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INTISARI 
 

   Daerah Irigasi Nyurbaya memiliki luas baku 555 ha dan luas daerah irigasi 443 ha. 
Sumber air utama yang digunakan untuk mengairi areal irigasi Nyurbaya berasal dari sungai 
Jangkok. Kondisi bendung serta saluran saat ini menunjukkan terjadinya penumpukan 
sedimentasi berupa endapan lumpur dan sampah, serta terjadi kerusakan pada pintu bendung, 
terdapat aktifitas warga sekitar yang memanfaatkan saluran utama dengan keramba ikan 
sehingga dikhawatirkan berdampak pada Kinerja Daerah Irigasi Nyurbaya. 

 
 Melihat kondisi kinerja daerah Irigasi Nyurbaya perlu dilakukan penilaian terhadap indeks 
kinerja daerah irigasi saat ini dengan menggunakan PERMEN PU No.32/PRT/M/2007 Tentang 
Pedoman Operasional dan Pemeliharaan dengan memperhatikan beberapa parameter yang 
digunakan yaitu kondisi fisik, produktifitas tanam, saranan penunjang, organisasi personalia, 
dokumentasi dan P3A. 
 

Dari hasil penilaian indeks kinerja daerah irigasi menurut PERMEN PU 
No.32/PRT/M/2007 dapat dilihat indeks kinerja daerah irigasi Nyurbaya pada tahun 2015 adalah 
sebesar 67,48 % dari nilai indeks kondisi optimum 77,50% (Permen PU No.32/PRT/M/2007), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks kinerja daerah Irigasi Nyurbaya kurang dan perlu 
perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.  

 
 

Kata Kunci : Irigasi, Kinerja, Jaringan Irigasi, Nyurbaya  

 

I. PENDAHULUAN 
 

A.    Latar Belakang 
  Indonesia khususnya Pulau Lombok 
memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah 
satunya sumber daya air. Banyak kegiatan 
Pemerintah mulai dari studi hingga pelaksanaan 
konstruksi dalam rangka memanfaatkan 
sumberdaya air untuk kepentingan masyarakat.  
Bendung Nyurbaya merupakan bendung tetap 
terbuat dari pasangan batu untuk mengarahkan 
aliran ke kiri sungai menuju saluran primer 
Nyurbaya. Bendung ini dilengkapi dengan pintu 
pembilas dan pintu pengambilan.  Lebar pintu 
pembilas  2,5 meter berjumlah 1 unit sedang 
pintu intake mempunyai lebar 1 meter berjumlah 
2 buah.  

Sistem pengembangan sumber Daya air 
Pulau Lombok terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 
kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, 
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan 
Lombok Timur serta Kota Mataram dengan 
potensi sumber air yang sangat berbeda. 
Lombok Barat mempunyai sumber air yang 

besar dengan ketersediaan lahan yang terbatas, 
sedangkan Lombok Tengah dan Lombok Timur 
memiliki sumber air yang kecil sementara 
ketersediaan lahannya cukup luas.  

D.I. Nyurbaya terletak di kecamatan 
Narmada, Lombok Barat. Memiliki luas lahan 
yang bisa terairi seluas 443  Ha, dan luas lahan 
bakunya 555 Ha. Sistem jaringan irigasi yang 
ada di D.I Nyurbaya memiliki andil dalam 
memasok bahan pangan Nasional mulai dari 
tahun 1989. Kondisi yang ada sekarang bahwa 
kondisi saluran yang ada di sistem jaringan 
irigasinya semenjak pembangunannya tahun 
1989 mengalami beberapa kerusakan, terdapat 
sedimentasi, dan menurut keterangan warga 
sekitar bahwa pernah terjadi longsor di sekitar 
saluran yang dikhawatirkan membahayakan 
warga, juga mengakibatkan air irigasi tidak 
sampai ke lahan irigasi secara maksimal. 
Disamping itu saluran primer di D.I. Nyurbaya 
banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai 
keramba ikan. Dengan adanya sejumlah 
masalah yang ada di jaringan irigasi maka perlu 
nya dilakukan studi kinerja Jaringan Irigasi D.I. 
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Nyurbaya agar dapat berfungsi maksimal untuk 
keperluan irigasi. 

Dari uraian latar belakang diatas 
tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Kinerja Jaringan 
Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Nyurbaya 
Kecamatan  Narmada , Kabupaten Lombok 
Barat” 

B.  Rumusan Masalah    

Dari latar belakang diatas maka didapat 
beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Berapakah nilai faktor keseimbangan air 
(Faktor K) jaringan irigasi Nyurbaya ? 

