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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

       Setelah selesai dilakukan analisis terhadap kinerja dan pembuatan sistem 

informasi geografis (SIG) terhadap Daerah Irigasi (D.I) yang ada di kabupaten 

Sukabumi, didapatkan beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Terdapat tiga buah bendung di D.I Cikahuripan dengan nilai sbb : 

- bendung utama Cikahuripan   97,85% 

- bendung sekunder Oken    44,82% 

- dan bendung sekunder Cimanggu  44,82% 

2. Nilai akhir kinerja D.I Cikahuripan secara keseluruhan didapatkan nilai 

sebesar- 70,50% yang berarti kinerja OP D.I Cikahuripan dalam kondisi baik, 

sedangkan untuk kondisinya masuk kategori rusak sedang, dan usulan 

program penanganan OP sesuai nilai tersebut yaitu berupa perbaikan; 

3. Sistem Informasi Geografis (SIG) telah selesai disusun berupa inventarisasi 

DI Cikahuripan yang meliputi : 

a). Layer Peta batas DI Cikahuripan; 

b). Layer sungai Cikahuripan; 

c). Layer saluran irigasi primer dan sekunder DI Cikahuripan; 

d). Layer bangunan irigasi primer dan sekunder DI Cikahuripan; 

e). Layer jalan raya akses menuju DI Cikahuripan; 

f). Layer petak sawah DI Cikahuripan; 

g). dan layer batas perkampungan di DI Cikahuripan. 

4. Diketahui jumlah D.I yang berhasil dipetakan sebanyak 143 D.I dengan total 

luasan area sebesar 28.690 Ha yang tersebar di penjuru Kabupaten Sukabumi. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) telah selesai disusun berupa pemetaan 

seluruh D.I yang ada di Kabupaten Sukabumi yang isinya meliputi : 

a). Layer peta DI se-kabupaten Sukabumi; 

b). dan layer batas administrasi desa yang ada di kabupaten Sukabumi. 

5. Keluaran dari SIG pada penelitian ini yaitu berupa softfile file jenis Shapefile 

(.shp), hard file berupa peta tematik yang berisikan informasi dari layer yang 
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telah dibuat, informasi tersebut berisikan mengenai kondisi OP Daerah Irigasi 

Cikahuripan dan titik lokasi seluruh Daerah Irigasi yang ada di kabupaten 

Sukabumi dan webgis sebagai hasil dari display. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian pada penilaian operasi dan pemeliharaan 

jaringan irigasi disalah satu D.I Kab. Sukabumi (Studi kasus : D.I Cikahuripan), 

peneliti menyarankan : 

1. Perlu Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) terhadap penilaian 

kinerja jaringan irigasi khususnya di D.I Kab. Sukabumi, karena bisa menjadi 

media yang memudahkan dalam menilai OP suatu irigasi, bisa meminimalisir 

kesalahan dalam penanganan OP dan meningkatkan efektifitas dalam 

mengambil keputusan berdasarkan data. 

2. Dalam penilaian kinerja Daerah Irigasi (D.I) diperlukan cara yang lebih 

mudah dan realtime tentang kondisi yang ada. Dengan memanfaatkan SIG, 

bisa mempermudah dalam updating data kapanpun dan dimanapun secara 

realtime, sehingga dalam pengambilan keputusan suatu pekerjaan, misalnya 

dalam penilaian jaringan irigasi, bisa diperhitungkan dengan matang setiap 

keputusan yang akan dibuat. Contohnya, dalam penngambilan keputusan 

terkait biaya yang akan keluar dilihat dari aspek jarak, topografi, dan 

penanganan prioritas. 

 

  


