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PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang 

Daerah irigasi sesaot terletak di 

Desa Sesaot Lombok Barat, daerah 

Sesaot memiliki sungai sebagai sumber 

air untuk pengairan hutan, sawah dan 

lahan pertanian lainnya. Daerah irigasi 

sesaot mengairi luas lahan yaitu 1195 

Ha. Pada Daerah Irigasi Sesaot aliran 

sungai dari Bendung Sesaot memiliki 

tujuh aliran sekunder yaitu, Saluran 

Sekunder Batu Kumbung, Saluran 

Sekunder Pondok Buak, Saluran 

Sekunder Merce Pade, Saluran 

Sekunder Nyurlembang, Saluran 

Sekunder Pemangket, Saluran 

Sekunder, Kr. Sidemen, dan Saluran 

Sekunder Temas. Karena air merupakan 

unsur terpenting dalam pengelolaan dan 

pemeliharaan pertanian maka semakin 

meningkatnya kebutuhan air dalam 

rangka intensifikasi dan perluasan areal 

persawahan (ekstensifikasi), serta 

terbatasnya ketersedian air untuk irigasi 

dan keperluan-keperluan lainnya, 

terutama pada musim kemarau, maka 

penyaluran dan pemakaian air irigasi 

harus dilaksanakan secara lebih efisien 

dan efektif.  

Pemanfaatan air sungai secara 

optimal untuk menunjang kegiatan di 

bidang pertanian salah satunya adalah 

dengan mendirikan bangunan air yang 

fungsinya untuk mengalirkan atau 

menyuplai air untuk kebutuhan irigasi di 

persawahan yaitu bangunan bendung. 

Dalam merencanakan besarnya debit 

kebutuhan air yang diperlukan pada 

areal persawahan secara keseluruhan 

perlu dilakukan suatu analisa kebutuhan 

air mulai dari saluran pembawa yaitu 

saluran primer, saluran sekunder dan 

saluran tersier hingga besarnya 

kebutuhan di petak-petak sawah, dalam 

hal ini perlu didukung dengan 

kelengkapan data-data yang terkait 

dalam analisa ini untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. 

Air yang mengalir dari saluran 

primer ke saluran sekunder dan tersier 

menuju ke sawah sering terjadi 

kehilangan air sehingga dalam 

perencanaan selalu dianggap bahwa 

seperempat sampai sepertiga dari 

jumlah air yang diambil akan hilang 

sebelum air itu sampai di sawah. 

Kehilangan air yang terjadi erat 

hubungannya dengan efisiensi. Besaran 

efisiensi dan kehilangan air berbanding 

terbalik. Efisiensi irigasi menunjukkan 

angka daya guna pemakaian air yaitu 

merupakan perbandingan antara jumlah 

air yang digunakan dengan jumlah air 

yang diberikan. Sedangkan kehilangan 

air adalah selisih antara jumlah air yang 

diberikan dengan jumlah air yang 

digunakan (Wilhelmus, 2011). 

Kehilangan air yang terjadi pada 

saluran primer, sekunder, dan tersier 

melalui evaporasi, perkolasi, rembesan, 

bocoran dan eksploitasi. Evaporasi, 

perkolasi, bocoran dan rembesan relatif 

mudah untuk diperkirakan dan dikontrol 
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secara teliti. Dengan mengetahui besar 

kehilangan air akan membantu proses 

perencanaan dan pengoprasian saluran 

irigasi serta upaya-upaya kearah 

perbaikan saluran guna meningkatkan 

pelayanan pada proses pembagian air 

irigasi.     

Berdasarkan uraian diatas, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Analisis Efisiensi dan Kehilangan Air 

Pada Saluran Sekunder Daerah Irigasi 

Sesaot Lombok Barat“. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisis efisiensi distribusi 

air dan kehilangan air pada saluran 

sekunder daerah irigasi sesaot Lombok 

Barat. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besar kehilangan air 

serta efisiensi penyaluran air pada 

saluran sekunder daerah irigasi 

sesaot. 

2. Dapat menjadi acuan untuk 

perbaikan saluran irigasi, jika 

kehilangan air sangat banyak pada 

aliran air irigasi saluran sekunder. 

3. Menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan dalam 

pembagian air irigasi dalam hal 

penjatahan dan rotasi pembagian air 

terkait dengan daerah penelitian. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Desember 2015 di Daerah 

Irigasi Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat NTB 

Metodologi Penelitian  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

eksperimental dengan melakukan 

pengukuran di lapangan 

Jenis Data yang Dibutuhkan 

Data-data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa data primer 

dan data sekunder. Data primer antara 

lain kecepatan aliran (V), debit aliran 

(Q), luas penampang basah saluran 

(A), dan panjang Saluran (L). Data 

sekunder berupa skema jaringan 

irigasi dan data evaporasi harian dari 

panci evaporasi dengan jumlah tahun 

pengamatan 1 tahun terakhir untuk 

daerah penelitian. 

Parameter Penelitian 

Parameter yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah geometri 

saluran, kecepatan aliran, debit aliran, 

kehilangan air, evaporasi, efisiensi 

saluran dan kondisi saluran. 

1. Geometri Saluran 

Geometri saluran adalah tegak 

lurus terhadap arah aliran sedangakan 

penampang vertikal saluran adalah 

suatu penampang melalui titik 

terbawah atau terendah dari 

penampang slauran.  
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2. Luas Penampang Saluran 

Perhitungan :  

Luas Penampang Persegi(m
2
) 

=b x h……… (1) 

Dimana :  

b = lebar dasar saluran (m) 

h = Kedalaman air (m)    

Luas Penampang Trapesium (m
2
) = 

(b + zh) h……… (2) 

Dimana :  

b = lebar dasar saluran (m) 

h = Kedalaman air (m)    

z = kemiringan talut horizontal (m) 

3. Kecepatan Aliran 

Perhitungan : 

Kecepatan aliran (m/s) = 
∑ 

 
 … (3) 

Dimana :  

v = Kecepatan Aliran (m/s) 

∑v = rata-rata Kecapatan Aliran (m/s) 

n = Jumlah Ulangan Percobaan 

4. Debit Aliran  

Perhitungan :  

Debit Aliran (m
3
/s) = A x V .. (4) 

Dimana :  

A = Luas Penampang Saluran (m
2
) 

V = Kecepatan Aliran (m/s) 

5. Evaporasi  

Perhitungan :  

Evaporasi  = k Ep ....... (5) 

Dimana :  

E = evaporasi dari badan air (mm/hari) 

k = koefisien panci (0,8) 

Ep = evaporasi dari panci (mm/hari) 

6. Evaporasi saluran 

Perhitungan : 

Eloss =E  A ................(6) 

Dimana : 

Eloss= kehilangan air akibat evaporasi 

(mm
3
/hari) 

E= evaporasi dari badan air (mm/hari) 

A= luas permukaan saluran (m
2
).  

 

7.  Kehilangan Air 

Perhitungan :   

Kehilangan Air =  Q In  – Q  Out.. (7) 

dimana :  

hn = kehilangan air pada ruas 

pengukuran/bentang saluran ke n 

(m
3
/det)  

Q In = debit masuk ruas pengukuran ke 

n (m
3
/det) 

Q Out = debit keluar ruas pengukuran 

ke n (m
3
/det). 

8. Efisiensi  

Perhitungan : 

Efisiensi  
                             

                             
     

100 %    ..........  (8) 

 

3.1. Prosedur Penelitian 

3.1.1. Proses pengukuran di 

lapangan 

1. Current Meter 

Pengukuran kecepatan aliran 

dengan current meter diilustrasikan 

pada Gambar 3, dengan prosedur 

pengukuran sebagai berikut :  

1.  Kedalaman saluran diukur dengan 

tiang ukur dari alat current meter  
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2. Propeller di pilih yang sesuai dengan 

kedalaman saluran, sehingga dapat 

digunakan untuk beberapa titik 

vertikal yang berbeda. 

3. Current Meter dipasang pada tiang 

ukur (statis) dengan kedalaman yang 

berbeda, kemudian tiang ukur 

dimasukan ke dalam air sampai alas 

tiang ukur terletak di dasar saluran 

dengan propeller menghadap arah 

aliran (arus air). 

4. Jumlah putaran tiap satuan waktu, yang 

terjadi pada setiap kedalaman air dihitung.  

 

 

 

 

a. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam 

penulisan ini melalui tahapan 

sebagai berikut :   

1. Analisis kecepatan aliran dengan 

alat ukur current mater. 