2. Berapakah presentase parameter indeks 
kinerja jaringan eksisting irigasi Nyurbaya ? 

3. Bagaimana kinerja jaringan irigasi Nyurbaya 
? 

4. Upaya awal apa yang harus dilakukan 
terhadap jaringan irigasi Nyurbaya 
berdasarkan kinerjanya ? 

C.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari uraian diatas 
adalah: 

1. Lokasi Penelitian dilakukan pada D.I 
Nyurbaya Kecamatan Narmada Kabupaten  
Lombok Barat . 

2. Dalam perhitungan hujan rancangan 
digunakan 2 (Dua) stasiun hujan yang    
berpengaruh yaitu stasiun hujan Gunung 
Sari dan stasiun hujan Sesaot. 

3. Dalam menentukan kondisi kinerja jaringan 
irigasi mengacu pada PERMEN PU 
No.32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman 
Operasional dan Pemeliharaan. 

4. Tidak melakukan analisa terhadap Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) 

D.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian kinerja jaringan 
Nyurbaya yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengetahui faktor K daerah irigasi 
Nyurbaya.   

2. Mengetahui presentase parameter indeks 
kinerja jaringan eksisting irigasi Nyurbaya. 

3. Mengetahui kinerja jaringan Irigasi 
Nyurbaya. 

4. Mengetahui upaya awal apa yang harus 
dilakukan terhadap jaringan irigasi 
Nyurbaya. 

E.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian kinerja jaringan 

Tereng Bengkok yang ingin dicapai adalah: 

1. Agar hasil yang didapat dimafaatkan 

sebagai bahan acuan/referensi  untuk 

perencanaan dalam pelaksanaan 

pengembangan maupun rehabilitasi 

jaringan D.I. Nyurbaya. 

2. Menjadi percontohan pada D.I. lain untuk 

dapat memicu peningkatan produktifitas 

pangan. 

3. Dengan selesainya penelitian Kinerja ini, 

diharapkan dapat dilanjutkan dengan 

kegiatan pelaksanaan 

pembangunan/peningkatan Bangunan 

Utama dan rehabilitasi jaringan pada daerah 

irigasi tersebut. 

II. TINJAUAN PUSTAKA dan DASAR TEORI 
 
A.    Tinjauan Pustaka 

 Ramadhan (2011), melakukan 
penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Saluran 
Jaringan Irigasi Jeuram Kabupaten Nangan 
Raya dimana kinerja jaringan saluran irigasi 
ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas 
saluran sekunder Jeuram. Tingkat efisiensi pada 
saluran sekunder Jeuram tersebut sebesar 
88,75% dengan tingkat efektifitas saluran 
sebesar 98,11%. Analisa debit andalan pada 
DAS Krueng Seunagan dengan menggunakan 
Metode F.J. Mock menunjukkan bahwa debit 
andalan (80%) tertinggi terjadi pada bulan April 
yaitu 18,66 m3/detik dan yang terendah pada 
bulan Februari yaitu 7,41 m3/detik, sedangkan 
debit yang disalurkan untuk irigasi adalah 12,00 
m3/s. Untuk itu debit 7,00 m3/detik merupakan 
debit yang lebih terjamin untuk bisa disalurkan 
ke lahan irigasi. 

 Nusa (2016), melakukan penelitian 
dengan judul studi kinerja daerah irigasi 
berembun Kecamatan masbagik kabupaten 
lombok timur. Dari hasil yang di peroleh dapat 
disimpulkan bahwa dalam penentuan kinerja 
jaringan irigasi secara keseluruhan, baik 
parameter yang digunakan mengacu pada 
permen PU No.32/PRT/M/2007 yang 
meneyebutkan kinerja jaringan irigasi dalam 
kondisi kurang baik dengan hasil penilaian 
sebesar 62.82% dan kurang dari nilai indeks 
kondisi optimum 77.50% (Permen PU 
No.32/PRT/M/2007), berdasarkan nilai indeks 
kinerja daerah irigasi dapat disimpulkan bahwa 
daerah irigasi Berembun saat ini kurang dan 
perlu perhatian. 

