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INTISARI 

 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa merupakan salah satu DAS yang ada di Wilayah Sungai 

Pulau Lombok. Disepanjang Sungai Desa terdapat tiga buah Bendung yang melayani areal irigasi 
seluas 518 Ha. Kompleksitas sering terjadi di daerah ini, terkait dengan ketersediaan air baik itu 
debitnya ataupun dalam hal pendistribusiannya. 

Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya air yang 
ada guna memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan azas keseimbangan dan 
keadilan. Program linier merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut yaitu dengan 
merumuskan permasalahan tersebut ke dalam bentuk persamaan matematik dalam bentuk linier. 

Optimasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dan keadilan, yaitu air 
irigasi di masing-masing Bendung terbagi secara proporsional. Hasil analisis pemanfatan sumber daya 
air pada DAS Desa untuk irigasi dengan pola tanam padi-padi,palawija-palawija memberikan 
keuntungan sebesar Rp. 14,768,274,842,-. dari debit andalan Q80 yang diperoleh dari luas tanam 188 
Ha MT I, 414 Ha pada MT II, dan 189 Ha pada MT III dengan intensitas tanam selama satu tahun 
sebesar 152%, sedangkan keuntungan yang didapat dari hasil analisis debit andalan Q50 sebesar Rp. 
24,505,984,187,- yang diperoleh dari luas tanam 436 Ha pada MT I, 518 Ha pada MT II dan 372 Ha MT 
III dengan intensitas tanam 247%. 

 
Kata kunci : kebutuhan air irigasi, alokasi, ketersediaan air, program linier . 
 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu 
ketersediaan air di Indonesia semakin lama 
semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh 
musim kemarau yang berkepanjangan. 
Meningkatnya penggunaan air sebagai faktor 
pokok bagi kehidupan manusia dan cara kita 
dalam menggunakan air yang kurang efektif 
dan efisien. Banyaknya air yang tersedia dalam 
suatu daerah akan mempengaruhi penghasilan 
yang didapat dari hasil pertanian yang 
sekaligus menentukan tinggi rendahnya tingkat 
kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut. 

Permasalahan yang sering ditemui 
adalah terkait dengan ketersediaan air baik itu 
debitnya ataupun dalam hal pendistribusian. 
Hal ini terjadi karena kurangnya suplai air dari 
hulu ke hilir. Air sungai disuplai secara bergilir 
ke setiap daerah irigasi tanpa 
memperhitungkan jumlah air yang dibutuhkan 
pada setiap daerah irigasi. Beberapa Bendung 
yang  mengambil sumber air di Sungai Desa 

juga mengalami masalah kekurangan air, 
terutama pada musim kemarau. Sungai Desa  
adalah salah satu sungai yang melewati dua 
Kecamatan yaitu Kecamatan Pringgabaya dan 
Kecamatan Slaparang Kabupaten Lombok 
Timur. Luas daerah irigasi yang di layani oleh 
Sungai Desa adalah 518  ha. Disepanjang 
sungai Desa terdapat 3 Bendung, yaitu  
Bendung Sutalangu, Bendung Bande dan 
Bendung Seneng. Diketahui bahwa secara 
umum kondisi lahan pertanian di Lombok Timur 
sangat cocok untuk pengembangan 
hortikultura, namun tetap diperlukan 
penyesuaian sistem pertanian yang akan 
diterapkan untuk menjaga distribusi air dari 
daerah hulu hingga hilir 
Pengaturan pemberian air yang baik akan 

mempengruhi hasil yang diinginkan, oleh 

karenanya  dalam hal ini akan diusahakan 

pengaturan pemberian air yang baik sehingga 

dapat memberikan keuntungan yang maksimal 

dan ketersedian airpun terpenuhi. Dalam 

perkembangannya selama ini  pengoprasian 
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daerah irigasi  telah mengalami banyak 

perubahan kondisi. Pembagian air yang kurang 

proporsional mengakibatakna kekurang air 

terutama pada daerah  yang berada di hilir.  

Salah satu cara untuk meningkatkan 
hasil pertanian pada setiap satuan luasnya 
adalah dengan cara pemberian air irigasi yang 
baik dan juga pengaturan pola tanam yang lebih 
optimal. Hal ini bisa dipresentasikan salah satu 
caranya ialah dengan Optimasi Pemanfaatan 
Sumber Daya Air di Sungai Desa Menggunakan 
Program Linier . 
 
