa Unsur Iklim Re-
rata Bulanan Daerah Tobelo Halmahera Utara.

Sumber :Data Stasiun Tobelo.
Keterangan :
CH  = Curah Hujan
RH  = Kelembaban Udara Relatif
LP  = Lama Penyinaran
U  = Kecepatan Angin
ETP = Evapotranspirasi Potensial



��

Alfred L. Patty, SP

Jurnal Agroforestri  Volume I Nomor 1 Juni 2006

analisis Curah Hujan dan evapotranspirasi 
Potensial

Curah hujan bulanan daerah Kabupaten 
Halmahera yang diwakili oleh Stasiun Tobelo 
rerata curah hujan tahunan sebesar 1834 mm. 
Pada hasil perhitungan nilai curah hujan pada 
berbagai tingkat peluang yang disusun menurut 
Metode Urut Berjenjang (ranking order method), 
menunjukkan semakin besar peluang melampaui 
nilai tertentu akan semakin kecil nilai curah hu-
jannya. Bahkan pada nilai peluang  90,91 % nilai 
curah  hujannya  sangat ekstrim sekali dimana 
pada tiga bulan berturut-turut nilainya 0 (tidak 
ada hujan). 

Pada bagian lain peluang untuk melam-
paui nilai rerata tidak sama untuk setiap bulan 
dan berkisar antara 34,43 % sampai 57,07 % 
dengan reratanya sebesar 47,6 %. Dengan kata 
lain peluang untuk memperoleh nilai rerata curah 
hujan lebih kecil dari 50 %. Untuk kepentingan 
penentuan periode tanam (growing periods) 
dipakai nilai-nilai, curah hujan rerata bulanan 
dan nilai curah hujan pada peluang 50 %.

Keadaan Evapotranspirasi potensial 
diperoleh dari data hasil pengukuran langsung 
di lapangan, yang besarnya berkisar antara 114 
mm – 134 mm, dan tahunannya sebesar 1519 
mm. Secara umum keadaan curah hujan dan 
evapotranspirasi potensial daerah Tobelo dapat 
dilihat pada Gambar 1. Dari gambar tersebut 
menunjukkan bahwa kondisi curah hujan di dae-
rah Tobelo masih cukup besar jika dibandingkan 
dengan evapotranspirasi potensialnya. Ini berarti 
bahwa jumlah air yang masuk (input) lebih besar 
daripada jumlah air yang keluar (output), kecuali 
pada bulan Juni. Kelebihan dari air yang masuk 
selanjutnya digunakan untuk mengisi cadangan 
air di dalam tanah. Gambaran yang lebih jelas 
mengenai pengaruh dua komponen ini (input dan 
output) terhadap fluktuasi neraca air tanah dapat 
dilihat pada sub-bagian neraca air tanah.

Gambaran Kondisi Curah Hujan dan Evapotranspirasi Potensial Daerah 
Tobelo
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Gambar 1.  Gambaran Kondisi Curah Hujan 
dan Evapotranspirasi Potensial Daerah  Tobelo

Neraca air tanah pada nilai curah hujan 
rerata bulanan

Dari hasil perhitungan dan analisis neraca 
air didapati bahwa periode (CH-ETP) bernilai 
negatif hanya terjadi sekali yaitu pada bulan 
Juni namun tidak terjadi kekurangan air (defesit) 
dalam neraca air tanah. Sedangkan pada periode 
(CH-ETP) bernilai positif terjadi selama 11 
bulan dimulai dari bulan Oktober dan berakhir 
pada bulan Agustus. Sepanjang periode tersebut 
Daerah Halmahera Utara mengalami kelebihan 
air (surplus) selama 6 bulan, dimulai pada bulan 
Januari dan berakhir pada bulan Juni. Kedalaman 
air (jeluk) pada periode surplus tersebut berkisar 
antara 21 mm hingga 92 mm, setahunnya sebe-
sar 317 mm. Kandungan air tanah berada pada 
kisaran 191 mm hingga 252 mm. Gambaran 
mengenai keadaan air tanah dan fluktuasinya 
dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Kaadaan Neraca Air Tanah Pada 
Nilai Curah Hujan Rerata Bulanan
Sesuai hasil perhitungan dan analisis, 

beberapa informasi penting yang dapat diambil 
guna kepentingan teknis operasional di lapangan 
adalah bahwa pada bulan dimana terjadi surplus 
air berturut-turut, perlu dilakukan pembuatan 
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saluran drainase/pembuangan guna mengalirkan 
kelebihan air, apalagi jika kondisi tanah tidak 
mendukung untuk terjadinya infiltrasi secara 
cepat dan periode surplus berlangsung dalam 
jangka waktu yang cukup panjang (6 bulan). 
Sedangkan untuk periode defisit tidak terjadi 
sehingga untuk kepentingan budidaya tanaman 
sangat dimungkinkan, karena air tanah selalu 
berada dalam keadaan yang tersedia. Pada bulan 
Juni sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam 
melakukan aktivitas penanaman apalagi mena-
nam tanaman berakar pendek, suplai/pemberian 
air harus intensif pada bulan tersebut.

