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III. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 
hingga Februari 2015. Tempat penelitian ini dilaksanakan di 
(Daerah Irigasi Mrican Kiri Kecamatan Prambon), Kabupaten 
Nganjuk, Jawa Timur dengan areal seluas 375 Ha yang terletak 
pada koordinat antara 111o 47' 05" sampai dengan  112o 18' 20" 
Bujur Timur dan 7o 36' 12" sampai dengan  8o 0' 32" Lintang 
Selatan.  
 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini: 
1. Alat 

a. Seperangkat komputer lengkap dengan beberapa 
software yaitu Quantity Method versi 2.0 sebagai software 
analisis optimasi, Microsoft Office Word 2013 sebagai 
sarana membuat laporan tugas akhir, Microsoft Office 
Excel 2013 sebagai sarana untuk menghitung data; 

b. Peralatan tulis dan peralatan menghitung untuk 
menunjang penyelesaian tugas akhir. 

2. Bahan  
- Data Curah Hujan 
- Data Debit 
- Data Rencana Tata Tanam Global (RTTG) 
- Data Tenaga Kerja 
- Data Analisa Usaha Tani 
- Peta Pendukung 

 
3.3 Metode Penelitian 

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 
penelitian lapang dan penelitian kasus. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi pola tanam di Daerah Irigasi Mrican Kiri. 
Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun rekomendasi 
pola tata tanam dari hasil kajian yang telah dilakukan sehingga 
dapat mengoptimalkan keuntungan hasil pertanian.  
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 Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahapan yaitu 
pengumpulan dan pengolahan data. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang didapatkan dari Dinas Pengairan 
Jawa Timur (UPT PSDA Sungai Puncu-Selodono-Kediri), Dinas 
Pertanian Kota Kediri, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Kediri. Diagram alir penyelesaian studi dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang didapatkan dari dinas terkait. Adapun jenis data 
yang diperlukan adalah sebagai berikut : 
1. Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan 

selama 10 tahun terakhir yang dimulai tahun 2004-2013, 
data yang diperoleh dari stasiun pengukur curah hujan 
diantaranya adalah stasiun Baron, stasiun Prambon, dan 
stasiun Warujayeng. Data tersebut didapatkan dari UPT 
PSDA Sungai Puncu-Selodono-Kediri. 

2. Data debit yang digunakan adalah data debit 10 tahun 
terakhir yang dimulai tahun 2004-2013, data debit yang 
digunakan untuk mengetahui jumlah ketersediaan air pada 
Daerah Irigasi Mrican Kiri. Data tersebut didapatkan dari 
UPT PSDA Sungai Puncu-Selodono-Kediri. 

3. Data klimatologi yang digunakan untuk menghitung 
besarnya evapotranspirasi yang terjadi di daerah tersebut. 
Data klimatologi yang digunakan adalah data klimatologi 10 
tahun terakhir yang dimulai tahun 2004-2013 yang terdiri 
dari data kecepatan angin rata-rata bulanan, data 
penyinaran matahari bulanan, data temperatur udara rata-
rata bulanan, dan data kelembaban relatif rata-rata bulanan. 
Data tersebut didapatkan dari UPT PSDA Sungai Puncu-
Selodono-Kediri. 

4. Data jenis tanah yang digunakan untuk mengetahui 
besarnya perkolasi dan digunakan untuk perhitungan 
pergantian lapisan air (Water Layer Requirement). Data 
tersebut didapatkan dari BPS Kabupaten Kediri. 
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5. Data Rencana Tata Tanam Global (RTTG) yang digunakan 
adalah RTTG tahun 2013/2014. Data ini digunakan untuk 
mengetahui luas areal lokasi studi, pola tanam, jadwal 
tanam selama satu tahun dengan memperhitungkan alokasi 
air yang tersedia. Data tersebut didapatkan dari UPT PSDA 
Sungai Puncu-Selodono-Kediri. 

