
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Irigasi merupakan suatu sarana pemanfaatan sumber daya air atau SDA yang 

mempunyai berbagai macam peranan. Peranan irigasi dalam pemanfaatan sumber 

daya air ini salah satu nya yaitu menjadi pengatur, pengukur, dan penyedia air untuk 

keperluan lahan pertanian atau perkebunan, khususnya ketika menginjak musim 

kemarau. Selain berperan sebagai pengatut, pengukur dan penyedia air, irigasi juga 

memiliki tujuan untuk menciptakan sumber daya air yang terpadu, menyeluruh di 

seluruh daerah, berwawasan lingkungan, dan meningkatkan kesejehteraan petani 

atau masyarakat pada umumnya. Irigasi perlu dikelola secara efektif dan efisien 

karena dapat berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian atau perkebunan 

sehingga ketahanan pangan nasional bisa selalu terjaga. 

       Irigasi yang baik adalah irigasi yang dapat mempertahankan air nya secara 

optimal setiap waktu, unutk mempertahankan air agar bisa selalu optimal, 

diperlukan suatu pengelolaan sumber daya air yang baik, di Kabupaten Sukabumi 

sendiri terutama Daerah Irigasi Cikahuripan atau yang selanjutnya akan disingkat 

menjadi D.I Cikahuripan yang sudah lama dibangun (tahun 1929), dalam rangka 

pemeliharaan dan penilaian suatu daerah irigasi tersebut harus harus selalu terjaga 

dan diawasi secara baik dalam opersionalnya, hal tersebut bukan tanpa alasan, 

dalam sumber daya air sering ditemukan permasalahan menyangkut pembagian air 

salah satunya, permasalahan tersebut disebabkan karena debit air di suatu daerah 

irigasi kurang, debit yang kurang bisa saja disebabkan karena faktor teknis di 

lapangan seperti bangunan irigasi yang mengalami penurunan kinerja yang bisa 

mengganggu kondisi dan fungsi nya itu sendiri. 

       Permasalahan pada bangunan irigasi seperti yang sudah diuraikan diatas, sudah 

dapat dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja, kondisi, fungsi, dan 

tidak efektif dan efisien tidak sesuai dengan harapan. Perlu diketahui, bangunan 

irigasi memiliki fungsi peranan yang sangat penting dalam sektor irigasi, 

keberadaan bangunan irigasi dimulai dari bangunan utama, bangunan pembawa, 

bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan pangatur muka air, bangunan penguras, 
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dan bangunan pelengkap sangat dibutuhkan sebagai penunjang sarana pengambilan 

dan pengaturan air irigasi. 

       Maka dari itu, analisa kinerja terhadap bangunan irigasi khususnya Daerah 

Irigasi Cikahuripan perlu dilakukan kajian atau penelitian sehingga dapat diketahui 

kualitas irigasi di D.I Cikahuripan apakah bekerja secara efektif dan efisien guna 

menunjang pertanian ataukah belum bekerja secara maksimal. Sehingga muncul 

judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu “Evaluasi Kinerja Prasarana 

Fisik Bangunan Daerah Irigasi Cikahuripan Kabupaten Sukabumi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka rumusan 

masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kondisi beserta fungsi bangunan irigasi di D.I Cikahuripan? 

2. Bagaimana kinerja bangunan irigasi di D.I Cikahuripan? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

       Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi dan fungsi 

bangunan irigasi Cikahuripan yang ada di Kabupaten Sukabumi, sehingga kondisi 

dan fungsi irigasi nya bisa selalu terjaga kinerjanya. 

       Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kondisi dan fungsi bangunan irigasi di D.I Cikahuripan; 

2. Mengetahui kinerja bangunan irigasi di D.I Cikahuripan. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di D.I Cikahuripan, Desa Giri Jaya, Kecamatan Nagrak, 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Peneliti melakukan penelitian terhadap bangunan pengatur dan pelengkap 

irigasi di sepanjang saluran primer dan saluran sekunder D.I Cikahuripan. 

3. Penelitian kinerja menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

12/PRT/M/2015 yang kemudian diterjemahkan menjadi Indeks Kinerja Sistem 

Irigasi (IKSI).  
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1.5 Kerangka Berpikir Penelitian 
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