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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Umum 

Untuk menganalisa suatu masalah diperlukan adanya data. Data yang 

diperlukan dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau pengamatan langsung, 

sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai 

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dalam studi ini, data yang dipakai adalah data sekunder. Data – data 

tersebut didapat dari Kantor Pengairan Kabupaten Trenggalek 

3.2 Gambaran Lokasi Penelitian 

Daerah Irigasi Ngasinan terletak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. 

Sumber air irigasi berasal dari Sungai Kesser. Pada saat ini juga sedang berlangsung 

proyek pembangunan Bendung Tugu yang di bangun membendung Kali Kesser itu 

sendiri. Luas daerah baku Daerah Irigasi Ngasinan sebesar 3318,7 ha, sudah 

merupakan jaringan irigasi teknis yang berada di kawasan Kecamatan Tugu, Kab 

Trenggalek. 
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3.3 Data 

Untuk menganalisa studi ini diperlukan beberapa masukkan data, dalam hal ini 

yang digunakan data – data sekunder, yaitu : 

1. Data debit 

Ketersediaan data debit merupakan data masukan yang sangat penting 

dalam kaitannya dengan proses analisa debit andalan. Data debit yang 

tersedia adalah data debit harian dengan panjang series data 12 tahun ( 2003-

2014). 

2. Pola tata tanam 

Pola tata tanam akan memberikan gambaran yang jelas tentang jenis, luas, 

dan jadwal tanam dari masing – masing tanaman yang diusahakan dalam 

satu tahun tiap satuan luas. Pola tata tanam ini sudah ditetapkan dan 

dinyatakan dalam m³/det 

3. Data Klimatologi 

Data klimatologi selama 3 tahun ( 2012 – 2014 ), yang terdiri dari data suhu 

udara, kelembaban relatif, kecepatan angin dan radiasi matahari. Data 

klimatologi didapat dari DPU Pengairan Kabupaten Trenggalek 

4. Data curah hujan 

Data curah hujan yang dipakai dalam studi ini adalah data curah hujan 

harian selama 12 tahun ( 2003 – 2014 ), diambil dari stasiun hujan Tugu dan 

stasiun hujan Keser. Data curah hujan diperoleh dari DPU Pengairan 

Kabupaten Trenggalek. 
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3.4 Sistematika Penelitian 

Berdasarkan metode pendekatan masalah dan uraian diatas, maka dalam 

studi ini sistematika kajian dibuat sesuai dengan urutan penyelesaian yang di 

sajikan pada Gambar Diagram Alir 3.1 

Debit 
Andalan 

Mulai 

Data 
Debit 

Data 
Jenis Tanah 

Data 
Hidrologi 

Data 
Klimatologi 

Perkolasi 
Evapotranspirasi 

Potensial 
Hujan 
Efektif 

Q tersedia 
di Intake 

Usulan PTT : 
1.Jenis tanaman 

2.Awal tanam 
3.Luas tanam 

Alternatif 
PTT 

Kebutuhan air 
Di Intake 

Neraca air : Q 
tersedia mencukupi 
kebutuhan air 

 

Pemberian air 
untuk PTT terpilih 

Selesai 

Tidak 

Ya 