6. Data analisis usaha tani ini digunakan untuk menghitung 
besarnya biaya produksi tanaman per hektar, meliputi harga 
produk per ton, rata-rata hasil produksi (ton/Ha), biaya bibit, 
biaya pupuk, biaya pengendalian hama, dan jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan. Data 
tersebut didapatkan dari Dinas Pertanian Kota Kediri. 

7. Data tenaga kerja pertanian digunakan untuk mengetahui 
jumlah tenaga kerja di bidang pertanian yang tersedia di 
Daerah Irigasi Mrican Kiri. Data tersebut didapatkan dari 
BPS Kabupaten Kediri. 

8. Peta pendukung yang diperlukan adalah peta lokasi Daerah 
Irigasi Mrican Kiri. 

 
3.5 Metode Pengolahan Data 

Langkah-langkah perhitungan dalam penelitian ini diperlukan 
beberapa tahapan sebagai berikut : 
1. Pengolahan data debit intake 

Pengolahan data debit dimaksudkan untuk menghitung 
debit andalan. Perhitungan debit intake menggunakan metode 
tahun dasar (Basic Year) yaitu dengan cara mengambil satu 
pola debit dari tahun tertentu yang peluang kejadiannya dihitung 
dengan rumus Weibull yang digunakan untuk mengetahui debit 
tersedia dari debit rata-rata yang didapat di bendungan 
(Subarkah, 1980): 

P = x100%    (3-1) 

dimana :   
       P = probabilitas (%) 
         m = nomer data debit 
         n  = jumlah data debit 
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2. Pengolahan data curah hujan 
a. Uji Konsistensi data curah hujan, menggunakan metode 

Analisis Kurva Masa Ganda 
b. Perhitungan curah hujan wilayah dengan menggunakan 

metode rerata  aljabar/aritmatika sebagai berikut 
(Sosrodarsono, 1976): 

  (3-2) 

dimana : 
R              = areal rainfall / curah hujan daerah (mm) 

     R1 + R2 + … + Rn = poit rainfall besarnya curah hujan di tiap  
titik pengamatan (mm) 

     n              = jumlah titik-titik (pos-pos) pengamatan 
c. Perhitungan curah hujan andalan dengan menggunakan 

metode tahun penentu (Basic Year) dengan tingkat 
kepercayaan 80% seperti rumus di bawah ini 
(Sosrodarsono, 1976): 

R80 =  + 1    (3-3) 

dimana :  
     R80 = curah hujan andalan dengan probabilitas 80% (mm) 

n   = jumlah data/pengamatan 
d. Perhitungan curah hujan efektif, setelah melakukan 

perhitungan curah hujan andalan maka hasilnya digunakan 
untuk menghitung besar curah hujan efektif dengan 
menggunakan metode Basic Year. Menurut Dirjen 
Pengairan KP-01 (1986), data hujan yang digunakan 10 
harian maka persamaan perhitungan curah hujan efektif 
adalah sebagai berikut: 

Repadi    = (70% x R80) mm/hari           (3-4) 
Repalawija = (50% x R80) mm/hari           (3-5) 

             Retebu     = (60% x R80) mm/hari  (3-6) 
3. Perhitungan kebutuhan air tanaman  
a. Data klimatologi diperlukan untuk menghitung nilai 

evapotranspirasi dengan rumus Penman modifikasi untuk 
perhitungan di daerah Indonesia sebagai berikut 
(Suhardjono, 1994): 
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Eto = c . Eto*        (3-7) 
Eto* = W.(0,75.Rs – Rn1) + (1 – W).f(u).(ea-ed)  (3-8) 
Rumus penyederhanaan ini mempunyai ciri khusus 

sebagai berikut : 
c = angka koreksi Penman 
W = faktor yang berhubungan dengan suhu (t) dan 

elevasi daerah  
Rs = radiasi gelombang pendek, dalam satuan 

evaporasi ekivalen (mm/hari) 
= (0,25+0,54n/N)Ra    (3-9) 