Uswatun (2017), melakukan penelitian 
dengan judul studi kinerja daerah irigasi 
Nyurbaya, kecamatan Lingsar, kabupaten 
Lombok Barat. Mendapatkan hasil penilaian 
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indeks kinerja daerah irigasi menurut Permen 
PU No.32/PRT/M/2007 dapat dilihat indeks 
kinerja daerah irigasi pada daerah irigasi 
Nyurbaya yaitu sebesar 59,56% dari indeks 
kondisi optimum 77,5% dikatakan indeks kinerja 
daerah irigasi kurang dan perlu perhatian. 
 
B.  Dasar Teori 
1.  Kinerja Daerah Irigasi 

Kinerja daerah irigasi adalah 
penilaian cara kerja suatu daerah irigasi 
berdasarkan kualitas dan kuantitas pada 
daerah irigasi tersebut . Penilaian kinerja 
daerah irigasi dimaksudkan untuk 
mengetahui kondisi kinerja daerah irigasi 
yang meliputi: 

1. Prasarana Fisik 
2. Produktifitas 

Tanaman  
3. Sarana 

Penunjang 
4. Organisasi 

Personalia  
5. Dokumentasi 
6. Kondisi kelembagaan P3A 

 
2.   Analisis Hidrologi 

Hidrologi adalah salah satu aspek 
yang sangat penting peranannya,   dimana   
tingkat   keberhasilan   suatu   bangunan   
air   dipengaruhi ketelitian dalam  
menganalisis  hidrologi. Data  yang 
dibutuhkan  dalam  analisis hidrologi 
adalah: 
a.  Data curah hujan  

b.   Data klimatologi  
c.   Data debit 
 
3.   Uji Konsistensi Data Curah Hujan 

Pengujian  konsistensi  dengan  
metode  RAPS dengan menggunakan data 
dari stasiun itu sendiri yaitu pengujian 
dengan komulatif penyimpangan terhadap 
nilai rata-rata dibagi dengan akar komulatif 
rerata penyimpangan kuadrat terhadap 
nilai reratanya, Persamaan yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 

 
𝑆𝑘∗

0 = 0 ..................................(2-1) 

𝑆𝑘∗ = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑟)𝑘
𝐼+1  ................(2-2) 

𝐷𝑦2 =
∑ (𝑌𝑖−𝑌𝑟)𝑛

𝐼−1

𝑛
 ......................(2-3) 

Sk∗∗ =
Sk∗

Dy
 .................................(2-4) 

Nilai statistik Qy: 

nk

SkMaksQy





0

**

............................(2-5) 

Nilai statistik R: 

nknk

SkMinSkMaksRy





00

****

................(2-6) 

dengan  Yi = data curah hujan, 
Yr = rerata curah hujan, 
 k   = 1, 2, 3,…, n.   

Dengan melihat nilai statistik di atas 
maka dapat dicari nilai Qy/√n dan Ry/√n, 
hasil yang didapat dibandingkan dengan 
nilai Qy/√n syarat dan Ry/√n syarat pada 
Tabel 2.2. Jika nilai Qy/√n dan Ry/√n 
hitungan lebih kecil dari nilai Qy/√n dan 
Ry/√n dari tabel maka data masih dalam 
batas konsisten. 
Tabel 2.1 Persentasi nilai Qy/√n dan Ry/√n 

 
(Sumber: Sri Harto, 1993) 

4.   Kebutuhan Air Tanaman 
 Kebutuhan air tanaman adalah 
jumlah air yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan tanaman yaitu untuk 
mengganti air yang hilang akibat 
penguapan. Evapotranspirasi dihitung 
dengan menggunakan metode Penman 
modifikasi FAO. Persamaan Penman 
modifikasi FAO dirumuskan sebagai berikut: 
 
ET0 = c.(W.Rn+(1-W).f(u).(ea-ed)..........(2-7) 
 
dengan  
ET0  = evapotranspirasi potensial (mm/hari) 
c     = faktor kompensasi kecepatan angin 

dan kelembaban 
W =faktor temperatur dan ketinggian tempat 
Rn   = radiasi bersih(mm/hari) 
f (u) = fungsi kecepatan angin 
(ea-ed) = defisit tekanan uap air yaitu 

perbedaan tekanan uap air dalam  
keadaan jenuh (ea) dan tekanan 
air aktual (ed). 

dan harga-harga : 

W = 
𝑑

(𝑑+𝑦)
  …………………………(2-8) 

d  = 2 (0,00738+0,8072)T – 0, ….(2-9) 

y  = 0,386 
𝑃

𝐿
 ……………………..(2-10) 

P  = 1.013-0,1055 E…………….(2-11) 
L  = 595-0,510…………………..(2-12) 
Dengan    
E  =elevasi medan dari muka air  laut 

