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RINGKASAN 
 

Mrican Kiri merupakan daerah irigasi yang terletak di antara 
daerah Kabupaten Nganjuk dengan luasan daerah irigasi 
sebesar 12.354 Ha dan daerah Kabupaten Nganjuk dengan 
luasan daerah irigasi sebesar 375 Ha. Penelitian ini dilakukan di 
Mrican Kiri yang terletak di daerah Kabupaten Kediri. 

Jenis tanaman yang ada di Daerah Irigasi Mrican Kiri terdiri 
dari padi, palawija, dan tebu dengan pola tanam yang 
digunakan adalah pola tanam X1 (padi-padi-padi), pola tanam 
X2 (padi-padi-palawija), pola tanam X3 (padi-palawija-palawija), 
dan pola tanam X4 (tebu). Studi optimasi dilakukan karena 
adanya keterbatasan air yang tersedia, sehingga dapat 
memaksimalkan keuntungan hasil usaha tani berdasarkan luas 
tanaman yang optimal menggunakan program linier dengan 
bantuan program Quantity Methods for Windows 2. Metode 
optimasi ini dilakukan dengan tujuan untuk  memaksimumkan 
keuntungan dengan kendala ketersediaan air, kebutuhan tenaga 
kerja, dan luas lahan yang ada.  

Debit Andalan Daerah Irigasi Mrican Kiri yang dapat 
digunakan untuk keperluan irigasi sebesar 2.04 m3/dt hingga 
4.94 m3/dt. Debit terendah terjadi pada bulan Januari periode III 
dan debit terbesar terjadi pada bulan Juli periode I. Kebutuhan 
air irigasi terbesar adalah pada pola tanam X1 sebesar 0.0381 
m3/dt/ha, dan yang terkecil terjadi pada pola tanam X4 sebesar 
0.0158 m3/dt/ha. Kebutuhan tenaga kerja dari yang terbesar 
adalah pada pola tanam X1 sebesar 36.3 Hp, pola tanam X2 
sebesar 34.5 Hp, pola tanam X3 sebesar 32.7 Hp, dan pola 
tanam X4  sebesar 11 Hp, maka total tenaga kerja yang tersedia 
sebanyak 10,487 Hp per bulan. 
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Berdasarkan hasil optimasi dari program software Quantity 
Method for Windows 2, didapatkan beberapa alternatif pola 
tanam yang direncanakan yaitu luas lahan pada pola tanam X1 
sebesar 114.0934 ha, pada pola tanam X2 sebesar 6.9664 ha, 
pada pola tanam X3 adalah nol, dan pada pola tanam X4 
sebesar 253.9402 ha. Keuntungan yang didapatkan dari hasil 
optimasi pada luas lahan seluas 375 Ha selama satu tahun 
sebesar Rp 94,797,620.04,-. 
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