Ra = radiasi gelombang pendek yang memenuhi batas 
luar atmosfer tergantung letak lintang daerah 
(mm/hari) 

n = lama kecerahan matahari yang nyata (tidak 
terhalang awan) dalam 1 hari (jam) 

N = lama kecerahan matahari yang mungkin dalam 1 
hari (jam) 

Rn1  = radiasi bersih gelombang panjang (mm/hari) 
  = f(t).f(ed).f(n/N)     (3-10) 
f(t)    = fungsi suhu 

  =  . Ta4     (3-11) 

f(ed)  = fungsi tekanan uap  
   = 0,34 – 0,044    (3-12) 
f(n/N) = fungsi kecerahan 
    = 0,1 + (0,9.n/N)   (3-13) 
f(u) = fungsi kecepatan angin pada ketinggian 2m   

diatas permukaan  tanah (m/dt) 
      = 0,27(1 + 0,864 u)   (3-14) 
(ea-ed) = perbedaan tekanan uap jenuh dengan tekanan 

uap yang sebenarnya 
ed       = tekanan uap jenuh 
         = ea.RH    (3-15) 
ea       = tekanan uap sebenarnya 
RH       = kelembaban udara relatif (%) 

Setelah harga Eto* dihitung, harga evapotranspirasi 
tanaman acuan (Eto) dapat dicari. Nilai angka koreksi Penman 
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(c) dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan udara antara siang 
dan malam. Keadaan iklim tropis Indonesia, harga c berkisar 
antara 0,86-1,10 (Suhardjono, 1994). 
4. Perhitungan kebutuhan penyiapan lahan 
a. Pengolahan data klimatologi sehubungan dengan penyiapan 

lahan digunakan metode Van De Goor dan Ziljstrayang. 
Menurut Santosa (2005), metode ini didasarkan pada laju air 
konstan dalam l/dt selama penyiapan lahan dan 
menghasilkan rumus berikut : 

LP = M .  / (  - 1)    (3-16) 
dimana : 

LP  =  kebutuhan air irigasi untuk pengolahan tanah (mm/hr) 
M = kebutuhan air untuk pengganti kehilangan air akibat 

evaporasi dan perkolasi di sawah  yang sudah 
dijenuhkan, M = Eo+P 

e = bilangan eksponensial (2,71828) 
Eo  = evaporasi air terbuka (mm/hr)  
P  = perkolasi (mm/hr) 
k = (M.T) / S 
T = jangka waktu penyiapan lahan 
S  = kebutuhan air  

5. Perhitungan perkolasi 
Laju perkolasi sangat bergantung pada sifat tanah, pada 

saat kondisi tanah basah oleh air, air akan bergerak kebawah 
lapisan tanah dan akan bergerak kesamping. Berdasarkan 
Soemarto (1987), bahwa lahan dengan tanah berlempung 
memiliki rentang laju perkolasi sebesar 1-2 mm/hari. Menurut 
Montarcih (2008) umumnya perkolasi hanya diperhitungkan 
untuk tanaman padi saja sedangkan besarnya perkolasi untuk 
tanaman palawija tidak diperhitungkan, ini disebabkan karena 
tanaman padi digenangi air secara terus menerus sehingga 
kondisi tanah menjadi jenuh, pada kondisi jenuh pergerakan air 
dalam lapisan tanah akan menuju arah vertikal (perkolasi) dan 
horizontal (rembesan) yang merembes melalui tanggul sawah. 
Penelitian di Daerah Irigasi Mrican Kiri yang memiliki jenis tanah 
lempung menggunakan nilai perkolasi 1.5 mm/hari. Nilai 
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perkolasi tersebut hanya terdapat pada tanaman padi, hal ini 
dikarenakan tanaman padi membutuhkan air cukup banyak 
untuk pertumbuhannya dan harus selalu tergenangi air. 
6. Perhitungan pergantian lapisan air (WLR) 