Neraca air tanah pada nilai curah hujan 
peluang 50 %

Dari hasil perhitungan dan analisis neraca 
air didapati bahwa periode (CH-ETP) bernilai 
negatif terjadi selama 5 bulan yaitu pada bulan 
Maret, Juli, Juni, Oktober, dan Desember. Sepan-
jang periode ini Daerah Halmahera Utara tidak 
mengalami kekurangan air (defisit). Sedangkan 
pada periode (CH-ETP) bernilai positif terjadi 
selama 7 bulan yaitu  pada bulan Januari, Peb-
ruari, April, Mei, Juni, Agustus dan Nopember.   
Sepanjang periode ini Daerah Halmahera Utara 
mengalami kelebihan air (surplus) selama 5 bu-
lan. Periode pertama dimulai pada bulan Januari 
dan berakhir Pebruari, sedangkan periode kedua 
dimulai pada bulan April dan berakhir pada bu-
lan Juni. Kedalaman air (jeluk) pada periode ini 
berkisar antara 5 mm hingga 89 mm, setahunnya 
sebesar 249 mm. Kandungan air tanah berada 
pada kisaran 181 mm hingga 252 mm. Gambaran 
mengenai keadaan air tanah dan fluktuasinya 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

Sesuai hasil perhitungan dan analisis, 
beberapa informasi penting yang dapat diambil 
guna kepentingan teknis operasional di lapangan 
adalah bahwa pada bulan dimana terjadi surplus 
air berturut-turut, perlu dilakukan pembuatan 
saluran drainase/pembuangan guna mengalirkan 
kelebihan air, apalagi jika kondisi tanah tidak 
mendukung untuk terjadinya infiltrasi secara 
cepat. Sedangkan untuk periode deficit tidak 
terjadi sehingga untuk kepentingan budidaya 
tanaman sangat dimungkinkan, karena air tanah 
selalu berada dalam keadaan yang tersedia. 
Pada bulan Juni sangat dianjurkan untuk ber-
hati-hati dalam melakukan aktivitas penanaman 

apalagi menanam tanaman berakar pendek. Jika 
dimungkinkan untuk melakukan aktivitas pena-
naman maka pada bulan tersebut harus disuplai 
dengan pemberian air.  Pada bulan Juni masih 
bisa dilakukan penanaman, khusus untuk tana-
man tahunan dengan frekuensi pemberian air 
yang cukup intensif sehingga kelembaban tanah 
tetap terjamin untuk mendukung kelangsungan 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Neraca Air Tanah Pada Nilai Curah Hujan Peluang 50 %
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Gambar 3.  Kaadaan Neraca Air Tanah Pada 
Nilai Curah Hujan Peluang 50 %

Periode tanam
Dalam penentuan periode tanam dipakai 

nilai curah hujan rerata bulanan dan nilai curah 
hujan pada peluang 50 %. Penentuan ini meng-
gunakan metoda Reddy (1983) yang didasarkan 
pada pergerakan CH/ETP rerata 3 bulan.  Hasil 
penentuan musim tanam dengan metode ini se-
lanjutnya dikombinasikan dengan hasil analisis 
dan perhitungan neraca air tanah daerah Halma-
hera Utara.

Periode tanam daerah Halmahera Utara 
pada nilai curah hujan rerata

Sesuai metoda Reddy (1983) didapati 
bahwa nilai CH/ETP rerata bergerak 3 bulan 
(periode curah hujan efektif) lebih besar dari 0,75 
sehingga panjang periode tanam tersedia menurut 
metode ini adalah 12 bulan atau sepanjang tahun 
(Gambar 4).

Namun dengan mempertimbangkan 
hasil analisis dan perhitungan neraca air tanah, 
khusus dengan melihat pada bulan dimana ter-
jadi periode (CH-ETP) bernilai negative (bulan 
Juni), maka panjang periode tanam di daerah 
Halmahera Utara ditetapkan 11 Bulan, dimulai 
pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan 
Agustus. Pada bulan Juni masih bisa dilakukan 
penanaman, khusus untuk tanaman tahunan den-
gan frekuensi pemberian air yang cukup intensif 
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sehingga kelembaban tanah tetap terjamin untuk 
mendukung kelangsungan pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman.

