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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Jombang merupakan salah satu daerah yang memiliki luas area pertanian 

yang cukup memadai, sebagian besar penduduk di wilayah Jombang berprofesi 

sebagai petani. Kebutuhan air pertanian di wilayah Jombang disuplai oleh Bendung 

Menturus dan Bendung Jatimlerek. Kedua bendung tersebut adalah sistem irigasi 

yang terpadu dengan membendung aliran sungai Brantas. Bendung Jatimlerek 

merupakan salah satu infrastruktur yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan air 

irigasi di wilayah irigasi Jatimlerek.  

Daerah irigasi Jatimlerek memiliki baku sawah seluas 2050 Ha. Untuk 

memenuhi kebutuhan air irigasi dengan luas area tersebut dibutuhkan sistem irigasi 

yang baik. Indikator sistem irigasi adalah besarnya debit air yang tersedia sama 

dengan atau lebih besar dari kebutuhan air tanaman. Seiring berjalannya waktu 

debit air yang tersedia dan jumlah kebutuhan air tanaman akan mengalami 

fluktuasi. Fluktuasi dapat menimbulkan dampak positif berupa kelebihan pasokan 

air atau dampak negatif berupa kekurangan pasokan air.  

Kekurangan pasokan air pada tanaman disebabkan oleh beberapa faktor. 

Faktor yang banyak terjadi di lapangan adalah tidak sesuainya pola tata tanam yang 

ada dengan pola tata tanam yang sudah direncanakan. Faktor lain adalah adanya 

kebocoran di saluran irigasi yang menyebabkan debit yang tersalurkan tidak cukup 

untuk mengairi baku sawah yang ada. Kebutuhan air yang tidak terpenuhi di 

beberapa area petak sawah akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. 

Terhambatnya pertumbuhan tanaman akan berdampak pada menurunnya tingkat 

produktifitas hasil panen.  

Dalam mengatasi terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat 

fluktuasi dapat diminimalisir dengan beberapa cara. Dalam studi ini menerapkan 

metode linear programming untuk melakukan optimasi perubahan pola tata tanam. 

Metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian melalui
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perencanaan pola tata tanam (PTT) dengan memaksimalkan luas daerah pertanian 

yang ada. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini, 

antara lain : 

a. Berapa kebutuhan air irigasi pada setiap alternatif musim tanam? 

b. Bagaimana pola tata tanam yang optimum sesuai dengan ketersediaan air dan 

luas area? 

c. Berapa nilai keuntungan produksi pertanian yang paling optimum? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat  

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui besarnya kebutuhan air irigasi pada setiap alternatif musim tanam. 

b. Mengetahui pola tata tanam optimum yang sesuai dengan ketersediaan air dan 

luas area. 

c. Mengetahui nilai keuntungan produksi yang optimum. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai informasi terhadap pihak yang terkait dalam upaya menerapkan pola 

tata tanam yang sesuai untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum. 

2) Sebagai upaya pengoptimalan penggunaan air irigasi yang tersedia melalui 

penerapan program linear. 

 

1.4. Batasan Masalah  

Berikut merupakan batasan masalah dalam studi ini, antara lain : 

a. Lokasi penelitian adalah Daerah Irigasi Jatimlerek dengan luas area 2050 Ha. 

b. Tidak membahas terkait dengan konstruksi bangunan penunjang irigasi 

dikawasan Daerah Irigasi Jatimlerek.  

c. Perhitungan optimasi diselesaikan dengan menggunakan program QM for 

windows  4.  