2. Analisis debit masuk dan debit 

keluar pada saluran sekunder 

3. Analisis evaporasi. 

4. Analisis kehilangan air pada saluaran 

sekunder dengan cara selisih antara debit 

masuk dan debit keluar. 

5.  Analisis efesiensi pada saluran sekunder.  

6. Hasil dan analisis data ditampilkan 

dalam bantuk tabel untuk melihat 

hubungan antara variabel penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Daerah Penelitian  

Daerah irigasi Sesaot terletak di 

Desa Sesaot Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok  Barat  Nusa 

Tenggara Barat.  Pada daerah irigasi 

Sesaot aliran sungai dari Bendung 

Sesaot memiliki tujuh saluran sekunder 

yaitu, saluran sekunder Batu Kumbung, 

saluran sekunder Pondok Buak, saluran 

sekunder Merce Pade, saluran sekunder 

Nyurlembang, saluran sekunder 

Pemangket, saluran sekunder Kr. 

Sidemen, dan saluran sekunder Temas. 

Pada saluran sekunder Nyurlembang, 

saluran sekunder Temas, saluran 

sekunder Kr. Sidemen, dan saluran 

sekunder Pemangket. Selain mendapat 

suplai air dari Bendung Sesaot juga 

mendapat suplai air dari Bendung Batu 

Kantar. Daerah irigasi Sesaot mengairi 

luas lahan yaitu 1.195 Ha, dengan 

panjang saluran 42.253 m yang terdiri 

dari 7.618 m saluran primer, 34.635 m 

saluran sekunder dan tersier masih 

banyak yang bersifat tidak permanen. 

Pada penelitian ini, pengambilan 

data dilakukan hanya pada tiga saluran 

sekunder yang mendapat suplai air dari 

Bendung Sesaot yaitu saluran sekunder 

Batu Kumbung dengan panjang saluran 

1.717 m, dengan luas lahan yang diairi 

seluas 148 Ha. Saluran ini berbentuk 

pasangan beton dengan panjang 552 m 

dan sisanya berupa pasangan tanah.   

Saluran sekunder Pondok Buak dengan 

panjang saluran 3.071 m, dengan luas 

Gambar 3. Pengukuran Dengan Current Meter 
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lahan yang diairi seluas 95 Ha. Pada 

Saluran ini panjang saluran yang 

berpasangan beton sepanjang 2.174 m 

dan sisanya pasangan tanah. Saluran 

sekunder Merca Pada dengan panjang 

saluran 4.094 m, luas lahan yang diairi 

adalah 290 Ha dengan panjang saluran 

yang berpasangan beton sepanjang 

1.579 m dan sisanya pasangan tanah.   

 

 

Debit Saluran 

 Analisis kecepatan aliran 

dilakukan untuk mengetahui besar debit 

yang masuk dan debit yang keluar pada 

setiap saluran. Berdasarkan pengukuran 

di lapangan dengan menggunakan 

current meter nilai yang didapat akan 

digunakan untuk menganalisis debit 

aliran saluran sekunder. Hasil 

perhitungan kecepatan aliran, debit yang 

masuk dan ke luar dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Debit Aliran  

 

Hasil perhitungan, 2016 

Kehilangan Air  

Kehilangan air dianalisis tiap 

ruas pengukuran dengan jarak yang 

sebenarnya. Dari hasil pengukuran 

kecepatan aliran yang telah dilakukan 

diperoleh nilai debit yang berbeda – 

beda untuk setiap saluran. Nilai yang 

diperoleh dari data tersebut pada 

umumnya menunjukkan semakin tinggi 

bukaan, maka debit yang dihasilkan 

akan semakin besar. Pada table di 

bawah ini menunjukkan hasil 

perhitungan selisih antara debit rata – 

rata pengukuran pada saat masuk dan 

keluar. 

Tabel 3. Kehilangan Air pada Saluran  

 
Hasil Perhitungan, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, 

kehilangan air paling tinggi terjadi pada 

saluran sekunder Batu Kumbung yaitu 

sebesar 0,392 m
3
/s, hasil ini di dapatkan 

dari pengurangan debit yang masuk 

sebesar 0,905 m
3
/s dengan debit yang 

keluar sebesar 0,513 m
3
/s.  Kehilangan 

air pada saluran ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu kondisi saluran, 

besar debit yang masuk dan  kehilangan 

akibat evaporasi. Pada saluran 

sekunder batu kumbung, saluran terbuat 

dari pasangan beton yang berbentuk 
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trapesium. Saluran ini memiliki 3 

terjunan sepanjang ±43 meter mulai dari 

pintu bagi air, ini dikarenakan kondisi 

dasar saluran di saluran sekunder batu 

kumbung tidak rata. Oleh  karena itu, 

kehilangan air pada saluran ini sangat 

besar.  