B. Rumusan Masalah 

1. Berapa besar jumlah air yang dapat 
dialokasikan untuk setiap musim 
tanam? 

2. Berapa luas areal irigasi pada masing-
masing musim yang dapat terairi? 

3. Berapakah keuntungan maksimum 
yang diperoleh dari Daerah Irigasi 
selama satu tahun? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui jumlah air yang 
dapat dialokasikan untuk setiap musim 
tanam. 

2 Untuk mengetahui luas areal irigasi 
pada masing-masing musim yang 
dapat terairi. 

3 Untuk mengetahui keuntungan 
maksimum yang diperoleh dari Daerah 
Irigasi selama satu tahun. 
 

D. Batasan Maslah 
1. Data klimatologi yang digunakan 

adalah data yang berasal dari stasiun 
Pringgabaya 

2. Data hujan harian selama 11 tahun 
yaitu tahun 2007 sampai tahun 2017 

3. Bendung yang akan dioptimasi adalah 
3 Bendung, yaitu  Bendung Sutalangu, 
Bendung Bande, dan Bendung Seneng 

4. Data debit aliran sungai yang 
digunakan adalah data debit sekunder 
dari tahun 2006-2017. 

5. Optimasi menggunakan bantuan 
program Microsoft Excel 
 

E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari studi 

ini adalah memberi masukan kepada pihak 
terkait dalam hal pengembangan daerah 
irigasi disuatu daerah dan dapat menjadi 
referensi/literatur untuk studi selanjutnya 
yang berkaitan dengan pengembangan 
daerah irigasi 

 
DASAR TEORI 
A. Tinjauan Pustaka 

Anggit, (2016)  dalam tugas akhirnya 
yang berjudul Studi Optimasi Alokasi Air Pada 
Daerah Irigasi  Gembleng Mengunakan 
Program Linier dari hasil perhitungan dan 
analisa mendapatkan volume andalan pada 
musim hujan sebesar 11,160,288 m3, dan untuk 
musim kemarau I sebesar 13,620,960 m3, 
sedangkan untuk musim kemarau II sebesar 
7,000,128 m3. Sedangkan dari perhitungan 
program Quantitative Methods (QM), diperoleh 
awal tanam Desember II sebagai awal tanam 
optimal dengan total intensitas hujan sebessar 
300%   dan keuntungan sebesar 
Rp55,624,271.-/ha.  

Budianto,dkk (2013) melakukan 
penelitian tentang optimasi pemanfaatan 
sumber daya air pada daerah aliran sungai 
Jangkok. Di sepanjang Sungai Jangkok 
terdapat enam buah Bendung yang melayani 
areal irigasi seluas 2,945 ha dan dua Bendung 
yang mengalirkan air ke saluran HLD (Hight 
Level Diversion) yang saluran interkoneksi 
antar DAS di Pulau Lombok . Optimasi 
dilakukan dengan mempertimbangkan asas 
keseimbangan dan keadilan, yaitu air irigasi di 
masing-masing Bendung terbagi secara 
proporsional. Hasil analisis pemanfatan sumber 
daya air pada DAS Jangkok untuk irigasi 
dengan pola tanam padi-padi-palawija 
memberikan keuntungan sebesar Rp. 
147,543,530,700.- yaitu Rp. 64,407,138,705,.- 
untuk luas tanam 3,659 ha pada musim tanam 
pertama, Rp. 64,924,481,134,- untuk luas 
tanam 3,689 ha pada musim tanam kedua dan 
Rp.18,211,910,895.- untuk luas 1,694 ha pada 
musim tanam ketiga. 

