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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. PENDAHULUA 

 Latar Belakang 

Selain kebutuhan akan air, tanaman juga membutuhkan tempat untuk 

tumbuh (lahan atau sawah). Sawah dan lahan yang baik untuk pertanian ialah 

tanah yang mudah dikerjakan, bersifat produktif dan subur serta cukup akan 

kebutuhan air. Udara dan air mengisi pori-pori di antara butir tanah umumnya 

dipandang sebagai bagian dari tanah. Dengan demikian, tanah terdiri dari tiga 

komponen, yaitu butir-butir tanah, air, dan udara. 

Perbandingan antara butir-butir tanah, air, dan udara perlu diusahakan agar 

dapat memenuhi suatu nilai dalam batas-batas tertentu. Pemberian air juga 

dipengaruhi elevasi tempat dimana tanaman tumbuh, maka pengaturan sistem 

irigasi disesuaikan dengan kondisi topografi setempat. Kelebihan air di suatu 

daerah pertanian dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman pada areal tersebut 

terganggu, karena dapat menyebabkan sebagian atau seluruh akar tanaman 

menjadi busuk. 

Lahan pertanian di daerah irigasi Kedung Kandang, Kabupaten Malang, 

Jawa Timur area persawahannya memanfaatkan jaringan irigasi air permukaan 

menggunakan air dari bendung Kedung Kandang yang berada di Kelurahan 

Polehan Kecamatan Kedung Kandang di Kota Malang dari Kalimeri di Dam 

Tangkil Kecamatan Bululawang. 
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Daerah Irigasi Kedung Kandang terletak pada Daerah Pengairan sungai 

Amprong. Luas areal persawahan daerah irigasi Kedung Kandang adalah 5160 

ha, yang meliputi 25 desa di Kecamatan Bululawang dan Gondanglegi dan 5 

Kelurahan yang ada di Kota Malang. Agar jaringan irigasi tersebut dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan adanya pengelolaan 

jaringan irigasi yang efektif dan efisien. Pengamatan daerah irigasi Kedung 

Kandang berada dalam pengamatan PSAWS Bango Gedangan dan 2 UPTD 

yaitu UPTD Bululawang dan UPTD Gondanglegi. Pengelolaan dan pengawasan 

jaringan irigasi ini akan mempengaruhi sistem pemberian air pada petak-petak 

sawah dan tingkat pelayanan irigasi yang diterima petani. 

Pada musim kemarau kebutuhan air di sawah daerah irigasi Kedung 

Kandang belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal ini terjadi di karenakan daerah 

irigasi Kedung Kandang telah banyak perubahan kondisi dan penurunan fungsi, 

sehingga mempengaruhi hasil produksi petani. Terjadi pengolahan air irigasi 

dan management distribusinya masih kurang merata. 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 

maksud untuk mengkaji pemanfaatan jaringan irigasi pada lahan pertanian di 

Daerah Irigasi Kedung Kandang, Kabupaten Malang. Jawa Timur yang lebih 

efisien untuk mengurangi masalah kekurangan air di petak-petak 

persawahannya. Judul penelitian yang dipilih “Manajemen Air Irigasi Guna 

Penentuan Pola Tanam (Studi Kasus Daerah Irigasi Kedung Kandang, 

Kabupaten Malang)”. 
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 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

 Berapa debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pada daerah 

irigasi Kedung Kandang? 

 Berapa kebutuhan air di setiap pola tanam yang direncanakan? 

 Manakah pola tanam yang memiliki produktifitas tertinggi dari 

beberapa alternatif pola tanam yang direncanakan? 

 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam tugas akhir ini tidak meluas, maka perlu di 

berikan batasan masalah, adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

 Daerah penelitian di Daerah Irigasi Kedung Kandang, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur seluas 5160 ha. 

 Perhitungan debit, kebutuhan air, dan perencanaan pola tanam hanya 

pada Daerah Irigasi Kedung Kandang. 

 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

 Mengetahui debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air pada 

daerah irigasi Kedung Kandang.  

 Mengetahui kebutuhan air di setiap pola tanam yang direncanakan. 

 Mengetahui pola tanam yang memiliki produktifitas tertinggi Dari 

beberapa alternatif pola tanam yang direncanakan. 
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Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penetian ini adalah sebagai berikut : 

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Dinas  Pekerjaan Umum 

Pengairan dan Dinas Pertanian khususnya Kabupaten Malang dalam 

pengambilan kebijaan. 

Mengetahui kebutuhan air di petak – petak sawah dan merencanakan 

pola tanam yang terbaik. 

Sebagai tambahan referensi bagi pambaca dalam pengembangan 

penelitian yang selanjutnya. 