Untuk saluran sekunder Pondok 

Buak, kehilangan air pada saluran ini 

sebesar 0,001 m
3
/s. Pada saluran ini 

debit yang masuk yaitu 0,011 m³/s, debit 

yang ke luar yaitu 0,010 m³/s. Debit 

yang masuk sedikit lebih besar, hal ini di 

sebabkan oleh pintu air pada saluran 

Sekunder Pondok buak memiliki lebar 

yang lebih kecil serta luas penampang 

saluran yang tidak terlalu besar. 

Kehilangan air pada saluran sekunder 

Pondok Buak sebesar 0,010 m³/s, besar 

kehilangan air ini disebabkan oleh 

kondisi saluran yang terbuat dari 

pasangan beton dan tanah.  

Pada saluran sekunder Merca 

Pada debit yang masuk yaitu 0,036 

m³/det, debit yang ke luar yaitu 0,023 

m³/det. Besar kehilangan air pada 

saluran sekunder Merca Pada sebesar 

0,013 m³/det. Kecepatan pada saluran 

sekunder Merca Pada tidak terlalu besar 

dan juga tidak terlalu kecil, hal ini 

disebabkan karena pada saluran ini 

kecepatan aliran tenang mulai dari 

bangunan pembagi antara saluran 

primer menuju sekunder. Kehilangan air 

pada saluran ini disebabkan oleh kondisi 

fisik saluran di mana air merembes pada 

dinding saluran dan dasar saluran.  

Evaporasi  

 Menurut Asdak (1995) 

evaporasi permukaan air terbuka adalah 

penguapan permukaan air bebas 

tumbuhan. Pada permukaan air yang 

tenang dan tidak bergelombang, laju 

penguapan akan tergantung pada suhu 

dan tekanan uap air pada permukaan 

air, dan laju evaporasi sebanding 

dengan perbedaan tekanan uap air 

antara permukaan air di atasnya. Faktor 

utama yang mempengaruhi evaporasi 

adalah kecepatan angin (v) di atas 

permukaan air, tekanan uap air pada 

permukaan (e0) dan tekanan uap air 

pada permukaan air (ea), suhu air, suhu 

udara, kelembaban, sinar matahari, 

lebar permukaan saluran dan panjang 

saluran.  Evaporasi merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi 

besarnya kehilangan air pada saluran. 

Hal ini karena adanya pemindahan 

massa air yang terjadi yang disebabkan 

energi panas dari sinar matahari. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan 

Kartasapoetra dan Sutedjo (1994) yang 

menyatakan bahwa evaporasi 

merupakan  penguapan air atau 

peristiwa berubahnya air menjadi uap air 

dan bergerak dari permukaan tanah dan 

permukaan air ke udara.   

 Analisis evaporasi dilakukan 

untuk mengetahui besarnya evaporasi 

sepanjang saluran. Analisis evaporasi 

menggunakan data harian dari panci 

evaporasi selama 1 tahun terakhir, dan 

besar evaporasi rata-rata 4,28x10
-8
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m
3
/det pada bulan Desember. 

Berdasarkan dimensi permukaan 

(panjang saluran dan lebar permukaan 

air) dari masing-masing ruas 

pengukuran, maka nilai evaporasi dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kehilangan Air Akibat 

Evaporasi  

 
Hasil Perhitungan, 2016 

Evaporasi rata-rata harian 

dengan menggunakan data evaporasi 

selama bulan Desember untuk semua 

saluran sekunder adalah 4,28x10
-8

 

m
3
/det. Untuk evaporasi pada saluran 

sekunder Batu Kumbung sepanjang 43 

m yaitu 9,20x10
-6

 m³/det, untuk saluran 

sekunder Pondok Buak sepanjang 34 

yaitu 7,27x10
-07 

m³/det, dan untuk 

saluran sekunder Merca Pada 

sepanjang 49 m yaitu 1,57x10
-06 

m³/det.  