. 
B. Analisa Curah Hujan  
1. Uji Konsistensi Data Curah Hujan 

Untuk memperoleh hasil analisis yang baik, 
data hujan harus dilakukan pengujian 
konsistensi terlebih dahulu untuk mendeteksi 
penyimpangan ini. Uji konsistensi juga meliputi 
homogenitas data karena data konsisten berarti 
data homogen. Pengujian konsistensi ada 
berbagai cara diantaranya RAPS (Rescaled 
Adjusted Partial Sum). 
Persamaan yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 
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dengan : 
 n = jumlah data hujan 
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     dengan : 
 Q = nilai statistik 
 n = jumlah data hujan 
 
Dengan melihat nilai statistik di atas maka 

dapat dicari nilai nQy / dan nRy /  
Hasil yang didapat dibandingkan dengan nilai  

nQy / syarat  dan  nRy / syarat. 
 

2. Curah Hujan Rata-Rata 
Ada tiga cara yang digunakan dalam 

menentukan tinggi curah hujan rata-rata di atas 
areal tertentu dari angka-angka curah hujan di 
beberapa titik pos penakaran atau pencatat. 
a. Cara Polygon Thiessen 

Cara ini didasarkan atas rata-rata timbang 
(weighted average). Masing-masing penakaran 
mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk 
dengan menggambarkan garis-garis sumbu 
tegak lurus terhadap garis penghubung antara 
dua pos penakar. 

� =
����������⋯�����

������⋯���
                                                   

dengan : 

�   = hujan rerata kawasan 

p1, p2,…pn  = tinggi curah hujan di pos       

   1,2,…n 

A1, A2,… An= luas daerah pengaruh pos 

   1,2,…n 

 
C. Evapotranspirasi 

Perhitungan evapotranspirasi potensial 
dihitung dengan metode Penman (modifikasi 
FAO) dengan data klimatologi terdekat sebagai 
stasiun refrensi. Persamaan Penman modifikasi 

FAO (Food and Agriculture Organization) 
adalah sebagai berikut: 

 
ETo = c. (W . Rn + ( 1-W )) . f(U) . ( ea-ed ) 

dengan: 
Eto = evapotranspirasi tanaman acuan  
         (mm/hari), 
W = faktor temperatur dan 
   ketinggian, 
Rn = radiasi bersih (mm/hari), 
f(u) = fungsi kecepatan angin, 
ea = tekanan uap jenuh (mbar), 
ed = tekanan uap nyata (mbar), 
c = factor kompensasi 
temperatur   angin dan kelembaban, 
Rh = kelembaban udara (%). 
 

dengan parameter diatas sebagai berikut : 

W =  
�

���
 

d = 2(0,00738.Tc+0,8072)��-0,0016 

y = 0,386 . 
�

�
 

P = 1013-0,1055 . E 
L = 595-0,510 . T 
E = elevasi medan dari muka air laut 
(m), 
T = temperature rata-rata (C), 
Rn = Rns-Rn1 

Rns = (1- α) . Rs 
α = 6% (areal genangan) 
α = 25% (areal irigasi) 
α = 25% (catchment area) 

Rs = ( 0,25 + 0,35 
�

�
 ) . Ra 

Rn1 = f (T).f (ed).f (u) 
ea = 7,01 . 1,062T 

ed = Rh/100 . ea 
dengan: 
Rn1 = radiasi bersih gelombang panjang 
   (mm/hari), 
Rns = radiasi bersih gelombang pendek 
   (mm/hari), 
Rs = radiasi gelombang pendek 
(mm/hari), 
Ra = radiasi teraksial ekstra (mm/hari) 
yang   dipengaruhi oleh letak lintang 
daerah, 
Rh = kelembaban udara (%), 
n/N = lama penyinaran matahari terukur 
   (%). 

harga fungsi-fungsi:  

f(u) = 0,27 . ( 1+ 
�

���
 )   

f(T) = 11,25 . 1,0133T 

f(ed) = 0,34-0,044(ed)0,5 

f�
�

�
� = 1,10 + 0,90 . 

�

�
 

 
dengan: 
U = kecepatan angin dalam km/hari. 
 



7 
 

Reduksi pengurangan temperatur karena 
ketinggian elevasi daerah pengaliran diambil 
menurut persamaan: 

Tc = T-0,006 x δE 
dengan: 
Tc = temperatur terkoreksi (C), 
T = temperatur-temperatur (C), 
δE = beda tinggi elevasi stasiun dengan 
   lokasi tinjauan (m). 
 
