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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten yang memiliki wilayah 

potensial dibidang pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi 

Sudrajat dalam Radar Sukabumi menyebutkan, luas tanam pada bulan Mei 

2020 melampaui target, terbukti dari data yang tercatat, selama bulan Mei 

menargetkan luas tanam 11.724 hektar dan realisasinya mencapai 21.902 

hektar (Radar Sukabumi, 2020). Disamping itu tanpa adanya proses 

penyediaan, pengaturan dan penyaluran air yang stabil baik dimusim 

penghujan maupun kemarau, dapat dipastikan hasil panen yang ingin 

dicapai tidak akan terealisasi secara maksimal. Proses penyediaan, 

pengaturan dan penyaluran debit air merupakan kegiatan teknis dari suatu 

daerah irigasi. 

Daerah irigasi Warungkiara merupakan saluran irigasi yang 

dimanfaatkan hanya untuk mengairi lahan persawahan. Daerah irigasi 

tersebut didirikan sejak tahun 1902 oleh pihak perkebunan, seiring 

berjalannya waktu daerah tersebut mengalami perpindahan kepemilikan 

menjadi hak milik pemerintah daerah yaitu berada dibawah kewenangan 

Dinas PSDA Kabupaten Sukabumi. Daerah irigasi Warungkiara memiliki 

jangkauan pengairan sawah seluas 507 hektar, dengan panjang saluran 6600 

m. Pengambilan air untuk saluran irigasi diberikan dari Bendungan PLTA 

Ubrug sebesar 1-1,3 m
3
/detik berdasarkan penuturan petugas juru air serta 

data pemenuhan alokasi debit air daerah irigasi Warungkiara pada tahun 

2019. Selain itu pada saat ini produktivitas bendungan serta jaringan irigasi 

mengalami penurunan.  

Proses penurunan produktivitas jaringan irigasi berupa kehilangan 

debit air disaluran, yaitu debit air yang diberikan bendungan tidak sampai 

sepenuhnya mengalir ke saluran terakhir guna menjangkau petak sawah 

terjauh.  Kehilangan debit air yang terjadi pada saluran irigasi Warungkiara 

bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pengalokasian air berlebih, 
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banyaknya pengambilan air tanpa ijin (sadap liar), kebocoran/ rembesan di 

saluran, evaporasi, perkolasi dan penumpukan sedimen di sepanjang saluran 

irigasi. Oleh sebab itu, debit yang direncanakan mampu untuk mengairi 

lahan persawahan seluas 507 hektar dengan penggelontoran air sebesar 1-

1,3 m
3
/detik, tidak dapat sepenuhnya mengairi daerah tersebut. Hal itu dapat 

menjadi pemicu terjadinya kekeringan dibeberapa area persawahan yang 

berakibat menimbulkan gagal panen. 

Permasalahan tersebut terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

hingga sekarang sesuai penuturan petugas juru air serta data O & P (operasi 

dan pemeliharaan) daerah irigasi Warungkiara. Kemudian belum pernah 

dilakukannya penelitian terkait menganalisa permasalahan pemenuhan debit 

air dan faktor penyebab terjadinya kehilangan air di daerah irigasi 

Warungkiara, membuat penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang 

analisis kinerja pemenuhan debit air daerah irigasi Warungkiara. Pentingnya 

menganalisa kembali kinerja pemenuhan debit air di sepanjang saluran 

irigasi berguna mengetahui pengalokasian debit air sebenarnya, besarnya 

kehilangan air disetiap saluran, faktor penyebab kehilangan air serta 

rekomendasi/ usulan penanganan pada saluran irigasi untuk meningkatkan 

efektivitas saluran irigasi daerah irigasi Warungkiara.  

Penelitian ini dilaksanakan merujuk pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan didaerah lain yaitu (Bunganaen, 2011) tentang menganalisa 

efisiensi saluran dan kehilangan air; (Darajat et al. 2017) tentang menganalisa 

angka efisiensi dan kehilangan air pada saluran serta (Efendi et al. 2014) 

menganalisa tentang kehilangan air. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang terjadi penulis merumuskan permasalahan: 

1. Berapa besar kehilangan debit air pada debit saluran daerah irigasi 

Warungkiara ? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan debit air pada saluran 

irigasi daerah irigasi Warungkiara sehingga terjadi penurunan debit air ? 

3. Rekomendasi apa yang dapat diusulkan untuk mengembalikan fungsi 
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pemenuhan debit air saluran irigasi daerah irigasi Warungkiara ? 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar kehilangan debit air pada saluran irigasi 

daerah irigasi Warungkiara. 

2. Mengetahui faktor penyebab kehilangan debit air pada saluran irigasi 

daerah irigasi Warungkiara. 

3. Mengetahui rekomendasi yang tepat agar dapat diusulkan untuk 

mengembalikan fungsi pemenuhan debit air saluran irigasi daerah irigasi 

Warungkiara. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah irigasi Warungkiara dan hanya 

untuk menjawab permasalahan terkait kehilangan debit air dan faktor yang 

mempengaruhi kehilangan debit air pada daerah irigasi Warungkiara, seperti 

analisa kinerja pemenuhan debit air pada saluran irigasi daerah irigasi 

Warungkiara meliputi: 

1. Evaluasi penampang saluran. 

2. Evaluasi debit berdasarkan data bendungan dan kebutuhan di saluran. 

3. Tidak mengukur besarnya perkolasi dan evaporasi. 

4. Pengukuran laju sedimentasi di saluran tidak dilakukan. 

 

1.5. Manfaat Penelelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. 

2. Mendapatkan data output berupa analisa kehilangan debit air dan 

penyebab kehilangan debit air pada saluran irigasi, sekaligus sebagai 

referensi rujukan untuk Dinas PSDA setempat dalam menanggulangi 

permasalahan kehilangan debit air serta penyebab kehilangan debit air di 

saluran daerah irigasi Warungkiara. 

3. Dapat dilakukan ketepatan penanganan dalam menanggulangi terkait 

permasalahan kehilangan debit air daerah irigasi Warungkiara. 