Pergantian lapisan air dilakukan satu kali yaitu pada saat 
tanaman berumur 20-30 hari setelah pemindahan tanaman. 
Tinggi lapisan air yang direncanakan adalah 50 mm selama 30 
hari. Menurut Montarcih (2008), perhitungan pergantian lapisan 
air sebagai berikut : 

WLR =  = 1.67 mm/hari  (3-17) 
7. Perhitungan neraca air untuk menentukan debit yang 

tersedia dapat mencukupi debit yang dibutuhkan. 
8. Penentuan efisiensi irigasi  

Efisiensi irigasi sering terjadi di saluran primer, sekunder, 
tersier, dimana dalam sistem saluran sering terjadi kehilangan 
debit yang disebabkan oleh evaporasi, kebocoran saluran, 
maupun rembesan sehingga mengakibatkan jumlah air yang 
sampai ke petak sawah menjadi berkurang dari jumlah yang 
diambil dari pintu pengambilan (intake). Menurut Dirjen 
Pengairan KP-01 (1986) jenis saluran irigasi ada 3 yaitu saluran 
tersier memiliki efisiensi 80%, saluran primer memiliki efisiensi 
90%, saluran sekunder memiliki efisiensi 90% dan total efisiensi 
irigasi sebesar 65%. Efisiensi saluran irigasi di Daerah Irigasi 
Mrican Kiri menggunakan efisiensi sebesar 65%, hal ini 
disebabkan karena pada lokasi ini telah mencakup ketiga jenis 
saluran irigasi tersebut. 
9. Perumusan model optimasi dengan menggunakan metode 
program linier dengan penyelesaian menggunakan fasilitas QM 
versi 2.0. 
a. Menentukan fungsi tujuan : memaksimalkan keuntungan  

Z= (X1.P1) + (X2.P2) + (X3.P3) + (X4.P4) (3-18) 
keterangan : 

Z  = Fungsi tujuan (keuntungan maksimum hasil pertanian) 
(Rp/ha) 

X1 = Luas lahan yang digunakan untuk pola tanam  
Padi-Padi-Padi 
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X2 = Luas lahan yang digunakan untuk pola tanam  
Padi-Padi-Palawija 

X3 = Luas lahan yang digunakan untuk pola tanam  
Padi-Palawija-Palawija 

X4 = Luas lahan yang digunakan untuk pola tanam Tebu 
P1 = Keuntungan usahatani pada pola tanam Padi-Padi-Padi 
P2 = Keuntungan usahatani pada pola tanam  

Padi-Padi-Palawija 
P3  = Keuntungan usahatani pada pola tanam  

Padi-Palawija-Palawija 
P4   = Keuntungan usahatani pada pola tanam Tebu 
b. Menentukan fungsi kendala 
  Fungsi kendala ketersediaan air : ketersediaan air yang 
dibutuhkan untuk pola tanam i pada bulan j. 

(qij.X1) + …. + (qij.Xn) ≤ Qj             (3-19) 
(q11.X1) + (q21.X2) + (q31.X3) + (q41.X4) ≤ Q1 

(q12.X1) + (q22.X2) + (q32.X3) + (q42.X4) ≤ Q2 

(q13.X1) + (q23.X2) + (q33.X3) + (q43.X4) ≤ Q3 
(q14.X1) + (q24.X2) + (q34.X3) + (q44.X4) ≤ Q4 
(q15.X1) + (q25.X2) + (q35.X3) + (q45.X4) ≤ Q5 
(q16.X1) + (q26.X2) + (q36.X3) + (q46.X4) ≤ Q6 
(q17.X1) + (q27.X2) + (q37.X3) + (q47.X4) ≤ Q7 
(q18.X1) + (q28.X2) + (q38.X3) + (q48.X4) ≤ Q8 
(q19.X1) + (q29.X2) + (q39.X3) + (q49.X4) ≤ Q9 
(q110.X1) + (q210.X2) + (q310.X3) + (q410.X4) ≤ Q10 
(q111.X1) + (q211.X2) + (q311.X3) + (q411.X4) ≤ Q11 
(q112.X1) + (q212.X2) + (q312.X3) + (q412.X4) ≤ Q12 

keterangan : 
q    = Kebutuhan air untuk irigasi 
Qj   = Ketersediaan Air untuk Irigasi ( debit andalan) 
i  =  1 : Pola Tanam Padi-Padi-Padi 
   2 : Pola Tanam Padi-Padi-Palawija 
   3 : Pola Tanam Padi-Palawija-Palawija 
   4 : Pola Tanam Tebu 
j =   1 : Bulan November 7 : Bulan Mei 