Koreksi kecepatan angin karena perbedaan 

elevasi pengukuran diambil menurut 
persamaan: 

U2c = U2 ( 
��

��
 )

�

� 

dengan: 
U2c = kecepatan angina di lokasi  
   perencanaan (km/hari), 
U2 = kecepatan angin di lokasi 
pengukuran   (km/hari), 
Li = elevasi lokasi perencanaan (m), 
Lp = elevasi lokasi pengukuran (m). 

 
Koreksi terhadap lama penyinaran matahari 

lokasi perencanaan adalah: 
�

��
  = 

�

�
 - 0,1 δE 

dengan: 
�

��
 = penyinaran matahari terkoreksi (%), 

�

�
 = lama penyinaran matahari terukur 

(%), 
a,b =konstanta yang tergantung letak    

suatu   tempat di atas bumi. 
 

D. Analisa Kebutuhan Air Irigasi 
Kebutuhan air irigasi ditentukan oleh luas 

lahan pertanian, jenis tanaman, jenis tanah, 
agroklimatologi daerah dan pola tanam yang 
ditetapkan, sehingga kebutuhan air untuk irigasi 
dapat dihitung dengan formula sebagai berikut 
: 
KAI = ((Etc + IR + WLR + P – Re)/ Ie ) x A                                            
dengan : 
KAI  = kebutuhan air irigasi  
Etc = kebutuhan konsumsi tanaman 

(Eto x Ke)  
Eto = evapotranspirasi 
Ke = koefisien tanaman 
IR = kebutuhan air untuk penyiapan tanah 
WLR =kebutuhan untuk pengolahan tanah  
P  = kehilangan akibat perkolasi 
(5mm/hari) 
Re  = hujan efektif  
Ie = efisiensi irigasi  
A = luas daerah irigasi. 
 
E. Program Linier  

Program linier merupakan metode 
matematik dalam mengalokasikan sumber daya 
yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan 

seperti memaksimalkan keuntungan dan 
menimbulkan biaya. Program linier banyak 
diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, 
militer, sosial dan lain-lain. Program linier 
berkaitan dengan penjelasan suatu kasus 
dalam dunia nyata sebagai suatu model 
matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan 
linier dengan beberapa kendala linier 
(Siringoringo, 2005) dalam Ricky, 2014. 
Model matematika dalam permasalahan 
optimasi ini terdiri dari dua bagian yaitu : 
a. Fungsi Tujuan 

Persamaan untuk fungsi tujuan adalah 
sebagai berikut : 
1. Fungsi Tujuan 

Max Z = C1X1 + C2X2 + C3X3 + … + CnXn  
2. Fungsi Kendala 

a11X11 + a12X2 + a13X3 … + anXn ≤ b1                                               
a21X11 + a22X2 + a23X3 … + anXn ≤ b2                                               
a31X11 + a32X2 + a33X3 … + anXn ≤ b3                                               

dengan : 
Z  = Fungsi tujuan (keuntungan 

maksimum     hasil pertanian) (Rp) 
Cn  = Keuntungan / manfaat bersih irigasi 

sawah (Rp/ha) 
Xn  = Luas areal irigasi (ha) 
m  = 1,2,3,…,9 
n   = 1,2,3 
an  = Volume kebutuhan air irigasi (m/ha) 
bn  = Volume ketersediaan air (m3) 
m   = nama Bendung 
n   = musim tanam. 

 
METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 
Daerah aliran sungai (DAS) Desa adalah 

salah satu sungai yang berada di wilayah 
Pringgabaya dan Slparang Kabupaten Lombok 
Timur. 

Gambar 1. Lokasi Studi 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Pengumpulan data sekunder berupa: 

a. Data curah hujan 
Data curah hujan yang digunakan adalah 
data curah hujan selama 11 tahun (2007-
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2017) yang berasal dari Balai Informasi 
Infrastruktur Wilayah Pekerjaan Umum 
Provinsi NTB. 

b. Data hari hujan selama 11 tahun (2007-
2017) pada stasiun Pringgabaya dan 
stasiun Sapit yang digunakan sebagai 
input dalam analisa ketersediaan air. 

c.  Data Debit 
data debit digunakan untuk menngetahui 
berapa debit andalan.  

d. Data klimatologi pada daerah penelitian  ini 
merupakan data setiap bulannya, diperoleh 
dari Balai Informasi Ifrastruktur wilayah 
(BIIW) pada stasiun Sambelia. Data 
klimatologi yang dipergunakan meliputi 
data temperatur, kecepatan angin, 
kelembaban, dan penyinaran matahari. 

e. Data Pola Tanam 
Dengan data ini dapat diketahui bagaimana 
waktu tanam yang ada serta dapat 
mengetahui luas tiap-tiap daerah irigasi. 
 

