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KATA PENGANTAR 

eknologi Fertigasi adalah suatu teknologi pemupukan bersama-
sama dengan pemberian air irigasi. Teknologi ini berkembang 
untuk mengatasi berbagai kendala dalam aplikasi pemupukan, 

yaitu kenyataan bahwa pupuk yang diberikan hanya dapat diserap oleh 
tanaman dalam bentuk larutan nutrisi dalam air atau ”soil solusion”, oleh 
karena itu suatu pemupukan meskipun jumlahnya cukup akan tetapi kalau 
tidak ada air maka pupuk tersebut tidak dapat diserap oleh tanaman. 

Fertigasi pada sistem irigasi curah dan tetes telah banyak 
dikembangkan di negara maju, untuk aplikasi di Indonesia masih ter-
kendala harga ”mahal” dan bukan merupakan suatu teknologi yang tepat 
bagi masyarakat, khususnya pertanian lahan kering. Pada pertanian lahan 
kering dengan kendala ketersediaan air maka pengembangan teknologi 
fertigasi yang tepat adalah suatu sistem yang hemat air dan pupuk dengan 
menggunakan bahan-bahan yang tersedia di daerah setempat, seperti 
halnya ”Kendi”. Kendi merupakan benda yang familier di berbagai 
tempat di wilayah Indonesia, bahkan banyak diproduksi sebagai kerajinan 
rakyat. Kendi dibuat dari tanah liat dicampur dengan pasir dan bahan lain 
seperti serbuk gergaji, dan difinishing dengan cara dibakar.  

Perkembangan sistem irigasi dan sistem fertigasi kendi secara 
lengkap baik di dalam maupun di luar negeri. Teori aliran air dan larutan 
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dalam sistem irigasi/fertigasi kendi, komposisi kendi irigasi, aplikasi 
sistem fertigasi kendi, sampai pemodelan sistem fertigasi kendi dibahas 
secara jelas dalam buku ini. 

Buku ini sangat bermanfaat bagi praktisi, akademisi, pemerhati dan 
pengembang sistem irigasi khususnya di lahan kering. Demikian juga 
bagi para penentu kebijakan di bidang sumber daya air, pertanian, dan 
kelestarian lingkungan.  

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Ucapan terima kasih 
juga disampaikan kepada Dr. Rudiyanto, STp, M.Si. yang telah banyak 
berkolaborfasi dalam menyusun pemodelan sistem fertigasi dan Ely 
Palinsi, SP, M.Si. yang telah banyak membantu dalam mengedit dan 
menyiapkan draft buku ini.  

Yogyakarta, November 2014 

Penulis



DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR v 
DAFTAR ISI   vii 
BAB 1 PENDAHULUAN 1 
BAB 2 SISTEM IRIGASI DENGAN EMITER KENDI 5 
 2.1 Pengertian 5 
 2.2 Perkembangan Sistem Irigasi Kendi 6 

BAB 3 SISTEM FERTIGASI KENDI 13 
 3.1 Perkembangan Sistem Fertigasi 13 
 3.2 Pemilihan Pupuk untuk Fertigasi 15 
 3.3  Pedoman Aplikasi Fertigasi 18 
 3.4  Metode Pemasukan (Injeksi) Pupuk ke dalam  
  Sistem Irigasi 22 

BAB 4 ALIRAN AIR DAN LARUTAN DALAM TANAH 25 
 4.1  Aliran Air dalam Tanah 25 
 4.2  Transport Larutan dalam Media Porus 30 

BAB 5 KARAKTERISTIK KENDI TERHADAP  
 TRANSPORT LARUTAN 35 
 5.1 Konduktivitas Hidrolika Kendi 36 



viii Teknik Fertigasi Kendi; untuk Pertanian Lahan Kering 

 5.2 Difusi Larutan Melalui Dinding Kendi 40 
 5.2 Pertumbuhan Lumut pada Pipa Penyalur 45 
 5.3 Rangkuman 46 

BAB 6 KOEFISIEN DISPERSI HIDRODINAMIKA  
 TRANSPORT LARUTAN DALAM TANAH 49 
 6.1  Persamaan Transport Larutan dalam Tanah 49 
 6.2 Penyelesaian persamaan transport larutan dengan  
  Invers Problem 52 
 6.3 Percobaan Pengukuran transport larutan 53 
 6.4  Rangkuman 62 

BAB 7 APLIKASI SISTEM FERTIGASI KENDI  
 PADA TANAMAN LADA PERDU 63 
 7.1  Deskripsi Aplikasi Fertigasi 63 
 7.2  Laju rembesan larutan pupuk dari kendi 65 
 7.3  Pola pembasahan tanah 68 
 7.4  Agihan konsentrasi pupuk disekitar kendi 70 
 7.5  Pertumbuhan tanaman lada perdu 72 
 7.6  Perkembangan dan agihan akar 78 
 7.7  Rangkuman 80 