  2 : Bulan Desember 8 : Bulan Juni 
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  3 : Bulan Januari  9 : Bulan Juli 
  4 : Bulan Februari 10 : Bulan Agustus 
  5 : Bulan Maret  11 : Bulan September 
  6 : Bulan April  12 : Bulan Oktober 

X1 = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Padi-Padi 
X2  = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Padi-Palawija 
X3 = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Palawija-Palawija 
X4 = Luas lahan untuk pola tanam Tebu 

Fungsi kendala tenaga kerja : dimana banyaknya tenaga 
(Tij) yang dibutuhkan untuk mengerjakan lahan tanaman i 
pada periode j dengan banyaknya tenaga yang tersedia. 

(tij.X1) + …. + (tij.Xn) ≤ Tj              (3-20) 
(t11.X1) + (t21.X2) + (t31.X3) + (t41.X4) ≤ T1 

(t12.X1) + (t22.X2) + (t32.X3) + (t42.X4) ≤ T2 
(t13.X1) + (t23.X2) + (t33.X3) + (t43.X4) ≤ T3 
(t14.X1) + (t24.X2) + (t34.X3) + (t44.X4) ≤ T4 
(t15.X1) + (t25.X2) + (t35.X3) + (t45.X4) ≤ T5 
(t16.X1) + (t26.X2) + (t36.X3) + (t46.X4) ≤ T6 
(t17.X1) + (t27.X2) + (t37.X3) + (t47.X4) ≤ T7 
(t18.X1) + (t28.X2) + (t38.X3) + (t48.X4) ≤ T8 
(t19.X1) + (t29.X2) + (t39.X3) + (t49.X4) ≤ T9 
(t110.X1) + (t210.X2) + (t310.X3) + (t410.X4) ≤ T10 
(t111.X1) + (t211.X2) + (t311.X3) + (t411.X4) ≤ T11 
(t112.X1) + (t212.X2) + (t312.X3) + (t412.X4) ≤ T12 

keterangan : 
i =  1 : Pola Tanam Padi-Padi-Padi 

  2 : Pola Tanam Padi-Padi-Palawija 
  3 : Pola Tanam Padi- Palawija – Palawija 
  4 : Pola Tanam Tebu 

j =  1 : Bulan November 7 : Bulan Mei 
  2 : Bulan Desember 8 : Bulan Juni 
  3 : Bulan Januari  9 : Bulan Juli 
  4 : Bulan Februari 10 : Bulan Agustus 
  5 : Bulan Maret  11 : Bulan September 
  6 : Bulan April  12 : Bulan Oktober 
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X1 = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Padi-Padi 
X2  = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Padi-Palawija 
X3 = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Palawija-Palawija 
X4 = Luas lahan untuk pola tanam Tebu 
t      = Kebutuhan tenaga kerja  
Tj = Ketersediaan tenaga kerja 

Fungsi kendala luas lahan : Luas lahan yang dibutuhkan 
untuk masing masing pola tanam (Xi) harus lebih kecil sama 
dengan luas lahan yang tersedia (Xt). 

X1 + X2  + X3 + X4 ≤ Xt    (3-21) 
keterangan : 

X1 = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Padi-Padi 
X2 = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Padi-Palawija 
X3 = Luas lahan untuk pola tanam Padi-Palawija-Palawija 
X4 = Luas lahan untuk pola tanam Tebu 
Xt = Luas lahan yang tersedia atau luas lahan total 

 