C. Bagan Alur Penelitian 
 
 

 
 
Gambar 2 Bagan Alur Penelitian 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa Hidrologi 

1. Data Curah Hujan 
Curah hujan rata-rata setengah bulanan 

berkisar antara 0-370 mm. Curah hujan rerata 
tahunan sebesar 83,5 mm. Hujan biasanya 
terjadi antara bulan Oktober sampai dengan 
bulan April.  Untuk curah hujan efektif R80 dan 
R50 dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 3 Curah Hujan Efektif 

2. Analisis  Evapotranspirasi  
Evapotranspirasi adalah unsur terpenting 

dalam keseluruhan proses hidrologi, terutama 
di dalam perhitungan ketersediaan air untuk 
irigasi. Besarnya evapotranspirasi dihitung 
dengan cara Penman (Modifikasi FAO) dengan 
memasukkan data klimatologi yang ada. 
Tabel 1 Perhitungan Evapotranspirasi DAS 
Desa 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 
 

Berdasarkan hasil analisis evapotranspirasi 
pada DAS Desa dengan metode Penman, 
maka  dapat disimpulkan bahwa 
evapotranspirasi terbesar terjadi pada bulan 
Januari I yaitu sebesar 7,414 mm/hari dan yang 
terkecil pada bulan Juni II yaitu sebesar 2.246 
mm/hari, serta nilai rata-rata evapotranspirasi 
sebesar 4,377 mm/hari. 

 
3. Analisis Kebutuhan Air Irigasi 
Perhitungan kebutuhan air irigasi dilakukan 
untuk setiap jenis tanaman dan berdasarkan 
sistim pola tanam yang ada pada daerah 
penelitian. Pada DAS Desa terdapat tiga 
Bendung yaitu Sutalangu, Bande dan Seneng. 
Dimana pada masing-masing daerah irigasi 

Jumlah

ETo ETo

15 7.414 111.215

16 2.987 47.790

14 3.202 44.831

14 4.796 67.144

15 4.480 67.202

16 3.556 56.891

15 3.963 59.447

16 5.135 82.154

15 4.581 68.714

16 4.262 68.195

15 3.139 47.078

16 2.246 35.933

15 3.510 52.649

16 3.636 58.173

15 4.786 71.789

16 4.904 78.458

15 6.018 90.270

16 5.654 90.469

15 6.066 90.992

16 5.941 95.050

15 4.527 67.900

16 3.629 58.069

15 4.188 62.823

16 2.422 38.745

Spt

Otbr

Nov

Dsbr

Hasil

mm/hr mm/1/2bln

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Bulan
Hari

Januari

Feb

Mrt
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diterapkan tiga kali musim tanam yaitu musim 
tanam I (Oktober s/d Januari), musim tanam II 
(Februari s/d Mei), dan musim tanam III (Juni 
s/d September). Pola tanam yang digunakan 
pada masing-masing DI untuk DAS Desa 
adalah padi – padi palawija – palawija. 
 
 
 
 
Tabel 2 Rekapitulasi Volume Kebutuhan Air 

Tanaman Padi dan Palawija (m³/ha) 

 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Dari hasil perhitungan volume 
kebutuhan air tanaman pada tabel 2 di atas, 
diperoleh kebutuhan air tanaman maksimum 
sebesar 26.087,74 m³/ha yang terjadi pada 
awal musim tanam Desember II, sedangkan 
volume kebutuhan air tanamaan minimum 
terjadi pada awal musim tanam Oktober I yang 
diperoleh sebesar 24.916,58 m³/ha. 

 
4. Analisis Debit Andalan 

Dalam penelitian ini, perhitungan debit 
andalan menggunakan metode bulan penentu 
(Basic Month) dengan panjang pengamatan 10 
tahun yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2017.  

