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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa 

Barat dan menjadi Kabupaten terluas kedua setelah Banyumas di Pulau Jawa. 

Kabupaten Sukabumi memiliki luas 4.161 km² dan memiliki jumlah penduduk 

2.391.736 jiwa. Kabupaten Sukabumi memiliki permasalahan dalam kebutuhan air 

bagi para penduduknya. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, permasalahan air pun harus ditangani lebih mendalam saat ini 

90% pengguna air tersebar di Indonesia digunakan untuk kebutuhan irigasi 

selebihnya digunakan untuk kebutuhan air minum, air industri, air rumah tangga 

dan air kota sebanyak 10%. 

Pesatnya perkembangan penduduk dan indusrti yang ada di Kabupaten 

Sukabumi menyebabkan kesediaan dan pemanfaatan air menjadi terganggu. 

Kesediaan air mengalami penurunan sebagai akibat perubahan/terganggungnya 

tangkapan air (catchment are) dan dilain pihak kebutuhan air semakin meningkat. 

Karena meningkatnya erosi tanah, maka kandungan lumpur dalam air sungai juga 

ikut meningkat dan mengakibatkan pendangkalan baik dijaringan irigasi maupun 

disungai. 

Sumber air sangat dibutuhkan oleh semua kelompok masyarakat baik di daerah 

perkotaan, pedesaan, industri maupun non industri. Jika kekurangan air, maka akan 

berdampak buruk pada kebutuhan dasar manusia dan sumber kehidupan. 

Ketersediaan air berkaitan erat dengan komponen sumber daya  alam yang lain dan 

potensinya sangat tergantung pada faktor iklim, geologi, morpologi dan tataguna 

lahan. 

Sekitar tahun 1929 dibangun sebuah bendung Cikahuripan dengan luasan 

760Ha (Sekarang menjadi 512Ha) sebagai penampungan air untuk keperluan 

irigasi. Awalnya Cikahuripan ini merupakan hutan lindung yang mempunyai mata 

air yang cukup banyak dengan airnya yang sangat jernih. Sumber air Cikahuripan 

berasal dari Gunung Gede Pangrango. Karena adanya sumber air tersebut, membuat 

kebutuhan air penduduk pada saat itu meningkat, serta terjadinya degradasi wilayah 
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irigasi menyebabkan turunannya kinerja irigasi. Sistem operasi dan pemeliharaan 

irigasi yang kurang baik juga merupakan salah satu faktor utama yang 

menyebabkan turunnya kinerja irigasi. 

Irigasi Cikahuripan berada di Desa Giri Jaya Kecamatan Nagrak Kabupaten 

Sukabumi. Irigasi Cikahuripan merupakan daerah aliran sungai (Sub DAS  

Ciheulang, Cimanggu dan Cireundeu) yang berhulu di kaki Gunung Gede 

Pangrango dimana terdiri dari Sungai Cianteun yang bertemu dengan  aliran Sungai 

Cipurut dan Suangai Ciodeng dan membentuk aliran Sungai Cikahuripan. Bendung 

Cikahuripan ini merupakan salah satu harapan bagi pengguna air seperti untuk 

petani, air bersih untuk rumah tangga serta untuk industri dan saluran irigasi 

Cikahuripan. 

Sebagian besar penyebab kinerja saluran irigasi diakibatkan oleh lemahnya 

kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) yang dilakukan oleh pengelola irigasi dan di 

sebabkan oleh gangguan alam serta kurangnya optimalisasi saluran irigasi. 

Akibatnya kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur mengalami penurunan 

kualitas dan kuantitas serta akan mempengaruhi pengelolaan irigasi. Kegiatan OP 

saluran irigasi  suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar 

pelayanan irigasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien unuk meningkatkan 

produksi pertanian.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja saluran irigasi 

Cikahuripan sangat penting untuk dilakukan,sehingga dapat mengetahui bagaimana 

kinerja saluran irigasi Cikahuripan dengan harapan bisa menjamin kebutuhan air 

khususnya petani. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat merumuskan permasalahan 

diantaranya : 

1) Bagaimana kondisi fisik saluran irigasi Cikahuripan? 

2) Bagaimana fungsi saluran irigasi Cikahuripan terhadap penyedia air 

irigasi? 

3) Bagaimana kinerja saluran irigasi dilihat dari kondisi dan fungsi? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dilaksanakan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi dan fungsi 

saluran irigasi Cikahuripan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja saluran irigas 

Cikahuripan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. 

1.4 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari pokok tujuan yang ingin di 

capai, maka perlu adanya batasan masalah, yaitu: 

1) Penelitian dilakukan di daerah irigasi Cikahuripan Kecamatan Nagrak 

Kabupaten Sukabumi. 

2) Penelitian terhadap saluran irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi 

Cikahuripan. 

3) Penilaian kinerja menggunakan IKSI (Indek Kinerja Sistem Irigasi) 

peraturan Mentri PUPR No 12 Tahun 2015. 

1.5 Kerangka Berpikir  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka berpikir 

Latar Belakang 

(Kinerja saluran srigasi) 

Fenomena Menentukan topik 

Rumusan Masalah  

(Mendeskripsikan kondisi 

dan fugsi saluran irigasi) 

Kajian Pustaka 

Tahap 1 

(Pengumpulan data) 

Tahap 2 

(Analisa data) 

Selesai 

(Hasil, Pembahasan dan Kesimpulan) 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan 

penelaah peneliti. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari 

tiga bab, masing-masing uruan yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai 

berikit : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, kerangka 

berfikir dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori mendasari pembahasan secara teori 

umum tentang definisi irigaasi, tujuan irigasi , jenis-jenis irigasi , 

saluran irigasi dan operasi pemeliharaan saluran irigasi. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang mengembangkan Diagram alir,  jenis data 

dan metode analisis data. 

BAB IV          ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini tentang menyajikan data, analisis data, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil peniliti dan saran. 

 

 