(m) 
T  = temperatur rata-rata (0C) 
Sedangkan   
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Rn  = Rns – Rns……………………………(2-13) 
Rns  = (1-α) Rs………………………………(2-14) 
Albedo α   = 6 % (areal genangan) 

α    = 25 % (areal irigasi) 
α    = 25 % (catchment area) 

Rs   = [𝑎 + 𝑏 
𝑛

𝑁
]. Ra……………….(2-15) 

Rn1  = f(T).f(ed).f(u)…………(2-16) 
Ea   = 7,01 x 1,062T…………(2-17) 
Ed   = Rh x ea………………..(2-18) 

Dengan  
Rn1 =radiasi bersih gelombang panjang 
(mm/hari) 
Rns =radiasi bersih gelombang pendek 
(mm/hari) 
Rs =radiasi gelombang pendek 
(mm/hari) 
Ra =radiasi teraksial ekstra (mm/hari) 
yang dipengaruhi oleh letak l     
intang daerah. 
Rh =  kelembaban udara (%) 
𝑛

𝑁
 =lama penyinaran matahari terukur 

(jam/hari). 
 
Tabel 2.2 Besaran Nilai Angot (Ra) Dalam 
Hubungannya Dengan Letak Lintang     

 
(Sumber : Suhardjono, 1980) 
Dan harga-harga fungsi  

f(u) = 0,27 x (1+
𝑈

100
)………………(2-19)  

f(T) = 11,25 x 1,0133T…………….(2-20) 
f(ed) = 0,34-0,44 x (ed)0,5……………..(2-21) 

f(
𝑛

𝑁
) = 0,10+0,90 x 

𝑛

𝑁
……………....(2-22) 

dengan   
U  =kecepatan angin dalam (km/hari) 

Radiasi pengurangan temperatur 
karena ketinggian elevasi     daerah 
pengaliran diambil menurut rumus : 

 
T = (X – 0,006H)0C.............................(2-23) 
 
Dengan    
T   =  suhu udara (0C) 

X = suhu udara di daerah pencatatan 
kliatologi (0C) 
H =perbedaan elevasi antara lokasi dengan 
stasiun pencatat (m) 

Koreksi kecepatan angin karena 
perbedaan elevasi pengukuran  diambil 
menurut rumus : 

 

U1 = Up x [
𝐿1

𝐿𝑝
]1/7..........................................(2-24) 

 
Dengan    
U1         =  kecepatan angin di lokasi 

perencanaan (km/hari) 
Up =  kecepatan angin di lokasi 
pengukuran (km/hari) 
L1 =  elevasi lokasi perencanaan (m) 
Lp =  elevasi lokasi pengukuran (m) 

Koreksi terhadap lama penyinaran 
matahari untuk lokasi perencanaan 
mengikuti rumus berikut : 

 
𝑛

𝑁𝑐
 = 

𝑛

𝑁
 – 0,01(L1-Lp)…………………….(2-25) 

 
Dengan         

  
𝑛

𝑁𝑐
  = lama  penyinaran matahari terkoreksi 

(jam/hari) 
a,b = konstanta yang tergantung letak suatu 
tempat diatas bumi, 
untuk :  
Virginia, Amerika Serikat :a=0,22 b=0,54 
Canberra, Australia:a=0,25 b=0,54 
Negeri Belanda:a=0,20  =0,48 
 

Besarnya kebutuhan air untuk 
tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
yaitu : 

 
1.  Penyiapan Lahan 

Pada masa penyiapan lahan untuk 
produksi padi, perhitungan kebutuhan air 
irigasinya menggunakan metode Van De 
Goor/Zijlstra (1968). Metode tersebut 
didasarkan pada laju air konstan dalam 
liter/detik selama penyiapan lahan (Sumber: 
Lampiran KP.01) 
IR = M x ek/( ek-1)...............................(2-27) 
Dimana 
IR = Kebutuhan air irigasi di tingkat 

persawahan (mm/hari) 
M = Kebutuhan air untuk mengganti 
kehilangan air akibat evaporasi           dan 
perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan 
M = E0 + P, (mm/hari) 
K = MT/S  
T  = Jangka waktu penyiapan lahan 
(hari) 
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S =Kebutuhan air, untuk penjenuhan 
ditambah dengan genangan  air 50 mm 
yakni 200 + 50 = 250 mm 
 
Tabel 2.3 Kebutuhan Air Irigasi Selama 
Penyiapan Lahan 

 
 