BAB 8 PEMODELAN DAN SIMULASI TRANSPORT  
 LARUTAN PADA SISTEM FERTIGASI KENDI 81 
 8.1  Rancangan percobaan pemodelan transport larutan
  dalam sistem fertigasi kendi 82 
 8.2  Pemodelan dan Simulasi Transport Larutan 84 
 8.3 Rangkuman 99 

DAFTAR PUSTAKA 101 

-oo0oo- 



BAB 1 

PENDAHULUAN

istem irigasi dengan emiter media poros seperti halnya kendi telah 
banyak dikembangkan di berbagai negara sebagai upaya mening-
katkan efisiensi penggunaan air irigasi. Beberapa publikasi 

mengenai penggunaan sistem irigasi kendi, antara lain: irigasi kendi pada 
tanaman melon di India (Mondal, 1974), irigasi kendi dan kapsul porus di 
Brasil (Souza, 1982), irigasi kendi pada tanaman jagung, tomat, dan okra 
di Zimbabwe (Batchelor et al., 1996), irigasi kendi pada tanaman 
hortikultura di Jerman (Stein, 1997), irigasi kendi di Pakistan (Soomro, 
2002), dan irigasi kendi untuk tanaman hortikultura lahan kering di 
Indonesia (Setiawan et al. 1998; Saleh dan Setiawan, 2000; Setiawan, 
2000). Sistem irigasi bahan gerabah bawah permukaan seperti halnya 
kendi, mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan men-
jadi sistem irigasi tepatguna, terutama di daerah yang memiliki industri 
gerabah.

Usaha untuk meningkatkan hasil pertanian selain dilakukan 
melalui penyediaan air irigasi adalah dengan memberikan pupuk yang 
diperlukan oleh tanaman melalui pemupukan. Cara pemupukan yang 
umum dilakukan adalah: ditebarkan dipermukaan tanah, dibenamkan di 
dalam tanah, disemprotkan pada daun, atau melalui air irigasi yang biasa 
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disebut fertigasi (Plaster, 1992). Cara terakhir dipandang lebih efisien 
mengingat pemupukan dengan cara ditebarkan di permukaan tanah 
ternyata banyak terbuang, demikian juga pembenaman pupuk padat 
memerlukan lebih banyak air dan waktu untuk dapat diserap tanaman.  

Dengan memperhatikan keberhasilan penggunaan sistem irigasi 
kendi sebagai sistem irigasi hemat air untuk pertanian lahan kering dan 
aplikasi fertigasi yang banyak dikembangkan pada sistem irigasi curah 
(spray irrigation), irigasi pancaran (sprinkler irrigation) dan irigasi tetes 
(trickle irrigation), diduga sistem irigasi kendi dapat dikembangkan 
menjadi suatu sistem fertigasi. Hal tersebut dapat dilakukan apabila 
dinding kendi mampu meloloskan larutan pupuk. Melalui sistem fertigasi 
tersebut pupuk diberikan berupa larutan pada daerah perakaran, sehingga 
lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Kebutuhan air dan pupuk untuk 
pertumbuhan tanaman dapat dipenuhi sekaligus dari sistem fertigasi 
kendi.

Sementara itu usaha peningkatan hasil hortikultura melalui 
intensifikasi di lahan beririgasi mulai mengalami kejenuhan. Di lain 
pihak luas lahan beririgasi dari tahun ke tahun terus mengalami 
pengurangan karena berubah fungsi menjadi kawasan industri dan 
pemukiman. Perluasan dan pengembangan daerah irigasi baru pada saat 
ini juga menghadapi banyak kendala.  

Memperhatikan potensi lahan kering di Indonesia masih cukup 
besar, yaitu sekitar 15,15 juta hektar (BPS, 2000). Inovasi teknologi 
irigasi hemat air sangat diperlukan pada daerah tersebut. Peningkatan 
produksi tanaman yang bernilai ekonomis tinggi seperti tanaman 
hortikultura pada lahan kering dengan menggunakan sistem fertigasi 
kendi memberikan harapan yang lebih baik.  

Buku ini membahas sistem fertigasi kendi dari sisi teknik irigasi 
dan fertigasi. Pembahasan dimulai dari pengertian sistem fertigasi kendi, 
perkembangan sistem irigasi dan fertigasi kendi, aliran air dan larutan 
dalam tanah, karakteristik kendi, koefisien dispersi hidrodinamik 


