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Abstrak  

 

Program aplikasi OBLinP (Optimasi Berbasis Linier Program) dirancang dengan 

Visual Basic Applications (VBA) dan dibangun untuk menyelesaikan analisis optimasi 

pengelolaan air irigasi. Rancangan program aplikasi OBLinP disusun dengan input 

data yang sederhana sehingga memudahkan pengguna. Data input pada program 

aplikasi OBLinP adalah lokasi, luas lahan potensial, kecepatan aliran, panjang total 

saluran, koefisien rembesan tanah, kebutuhan air irigasi, curah hujan efektif, debit 

andalan, jadwal dan pola tanam, benefit pertahun/ha. Data outputnya adalah debit 

kebutuhan air irigasi di bangunan pengambilan, losses, faktor k, reliabilitas, risiko 

gagal lahan, luas optimum, keuntungan hasil pertanian, gambar grafik optimasi. 

Analisis hasil output yang berupa tabel dan gambar grafik sangat memudahkan untuk 

membuat kesimpulan hasil optimasi. Program aplikasi OBLinP akan bekerja dengan 

baik pada daerah irigasi dimana terjadi defisit pasokan air irigasi.    

 

 

1. Pendahuluan 

Nama program aplikasi adalah OBLinP 

OBLinP singkatan dari Optimasi Berbasis Linier Program adalah aplikasi yang 

berdasarkan program linier untuk analisis pengelolaan air irigasi yang dirancang 

dengan bahasa pemograman Visual Basic for Application (VBA) pada Microsoft 

Excel. Defisit pasokan air irigasi pada daerah irigasi (DI) akan membuat banyak 

masalah, diantaranya, kekeringan, kegagalan panen dan mungkin rebutan air diantara 

pengguna sehingga diperlukan formula optimasi untuk mengatasi kondisi tersebut. 

Formula untuk optimasi pengelolaan air yang telah dirancang, memerlukan proses  

hitungan yang sangat panjang dan rumit karena bersifat iteratif dan repetitif. Program 

aplikasi OBLinP akan membuat pekerjaan hitungan optimasi pengelolaan air irigasi 

menjadi lebih efektif dan efisien.    

  

2. Konsep dasar OBLinP 

Konsep dasar program aplikasi OBLinP adalah menganalisis bahwa titik pertemuan 

antara garis risiko gagal lahan dan garis faktor k merupakan titik optimal. Kondisi ini 

dapat dibuktikan dengan bantuan garis lain yaitu garis hubungan antara net benefit 

dengan luas lahan. Tampak bahwa titik pertemuan garis risiko gagal lahan dan garis 

faktor k merupakan luas optimal pada garis net benefit. Gambar 1 berikut ini 

merupakan penjelasan dari konsep dasar OBLinP tentang titik optimasi.  
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Gambar 1 Konsep dasar OBLinP 

 

3. Metode Rancang Bangun Program Aplikasi OBLinP 

Gambar 2 menunjukkan metode rancang bangun program aplikasi OBLinP; 

 

 
Gambar 2 Bagan Alir Metode Penelitian 

 

 

 



4. Tampila Input dan Output 

4.1. Tampilan Input  

Program aplikasi OBLinP saat dibuka akan tampak seperti pada Gambar 3 yang 

merupakan tampilan layar utama.  

 
 

Gambar 3 Tampilan Layar 

 

Gambar 4 adalah tampilan untuk input data, data dapat di inputkan sesuai permintaan 

seperti pada gambar berikut ini; 

 

 

 
 

Gambar 4 Tampilan Input Data  

 

 



4.2. Tampilan Output 

Setelah data lengkap, tinggal dilakukan proses untuk mengetahu hasil yang 

diinginkan. Gambar 5 berikut ini merupakan tampilan proses; 

 

  
 

Gambar 5 Tampilan Proses 

 

Tampilan output tinggal memilih sesuai yang diperlukan, baik sebagai gambar atau 

sebagai tabel. Contoh berikut ini adalah tampilan output untuk hasil optimasi yang 

berupa tabel. Tampak dalam Tabel 1, hasil optimum terjadi pada luas lahan 690 ha 

dengan faktor k sebesar 0,48. 

 

Tabel 1 Tampilan Output berupa Tabel
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