2. Penggunaan Konsumtif  

Penggunaan konsumtif untuk 
tanaman adalah sejumlah air yang 
dibutuhkan untuk menggantikan air yang 
hilang akibat evapotranspirasi. Penggunaan 
konsumtif dapat dihitung dengan persamaan 
sebagai berikut: 
ETc = Kc x ETo……………………(2-28) 
Dengan ETc =  Kebutuhan air tanaman 
(mm/hari) 
ETo = Evapotranspirasi potensial 
(mm/hari), besarnya dihitung  dengan   
metode Penman (mm/hari) 
Kc =  Koefisien tanaman 

Nilai koefisien tanaman dapat dilihat 
pada tabel berikut : 

Tabel 2.4 Koefisien Tanaman Padi 

 
 
3. Perkolasi dan Infiltrasi 

Infiltrasi merupakan proses 
masuknya air dari permukaan tanah ke 
dalam tanah (daerah tidak jenuh), 
sedangkan perkolasi adalah masuknya air 
ke daerah tidak jenuh, proses ini tidak 
dimanfaatkan oleh tanaman. Untuk tujuan 
perencanaan, tingkat perkolasi standar 1 - 3 
mm/hari, dipakai untuk mengestimasi 

kebutuhan air pada daerah produksi padi 
(Lampiran KP.01) 

 
4.  Penggantian Genangan Air 

Pada saat musim padi, diperlukan 
beberapa kebutuhan air, seperti pada waktu 
pemupukan digunakan praktek penurunan 
muka air sawah. Berdasarkan perlakuan ini 
genangan air harus diganti. Untuk 
menghitung praktek penggantian tersebut, 
suatu cadangan sebesar 50 mm (3,33 
mm/hari) telah dibuat pada setiap tengah 
bulanan kedua dan keempat, yaitu setelah 
pemindahan (transplanting). Kebutuhan ini 
tidak berlaku untuk tanaman palawija 
sehubungan dengan praktek kultural yang 
berbeda tergantung pada tahap 
pertumbuhan tanaman (Lampiran KP.01). 

 
5. Efisiensi Irigasi 

Efsisensi irigasi digunakan untuk 
menentukan efektifitas sistem irigasi dan 
pengolahannya dalam memenuhi 
permintaan penggunaan konsumtif tanaman 
selama pertumbuhan. Efisiensi irigasi 
bervariasi tergantung pada tahap 
pertumbuhan tanaman. Kehilangan air yang 
mempengaruhi efisiensi irigasi terjadi 
selama pengangkutan air dari sumber 
kesawah dan saat penggunaan sawah 
selama praktek distribusi yang dilakukan 
petani. Besarnya efisiensi dapat dilihat tabel 
betikut ini  
Tabel 2.5 Nilai Efisiensi Irigasi 

 
(Sumber : Anonim, Lampiran KP. 01) 
 
6.  Curah Hujan Efektif 

Curah hujan efektif adalah curah 
hujan yang jatuh pada suatu daerah dan 
dapat dipergunakan oleh tanaman untuk 
pertumbuhannya. Persamaan yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 

P = 
𝑚

𝑛+1
𝑥100% ………………………..(2-29) 

Dengan: 
P = peluang terjadinya peristiwa, 
m = nomor urut angka pengamatan dalam 
susunan (dari besar ke kecil) 
n = banyaknya pengamatan 

Langkah-langkah untuk menghitung 
curah hujan efektif adalah sebagai berikut: 
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1. Merekap data curah hujan bulanan 

setiap stasiun hujan. 

2. Data curah hujan yang ada, disusun dari 

yang terbesar hingga yang terkecil (Metode   

Basic month). 

3. Menetukan tahun dasar perencanaan, 

dengan rumus sebagai berikut: 

 - untuk tanaman padi R80  = 
𝑚

𝑛+1
𝑥100% 

 - untuk tanaman palawija R50  = 
𝑚

𝑛+1
𝑥100% 

4. Menghitung curah hujan efektif setengah 
bulanan disetiap bulan pada tahun dasar 
perencanaan. 

Kemudian dihitung curah hujan 
efektif rata-rata tiap tahun dengan 
kemungkinan tidak terpenuhi 50% dan 80%.  

 

Re80 = 0,7 x 
R80

Jumlah hari (setengah bulan) 
……(2-

30) 

Re50 = 0,7 x 
R50

Jumlah hari (setengah bulan) 
…….(2-

31) 
 

Besarnya curah hujan efektif untuk 
tanaman  padi diambil sebesar 80% dari 
curah hujan rencana yaitu curah hujan yang 
probabilitasnya terpenuhi 80% (R80), 
sedangkan untuk tanaman palawija diambil 
50% (R50). 