Distribusi debit  andalan  pada masing-
masing Bendung dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 

 

 
Gambar 3. Debit anadalan Q 80 
 

 
 
Gambar 4. Debit andalan Q50 
 

Berdasarkan debit andalan tersebut  
diatas, selanjutnya dapat digunakan sebagai 
pendekatan untuk menghitung besarnya debit 
andalan pada masing-masing Bendung. 

 
5. Analisa Hasil Produksi Pertanian 

Analisis hasil produksi pertanian adalah 
analisis untuk memperhitungkan semua biaya 
produksi pertanian, mulai dari awal tanam 
sampai dengan biaya untuk pengelolaan hasil 
panen. Berikut analisis hasil produksi pertanian 
dapat dilihat pada tabel berikut : 

Table 3. Hasil Produksi Tanaman Padi Per Ha 

 
 
Table 4. Hasil Produksi Tanaman Palawija Per 
Ha 

 
 
6. Analisis Model Matematik 

Dalam penelitian ini, model matematika 
yang digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahn dengan menggunakan 
persamaan berikut : 
a. Fungsi Tujuan  

Harga produksi padi Satuan Nilai Keterangan

Hasil panen kg 5,682.00               padi

Harga jual kg 5,000.00               kering panen

Pendapatan kotor per Ha 28,410,000.00      point 1x2

Pegeluaran per Ha 6,789,000.00        biaya penyiapan 

lahan sampai panen

Pendapatan bersih 21,621,000.00      point 3-4

Harga produksi padi Satuan Nilai Keterangan

Hasil panen kg 4,000.00               jagung

Harga jual kg 3,890.00               kering panen

Pendapatan kotor per Ha 15,560,000.00      point 1x2

Pegeluaran per Ha 3,678,950.00        biaya penyiapan 

lahan sampai panen

Pendapatan bersih 11,881,050.00      point 3-4
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Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 
mendapatkan keuntungan maksimum dari hasil 
pertanian pada DAS Desa dengan persentase 
luas tanam 90% untuk padi dan 10% untuk 
palawija pada musim tanam kedua. Adapun 
rumus fungsi tujuan adalah sebagai berikut : 
Max Z = 21,621,000 x (A11+A21+A31) + 

21,621,000 x 0,9 (A12+A22+A32)pd + 

11,881,050 x 0,1 (A12+A22+A32)pl + 

11,881,050 x (A13+A23+A33) 

Keterangan : 
 Z =Fungsi tujuan (keuntungan 
maksimum hasil pertanian) (Rp/Ha) 
Amn = Luas areal irigasi yang terairi pada 
musim tanam ke-n (Ha)   
m = 1,2,3  
n = 1,2,3 

m  = nama Bendung 
n = musim tanam 
pd = padi 
pl = palawija 
Untuk skema sungai Desa dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini : 
 

 
 

Gambar 5. Skema Sungai Desa 
 
Tabel 5 Volume air yang tersedia  pada masing-
masing Bendung dengan andalan 50 % 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 
 

Tabel 5 Volume air yang tersedia  pada masing-
masing Bendung dengan andalan 80 % 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 
 
b. Fungsi Kendala 

Terdapat beberapa parameter yang 
digunakan yaitu volume ketersediaan air, luas 
areal irigasi yang dapat diairi serta kebutuhan 
air irigasi pada masing-masing daerah irigasi. 
Volume air yang masuk ke Bendung sama 
dengan volume air yang keluar. Rumus 
umumnya adalah :   

Ir x A + O = I 
1. Kebutuhan air irigasi tidak boleh lebih darii 

volume ketersediaan air pada masing-
masing Bendung. 
 (padi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luas areal irigasi yang terairi di masing-
masing Bendung proporsional dengan luas 
lahan potensial di masing-masing 
Bendung. 