Periode tanam daerah Halmahera Utara 
pada nilai curah hujan peluang 50 %

Sesuai metoda Reddy (1983) didapati 
bahwa nilai CH/ETP rerata bergerak 3 bulan 
(periode curah hujan efektif) lebih besar dari 0,75 
sehingga panjang periode tanam tersedia menurut 
metode ini juga adalah 12 bulan atau sepanjang 
tahun.  Namun dengan mempertimbangkan 
hasil analisis dan perhitungan neraca air tanah, 
khusus dengan melihat pada bulan dimana 
terjadi periode (CH-ETP) yang bernilai negatif 
berturut-turut (bulan Juni dan Oktober), maka 
panjang periode tanam di daerah  Halmahera 
Utara ditetapkan 10 Bulan, dimulai pada bulan 
November dan berakhir pada bulan Agustus. 
Pada bulan Desember, Maret dan Juli merupakan 
bulan-bulan yang perlu mendapat perhatian khu-
sus, karena kemungkinan akan terjadi penurunan 
kandungan air tanah, sehingga perlu pemberian 
air untuk  bulan Juni dan Oktober masih bisa 
dilakukan penanaman, khusus untuk tanaman 
tahunan dengan frekuensi pemberian air yang 
cukup intensif sehingga kelembaban tanah tetap 
terjamin untuk mendukung kelangsungan per-
tumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Pada bulan Juni dan Oktober masih bisa 
dilakukan penanaman, khusus untuk tanaman 
tahunan dengan frekuensi pemberian air yang 
cukup intensif sehingga kelembaban tanah tetap 
terjamin untuk mendukung kelangsungan per-
tumbuhan dan perkembangan tanaman. 
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Gambar 5.  Periode Curah Hujan Efektif Pada 

Nilai Curah Hujan Berpeluang 50 %.
Dengan mengetahui panjang periode ta-

nam di Halmahera Utara banyak hal dapat dibuat. 
Terkait dengan kegiatan budidaya tanaman hal 
yang dapat dibuat adalah pemilihan kultivar 
yang cocok, pengaturan model pola tanam yang 
sesuai, penentuan teknik pengendalian hama 
dan penyakit, serta penentuan kapan aktivitas 
penanaman dimulai. 

Dalam kepentingan pembangunan daerah, 
informasi tentang karakter iklim sangat penting, 
bukan saja untuk kepentingan pembangunan 
dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, dan perikanan tetapi juga sangat 
bermanfaat bagi kepentingan pengaturan tata 
kota, pariwisata, dan lain sebagainya. 

PeNUtUP

Kesimpulan
1. Daerah Halmahera Utara berlaku iklim laut 

tropis dengan rerata curah hujan tahunan 
sebesar 1.834 mm, dan pada kondisi curah 
hujan berpeluang 50 % sebesar 1.766 mm.

2. Nilai potensi evapotranspirasi bulanan 
berkisar antara 114 mm (bulan Maret) hing-
ga 134 mm (bulan Mei dan bulan Nopember) 
dengan nilai setahunnya sebesar 1.517 mm. 
Kemampuan lahan dalam menyediakan air 
untuk diuapkan pada kondisi curah hujan 
berpeluang 50 % sebesar 1.517 mm dan 
pada kondisi curah hujan rerata juga 1.517 
mm, sehingga terdapat keseimbangan antara 
potensi evapotranspirasi dengan kemam-
puan lahan dalam menyediakan air. 

3. Berdasarkan kombinasi hasil analisis neraca 
air tanah dengan metode Reddy pada kondisi 
curah hujan rerata bulanan, panjang periode 

Gambar 4.  Periode Curah Hujan Efektif Pada 
Nilai Curah Hujan Rerata Bulanan
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tanam tersedia di Kabupaten Halmahera 
Utara adalah 11 bulan (dimulai pada bulan 
Oktober dan berakhir pada bulan Agustus) 
sedangkan pada kondisi curah hujan 
bulanan berpeluang 50 % panjang periode 
tanam tersedia adalah 10 bulan (dimulai 
pada bulan Nopember dan berakhir pada 
bulan Agustus).

4. Untuk mendapatkan resiko yang lebih kecil 
dari penggunaan nilai curah hujan rerata dan 
nilai curah hujan berpeluang 50 % perlu 
memasukkan paket teknologi konservasi 
air dalam sistim budidaya tanaman seperti 
penggunaan mulsa dan pemberian air 
irigasi.

5. Terdapat  kemungkinan menyusun 
model pola tanam yang sesuai dengan 
membuat kombinasi jenis tanaman 
pangan maupun perkebunan yang ada di 
lokasi penelitian maupun jenis tanaman 
pangan dan perkebunan lain yang belum 
dikembangkan.

Saran
1. Ketepatan analisis sifat iklim akan lebih 

valid bila didukung dengan ketersediaan 
data iklim yang memadai baik mutu maupun 
periode pengamatan.

2. Perlu adanya studi lanjutan yang lebih 
spesifik mengenai aspek kesesuaian iklim 
dan lahan bagi pengembangan jenis-jenis 
komoditas pangan maupun perkebunan di 
daerah penelitian.
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