 
5.   Kebutuhan Air Irigasi  

Yang dimaksud dengan kebutuhan 
air irigasi disini adalah banyaknya air yang 
diperlukan oleh tanaman, ditambah air untuk 
keperluan lain, baik untuk pencucian tanah 
maupun untuk keperluan lainnya. Secara 
umum besarnya kebutuhan air irigasi dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
- Untuk tanaman padi : 

NFR = ETc+P+E+W+G-Reff……….(2-32) 
- Untuk tanaman palawija : 
  NFR = ETc – Reff…………………… (2-33) 
dengan  
NFR  = kebutuhan air irigasi (lt/dt/ha) 
ETc = kebutuhan air tanaman (mm/hari) 
E = evaporasi (mm/hari) 
G =penggantian genangan air/ 
kebutuhan persemaian )mm/hari) 
P  = perkolasi (mm) 
Reff = curah hujan efektif (mm/hari) 
W = genangan air di petak sawah 
(mm/hari) 
 
6.   Faktor keseimbangan Air (Faktor K) 
 Faktor keseimbangan air (Faktor K) 
adalah perbandingan antara debit tersedia 
di bendung dengan debit yang dibutuhkan 

pada periode pembagian dan pemberian air 
2 mingguan (awal bulan dan tengah bulan). 
Nilai faktor K berkisar antara 0-1 dimana jika 
persediaan air cukup maka Faktor K=1 
sedangkan pada persediaan air kurang 
maka faktor K<1. 
 

K = 
𝑄𝑡

𝑄𝑏
.....................................(2-34) 

Dimana : 
 Qt = debit yang tersedia 
 Qb = debit yang dibutuhkan 
 
7. Evaluasi Indeks Kinerja Jaringan 

Irigasi 
 

Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi 
dimaksudkan untuk  mengetahui   kondisi 
kinerja sistem irigasi yang meliputi: 
a.    Prasarana Fisik 

b.    Produktifitas Tanaman  

c.    Sarana Penunjang 
d.    Organisasi Personalia  
e.    Dokumentasi 
f.    Kondisi kelembagaan P3A 

Indek Kinerja  Sistem Irigasi ini 
menggunakan  bobot  penilaian sebagai 
berikut: 
- 80-100   : kinerja sangat baik 

- 70-79     : kinerja baik 

- 55-69  : kinerja kurang  dan  perlu 
perhatian 

-  <55    : kinerja   jelek   dan   perlu 
perhatian 
- Maksimal 100, minimal 55 dan optimum 
77,5. 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Lokasi penelitian  

 Lokasi penelitian ini terletak di 
Daerah Irigasi Nyurbaya , Kecamatan 
Narmada, Kabupaten Lombok Barat. 
Adapun detail lokasi perencanaan dapat 
dilihat pada gambar berikut ini. Seperti 
terlihat pada Gambar 3.1. berikut: 

 
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gamba Peta Lokasi PLTMH 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Lokasi D.I.  
  Nyurbaya  
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B.  Pengumpulan data 

Data terdiri dari dua macam yaitu 

data sekunder dan data primer. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari 

instansi terkait berupa data-data hidrologi, 

seperti data curah hujan dan sebagainya, 

sedangkan data primer adalah data yang 

diperoleh dari hasil observasi dan 

pengukuran secara langsung di lapangan.  

Adapun tahapan pengumpulan data 
primer dan sekunder diantaranya adalah : 
1. Data Primer 

Tahapan pengumpulan data primer yaitu: 

a. Inventarisasi saluran dan bangunan 

Inventarisasi saluran dan bagunan bertujuan 

untuk mengetahui kondisi kerusakan 

jaringan irigasi pada Daerah Irigasi 

Nyurbaya dengan survey langsung 

menggunakan peralatan rol meter, alat tulis 

dan alat dokumentasi seperti kamera. 

b. Quisioner P3A 

Quisioner kelembagaan bertujuan untuk 
mengetahui kondisi kelembagaan petani 
pada Daerah Irigasi Nyurbaya, dengan 
mewawancarai langsung pihak – pihak yang 
terkait. 
2. Data Sekunder 
Data-data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu: 
a. Data klimatologi, terdiri dari data hujan, 

angin, temperatur dari BMKG terdekat. 
b. Data hidrologi, terdiri dari data debit 

observasi pada Daerah Irigasi 
Nyurbaya. 

c. Data peta topografi.  
d. Data produktivitas tanam berupa data 

pola tanam  pada Daerah Irigasi 
Nyurbaya. 

