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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 Seiring dengan perkembangan jaman peningkatan jumlah 

penduduk akan semakin meningkat sehingga sumberdaya alam 
juga akan meningkat. Salahsatu sumberdaya alam yaitu air, 
melihat dari peningkatan jumlah penduduk kebutuhan air juga 
akan meningkat. Air merupakan sumberdaya alam utama bagi 
kehidupan manusia dan juga sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan produksi pertanian. Pendistribusian air pada area 
pertanian sangat penting karena apabila kelebihan air akan 
berpengaruh buruk pada tanaman dan begitu pula sebaliknya 
apabila kekurangan air. Diperlukan upaya peningkatan 
produktifitas pertanian terutama pada irigasi. Permasalahan 
irigasi saat ini adalah ketersediaan air tidak cukup merata, baik 
dari jumlah maupun distribusinya, meskipun ketersediaannya 
masih cukup banyak akan tetapi penggunaan air irigasi 
seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien.  

  Jumlah ketersediaan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain yaitu dari cara pemberian air, banyaknya hujan 
yang turun, pengolahan lahan, dan pengaturan pola tanam. 
Potensi ketersediaan air relatif tetap dan beragam menurut 
tempat dan musim. Jumlah air yang tersedia untuk irigasi sangat 
banyak pada musim hujan tetapi sebaliknya pada musim 
kemarau jumlah air menurun. 

   Air irigasi juga berpengaruh pada kegiatan budidaya 
pertanian seperti pada kegiatan pola tanam. Pola tanam 
merupakan usaha tanam pada sebidang lahan dalam satu tahun 
dengan mengatur susunan tata urutan tanaman selama periode 
waktu tertentu, termasuk didalamnya masa pengolahan tanah. 
Ketersediaan air irigasi dan hasil produksi yang maksimal dapat 
tercapai apabila di daerah irigasi diatur dan direncanakan pola 
tanam yang baik dan benar. Pola tanam pada musim kemarau 
lahan ditanami palawija untuk mencegah terjadinya lahan bero 
tetapi apabila air yang tersedia cukup banyak maka padi dan 
palawija dapat ditanam secara bersamaan, sedangkan pada 
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musim hujan lahan ditanami padi karena padi lebih banyak 
memerlukan air dari pada palawija. 

  Menurut Dinas Pekerjaan Umum UPT Pengelolaan 
Sumberdaya Air Wilayah Sungai Puncu – Selodono – Kediri 
(2014), Daerah Irigasi Mrican Kiri terletak di lintas wilayah yaitu 
Kabupaten Nganjuk luas daerah irigasinya yang tersedia 
sebesar 12.354 Ha, sedangkan Kabupaten Kediri luas daerah 
irigasinya sebesar 375 Ha, yang kemudian dipasok airnya dari 
Bendung Waruturi (Bendung Mrican) yang berada di daerah 
Mrican Kabupaten Nganjuk. Penggunaan kebutuhan air di 
daerah Mrican Kiri lebih besar dibandingkan dengan sumber 
ketersediaan air yang ada, sehingga diperlukan pengelolaan 
sistem irigasi yang baik dan juga antara jumlah air yang tersedia 
di lahan dengan kebutuhan air untuk tanaman harus seimbang. 
Jumlah air yang tersedia di lahan pertanian dapat dilihat dari 
besarnya curah hujan dan debit yang melalui saluran induk. 
Saluran induk tersebut terdapat di Mrican Kiri dengan intake dari 
Sungai Brantas. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 
melakukan optimasi penggunaan air irigasi  menggunakan 
program linier dengan program bantu software Quantity Method 
for windows 2 untuk meningkatkan hasil produksi pertanian 
dengan menggunakan pengaturan cara pemberian air irigasi 
yang baik dan pengaturan pola tanam yang lebih optimal. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang ada pada studi ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. berapa besar debit andalan yang ada di daerah irigasi Mrican 

Kiri untuk kebutuhan irigasi? 
2. berapa besar kebutuhan air tanaman (Et), kebutuhan air 

irigasi, kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dari tiap 
alternatif pola tanam yang direncanakan? 

3. bagaimana perencanaan pola tata tanam berdasarkan 
ketersediaan air irigasi dan besarnya luasan yang 
direncanakan di daerah irigasi Mrican Kiri? 
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4. berapa besar keuntungan produksi dari hasil pertanian yang 
diperoleh dari hasil optimasi? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. mengetahui besarnya debit andalan daerah irigasi Mrican Kiri 

yang digunakan untuk kebutuhan irigasi; 
2. mengetahui kebutuhan air irigasi untuk tanaman (Et), 

kebutuhan air irigasi, kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan 
dari tiap alternatif pola tanam yang direncanakan dan 
kebutuhan tenaga kerja; 

3. mengetahui perencanaan pola tata tanam berdasarkan 
ketersediaan air irigasi dan besarnya luasan yang 
direncanakan di daerah irigasi Mrican Kiri; 

4. mengetahui besarnya keuntungan produksi dari hasil 
pertanian yang diperoleh dari hasil optimasi selama satu 
tahun. 

 
1.4 Manfaat penelitian 
       Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. hasil penelitian ini dapat diterapkan kepada petani untuk 

meningkatkan produksi pertanian dengan pola tanam yang 
ada; 

2. dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 
pemerintah, instansi atau lembaga terkait dalam menentukan 
kebijakan upaya peningkatan pendapatan petani; 

3. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi 
penelitian selanjutnya. 

 
1.5 Batasan Masalah 
       Batasan masalah dari studi ini adalah sebagai berikut : 
1. data yang digunakan adalah data sekunder yang ada di UPT 

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Puncu-
Selodono-Kediri, Dinas Pertanian Kota Kediri, BPS 
Kabupaten Kediri; 
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2. penelitian ini hanya membahas Daerah Irigasi Mrican Kiri 
yang terdapat di Kecamatan Prambon seluas 375 Ha; 

3. periode yang digunakan untuk pemberian air irigasi dilakukan 
setiap 10 harian; 

4. studi ini mencakup perhitungan debit andalan dari data debit 
Sungai Brantas dengan peluang keandalan 80%; 

5. penelitian ini tidak memperhitungkan masalah sedimentasi, 
tetapi hanya menganalisa kebutuhan air irigasi untuk jenis 
tanaman yang ada. 

 
 