 
 

 

 

 

 

Luas areal irigasi tidak boleh melebihi luas 

potensi masing-masing Bendung 

 

 

 

 

3,119,644.80  1,078,142.40  

288,446.40     52,228.80       

645,969.60     300,067.20     

636,897.60                                 

Seneng 1,636,934.40                              

Nama Bendung

Ketersediaan Air (m3)

MT I MT II MT III

Suntalangu 5,321,894.40                              

Bande

1,719,550.08  826,951.68     

27,475.20       -                  

5,806.08         -                  

3,593,808.00                              

5,702.40                                     

8,812.80                                     

Suntalangu

Bande

Seneng

MT IIIMT II
Nama Bendung

Ketersediaan Air (m3)

MT I
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3. Parameter non negative pada penelitian ini 
adalah outflow Bendung dan luas  areal yang 
terairi. 

 

 
4. Luas total areal irigasi pada masing-

masing musim tanam . 
A1  = A11 + A21+ A31 

A2(pd)  = A12 + A22+ A32  

A2(pl)  = A12 + A22+ A32  

A3  = A13 + A23+ A33  

7. Program Linier dengan Menggunakan 
Program Solver 
 
Program solver merupakan program 

tambahan Microsoft Excel dari berbagai macam 
fasilitas yang ada. Solver dapat digunakan 
untuk menemukan nilai optimal (maksimum 
atau minimum). untuk rumus dalam satu sel 
yang disebut dengan sel tujuan yang tunduk 
pada batasan atau batas pada nilai dari sel 
rumus lain pada lembar kerja.  

Contoh hasil informasi yang telah 
dimasukkan pada gambar berikut ini : 

 
Gambar 6. Informasi pada Solver Parameters 
8. Hasil Optimasi 

Optimasi pemanfatan sumber daya air 
pada DAS Desa dimaksudkan untuk 
mengoptimalkan sumber daya air yang ada 
untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. 

Hasil optimasi menunjukkan keuntungan 
yang diperoleh  dari hasil pemanfaatan air untuk 
irigasi dengan menggunakan Q80 pada DAS 
Desa sebesar  Rp. 14,768,274,842,-. Ini di 
dapatkan dari luas daerah irigasi yang terairi 
untuk Q 80, 188 Ha pada musim tanam 
pertama, 362 Ha pada musim tanam kedua 
untuk tanaman padi dan 52 Ha untuk tanaman 
palawija, sehingga total untuk musim tanam 
kedua sebesar 414 Ha dan sebesar 189 Ha 
pada musim tanam ketiga, dengan proporsional 
pada musim tanam pertama sebesar 36%, 

pada musim tanam kedua sebesar 70% dan 
910%,pada musim tanam ketiga 36%. 

Sedangkan keuntungan yang didapatkan 
dengan menggunakan keandalan Q50 sebesar 
Rp. 24,505,984,187,-. Ini di dapatkan dari luas 
daerah irigasi yang terairi untuk Q50, luas total 
areal irigasi yang terairi adalah sebesar 436 Ha 
pada musim tanam pertama, pada  518 Ha 
untuk tanaman padi, sehingga total untuk 
musim tanam kedua sebesar 518 Ha dan 
sebesar 372 Ha pada musim tanam ketiga, 
dengan proporsional pada musim tanam 
pertama sebesar 84%, musim tanam kedua 
sebesar 100%, pada musim tanam ketiga 63%. 

Adapun luas areal yang terairi pada 
masing-masing Bendung dan distribusi air pada 
masing-masing musim tanam berturut-turut 
disajikan pada tabel dibawah ini 
 
Tabel 7. Luas areal irigasi yang terairi pada 
masing-masing Bendung dari Q80 dengan 
persentase 90% padi dan 10% palawija pada 
musim tanam II 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 
 
Tabel 8. Luas areal irigasi yang terairi pada 
masing-masing Bendung dari Q50 dengan 
persentase 100% palawija pada musim tanam 
II 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 
 
Tabel 9 Distribusi Air dari Q80 Pada masing 
masing Bendung dengan persentase 10% luas 
padi dan 90% luas palawija pada musim tanam 
II  