 
C.  Analisis data 

 Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

 
1.  Analisis Hidrologi 
1. Perkiraan hujan  rencana dilakukan 

dengan analisis frekuensi terhadap data 
curah hujan setengah bulanan , dengan 
lama pengamatan 10 tahun yang 
berurutan. 

2. Analisa konsistensi hujan dengan 
metode RAPS. 

 
2.  Analisis data klimatologi 
a. Analisis Kebutuhan Air Tanaman 

1. Analisa evavorasi dan analisa 
evavotranspirasi dengan metode 
Penman. 

2. Menghitung air untuk penyiapan lahan  
menurut KP.01 

3. Menghitung penggunaan air konsumtif 
menurut KP.01 

4. Menghitung penggantian genangan air 
menurut KP.01 

5. Menghitung curah hujan efektif 
6. Menghitung kebutuhan air irigasi didekati 

dengan persamaan empiris: 
   NFR = ETc + P – Re + WLR 
 

b. Analisis Debit Observasi probabilitas 
80% dan 50% 

 
c. Analisis Faktor Keseimbangan Air 

(Faktor K) 
 
3. Penilaian Kinerja Dengan Metode 

Permen PU No.32/PRT/M/2007 
Variabel penilaian menurut Permen 

PU No.32/PRT/M/2007 : 
 

a.  Prasarana Teknis: 
1. Bangunan Utama. (Data Inventarisasi 

Saluran dan Bangunan) 
2. Saluran Pembawa. (Data Inventarisasi 

Saluran dan Bangunan) 
3. Bangunan pada Saluran Pembawa. 

(Data Inventarisasi Saluran dan 
Bangunan) 

4. Saluran Pembuang dan Bangunan. 
(Data Inventarisasi Saluran dan 
Bangunan) 

5. Jalan Masuk/Inspeksi. (Data 
Inventarisasi Saluran dan Bangunan) 

6. Kantor, Perumahan dan Gudang. (Data 
Inventarisasi Saluran dan Bangunan) 

b.  Produktivitas Tanam: 

1. Pemenuhan kebutuhan air. (Hasil 

Analisa Faktor Keseimbangan Air). 

2. Realisasi Luas Tanam. (Data 

Produktivitas Tanam) 

3. Produktifitas Padi. (Data Quisioner 

Kelembagaan Petani) 

c.  Sasaran Penunjang: 

1. Peralatan O&P. (Data Quisioner 

Kelembagaan Petani) 

2. Transportasi. (Data Quisioner 

Kelembagaan Petani) 

3. Alat-alat Kantor 

Ranting/Pengamat/UPTD. (Data 

Quisioner Kelembagaan Petani) 
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4. Alat Komunikasi. (Data Quisioner 

Kelembagaan Petani) 

d.  Organisasi personalia: 

1. Organisasi O&P. (Data Quisioner 

Kelembagaan Petani) 

2. Personalia. (Data Quisioner 

Kelembagaan Petani) 

e.  Dokumentasi: 

1. Buku data daerah irigasi. (Data 

Quisioner Kelembagaan Petani) 

2. Peta dan Gambar-gambar. (Data 

Quisioner Kelembagaan Petani) 

 

f. Perkumpulan Petani Pemakai 
Air.(Data Quisioner Kelembagaan 
Petani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.  Bagan Alir Penelitian 
 

 
Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian 

 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.   Analisis Faktor Keseimbangan Air 

Faktor keseimbangan air digunakan 
untuk menghitung nilai Faktor K pada 
parameter penilaian indeks kinerja jaringan 
irigasi menurut Permen  PU  No  
32/PRT/M/2007. Data yang digunakan untuk 
menghitung faktor keseimbangan air adalah 
data kebutuhan air irigasi dan data debit 
observasi pada DI. Nyurbaya, dengan 
membandingkan ketersediaan dan 
kebutuhan air irigasi pada DI. Nyurbaya. 
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Gambar 4.1 Grafik Neraca Air 2012 

 
 

Gambar 4.2 Grafik Neraca Air 2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Neraca Air 2014 

 
 

Gambar 4.4 Grafik Neraca Air 2015 
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Gambar 4.5 Grafik Neraca Air 2016 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan 
Faktor keseimbangan air menunjukkan air 
bendung Nyurbaya selama tahun faktor K 
sebesar 1, pada tahun 2013 faktor K 
sebesar  0,97 , dan pada tahun faktor K 
sebesar  0,94, tahun 2015 faktor K sebesar 
0,96. tahun 2016 faktor K sebesar 0,99.  
Berikut tabel faktor keseimbangan air  pada 
tahun 2012 hingga tahun 2016: 
4.2 Faktor keseimbangan air (K) 

Tahun 

Tingkat 

Kesuksesan 

keseimbangan 

air (%) 

Faktor K 

2012 
100 1 

2013 97 0,97 

2014 94 0,94 

2015 96 0,96 

2016 99 0,99 

 
B.  Analisis Evaluasi Indeks Kinerja 
Jaringan Irigasi 
 

Evaluasi indeks kinerja jaringan irigasi 
bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan 
irigasi Nyurbaya saat ini menurut Permen 
PU No. 32/PRT/M/2007 dengan 
menentukan nilai kondisi dari parameter 
yang telah ditentukan sebagai berikut : 
a.    Prasarana Fisik 

b.    Produktifitas Tanaman  

c.    Sarana Penunjang 
d.    Organisasi Personalia  
e.    Dokumentasi 
f.    Kondisi kelembagaan P3A 
 
 
 
 
 

Tabel 4.4 Indeks Kinerja Jaringan Irigasi 

 
 

Dari hasil perhitungan tabel di atas 
dapat di lihat perbandingan dari beberapa 
parameter penilaian indeks kinerja daerah 
irigasi Nyurbaya saat ini mengalami 
penurunan sebesar 67,48 % dari indeks 
kinerja optimum 77,50 % menurut permen 
PU No.32/PRT/M/2007. Sehingga Derah 
Irigasi Nyurbaya dengan kinerja kurang dan 
perlu perhatian. 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil survey 
inventarisasi di lapangan dan hasil analisis 
yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 

a. Besar faktor keseimbangan air (faktor K) 

daerah irigasi Nyurbaya untuk tahun 

2012 sebesar 100 %, tahun 2013 

sebesar 97 %, tahun 2014 sebesar 94 

%, tahun 2015 sebesar 96 %, tahun 

2016 sebesar 99 %. Menurut tabel 

kriteria pemberian air dapat disimpulkan 

dengan faktor K lebih besar dari 75% 

maka air dialiri terus menrus tanpa ada 

giliran pada saluran tersier, sekunder 

maupun primer.  

b. Dari hasil penilaian indeks kinerja 

daerah irigasi menurut Permen PU 

No.32/PRT/M/2007 dapat dilihat indeks 

kinerja daerah irigasi pada daerah irigasi 

Nyurbaya yaitu pada Prasarana fisik 

28,34%, Produktifitas Tanam 14,06%, 

Sarana Penunjang 6,28%, Organisasi 

dan Personalia 10%, Dokumentasi 

3,75%, dan P3A 5,05% sehingga total 

indeks kondisi jaringan Irigasi Nyurbaya 

sebesar 67,48%.  

c. Apabila mengacu pada indeks kondisi 

optimum 77,5%, bisa  dikatakan indeks 

kinerja daerah irigasi Nyurbaya sebesar 

67,48% kurang dan perlu perhatian. 

d. Upaya awal yang harus dilakukan 

pada jaringan irigasi Nyurbaya 
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adalah melakukan pengembangan 

organisasi petani, perawatan, serta 

perbaikan pada pintu penguras 

bendung. 

B. SARAN 
 

Adapun saran yang ingin 
disampaikan berkenaan dengan 
penyusunan skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Diharapkan kepada intansi terkait agar 

memaksimalkan perawatan  serta 

memperbaiki pintu penguras bendung 

Nyurbaya. Serta membatu P3A untuk 

lebih berkembang. 

b. Diharapkan kepada masyarakat untuk 

bisa menyadari kerugian yang timbul 

akibat pencurian, perusakan bangunan - 

bangunan infrastuktur, atau membuang 

sampah di saluran yang menyebabkan 

penurunan kinerja pada daerah irigasi 

Nyurbaya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, analisis 

evaluasi indeks kinerja daerah irigasi 

dapat dilakukan di beberapa daerah 

irigasi untuk memberikan informasi 

kondisi kinerja dibeberapa daerah irigasi 

sebagai pembanding untuk menentukan 

skala prioritas daerah irigasi yang perlu 

perhatian dan penanganan lebih dulu.  
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