 
Sumber : Hasil Perhitungan 
 

Nama

Bendung MT I MT II(pd) MT II( PJ) MT III

1 Suntalangu A1 95 182 26 95

2 Bande A2 29 56 8 29

3 Seneng A3 65 125 18 65

188 362 52 189

Notasi
Luas Terairi

No

Total

Nama

Bendung MT I MT II(pd) MT II( PJ) MT III

1 Suntalangu A1 219 260 0 164

2 Bande A2 67 80 0 50

3 Seneng A3 150 178 0 112

436 518 0 327Total

Notasi
Luas Terairi

No

MT1 MT II(pd) MT II( PJ) MT III

1 A1 879,799.52    439,755.11  62,868.00    415,072.27   

2 A2 270,707.55    135,309.26  19,344.00    127,714.55   

3 A3 602,324.29    301,063.11  43,040.40    284,164.86   

1,752,831.36 826,951.68   

Pendistribusian Air

Suntalangu

Bande

Seneng

Total

Notasi

1,001,379.88                       

No Nama bendung
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Tabel 10. Distribusi Air dari Q50 Pada masing 
masing Bendung dengan persentase 100% 
luas padi pada musim tanam II  

 
Sumber: Hasil Perhitugan 
 
Sedangkan debit outflow pada masing-masing 
Bendung disajikan pada tabel berikut 
 
 
Tabel 11. Volume Outflow dari Q80 pada 
masing-masing Bendung 

 
Sumber : Hasil Perhitungan 
 
Tabel 12. Volume Outflow dari Q50 pada 
masing-masing Bendung 

 
Sumber: Hasil Perhitungan 
 

Berdasarkan tabel debit outflow di atas, 
Bendung Seneng kosong pada musim tanam 
pertama, dan ketiga , namun sebagian besar 
luas daerah irigasi pada DAS Desa sudah 
tercukupi, sehingga bisa dikatakan bahwa 
pemanfaatan dari hasil distribusi air pada DAS 
Desa sudah dioptimalkan dengan baik. 

  
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan hasil 
analisis data “Optimasi Pemanfaatan Sumber 
Daya Air di Sungai Desa Menggunakan 
Program Linier” didapatkan beberapa 
kesimpulan sebagai beriku: 
1. Berdasarkan hasil diatas dengan 

menggunakan Q80 diketahui bahwa 
pendistribusian air terbesar terjadi pada  
MT I yaitu 1,752,831 m3

, MT II sebesar 
1,001,379.88m³  (876,127.48  untuk padi 

dan  125,252.40 untuk palawija) dan MT III 
sebesar 826.951.68 m3, sedangkan 
dengan menggunakan Q50, 
pendistribusian air pada MT I sebesar 
4.054.060,80 m³ MT II sebesar  
4,568,760.00 m³ untuk padi, sedangkan  
MT III sebesar 1.430.438,40 m³. 

2. Luas total areal irigasi yang terairi dengan 
menggunakan Q80 pada DAS Desa adalah 
sebesar 188 Ha pada MT I, pada MT II 
untuk tanaman padi 362 Ha dan  palawija 
52 Ha, sehingga total untuk musim tanam 
kedua sebesar 414 Ha, pada MT III sebesar 
189 Ha dengan intensitas tanam dalam 
satu tahun sebesar 152%. Sedangkan 
dengan menggunakan Q50, luas MT I 436 , 
pada MT II 518 Ha untuk tanaman padi, 
sehingga total dan sebesar 372 Ha pada 
MT III, dengan intensitas tanam sebesar 
247%. 

3. Hasil optimasi menunjukkan keuntungan 
yang diperoleh dari hasil pertanian dengan 
menggunakan Q80 pada DAS Desa 
sebesar Rp. 14,768,274,842,-. Sedangkan 
dengan menggunakan Q50, keuntungan 
yang diperoleh sebesar 
Rp.24,505,984,187,- . 

 
SARAN 

Adapun saran-saran yang inigin penulis 
sampaikan berdasarkan kesimpulan di atasa 
adalah sebagi berikut  
1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan 

pengukuran langsung ke lokasi  sehingga 
bisa membandingkan data hasil 
pengukuran langsung dengan data yang 
diperoleh dari kantor maupun instansi. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, analisis 
mengenai penentuan awal tanam dan pola 
tanam yang sesuai pada DAS Desa agar 
ketersedian air yang ada dapat 
dimanfaatkan dengan baik. 

3. Peneliti hanya menghitung jumlah air yang 
dialokasikan tiap musim tanam pada 
masing-masing DI, maka dari itu untuk 
peneliti selanjutnya dapat melakukan 
penelitian tentang bagaimana cara 
mengaplikasikannya ke lapangan. 
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