Dari tiga saluran yang dikaji 

terdapat perbedaan kehilangan air 

akibat evaporasi. Pada saluran Batu 

kumbung kehilangan air sebesar 

9,20x10
-06 

m³/det. Besar kehilangan 

evaporasi diakibatkan oleh beberapa 

faktor yaitu besar luas penampang 

saluran dan kondisi saluran yang 

berbentuk trapesium serta saluran 

sekunder batu kumbung memiliki 3 

terjunan dikarenakan kondisi dasar 

saluran yang tidak rata. Hal ini 

menyebabkan air yang masuk banyak 

yang menguap.     

Kehilangan air  selanjutnya 

diikuti oleh saluran Pondok Buak yaitu 

sebesar 7,27x10
-07 

m³/det. Kehilangan 

air pada saluran ini disebabkan oleh 

luas penampang yang kecil dan kondisi 

saluran benyak tertutup pohon. Hal ini 

mengakibatkan kehilangan akibat 

evaporasi kecil. Sedangkan, pada 

saluran sekunder Merca Pada besar 

kehilangan adalah 1,57x10
-06 

m
3
/det. 

Kehilangan air akibat evaporsai tidak 

terlalu besar, hal ini dikarenakan saluran 

yang terbuat dari pasangan beton dan 

pada saluran ini banyak di tumbuhi 

rerumputan pada dinding saluran. Oleh 

karena itu, penguapan pada saluran ini 

tidak terlalu besar sehingga kehilangan 

air akibat evaporasi yang terjadi di 

saluran ini tidak terlalu banyak.   

 

Efisiensi 

 Analisis efisiensi dilakukan 

untuk mengetahui besar efisiensi 

pendistribusian air pada saluran. 

Konsep efisiensi pemberian air irigasi 

yang paling awal untuk mengevaluasi 

kehilangan air adalah efisiensi saluran 

pembawa air. Jumlah air yang masuk 

dari pintu pengambilan atau sungai 

biasanya sangat besar. Dan saat 

penyaluran terjadi kehilangan air pada 

saluran (Hansen, dkk., 1992). 

Berdasarkan hasil perhitungan, besar 
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efisiensi pada setiap saluran dapat 

dilihat pada tabel 5.    

Tabel 5. Efisiensi Saluran 

 
Hasil Perhitungan, 2016 

 Nilai pada tabel menunjukan 

bahwa, nilai efisiensi saluran sangat 

jauh dari perkiraan efisiensi irigasi yang 

sudah ditetapkan sebagai berikut : (1) 

jaringan terisier = 80% ; (2) jaringan 

sekunder = 90% ; dan (3) jaringan 

primer = 90%. Sedangkan faktor 

efisiensi irigasi secara keseluruhan 

adalah 80% x 90% x 90% = 65% 

(Direktorat Jendral Pengairan, 1986).  

Pada saluran sekunde Batu 

Kumbung efisiensi saluran sebesar 

56,69 %.  Dan besar efisiensi pada 

saluran sekunder Merca Pada yaitu 

63,89 %. Nilai ini menunjukan efisiensi 

saluran jauh dari standar yang 

ditetapkan. Sedangkan, pada saluran 

sekunder Pondok Buak besar efisiensi 

adalah 90,91 %. Nilai ini sudah 

mendekati kondisi standar operasional 

kehilangan air pada jaringan sekunder 

sesuai dengan standar direktorat jendral 

pengairan.  

 

Kehilangan Air Akibat Faktor Lain 

 Selain kehilangan air akibat 

evaporasi, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan kehilangan air pada 

saluran yaitu rembesan, perkolasi, 

retakan dan ekspoloitasi  pada saluran 

irigasi. Nilai kehilangan akibat factor lain 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Kehilangan Akibat Faktor Lain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berdasarkan Tabel 6, nilai 

kehilangan air akibat faktor lain pada 

setiap saluran masing-masing yaitu, 

0,392 m³/det pada saluran sekunder 

batu kumbung, 0,103 m³/det pada 

saluran sekunder pondok buak, dan 

0,013 m³/det pada saluran sekunder 

merca pada.  

 Kehilangan akibat faktor lain 

adalah, perkolasi, rembesan, dan 

bocoran pada saluran. Perkolasi adalah 

gerakan air kebawah dari zona tidak 

jenuh (antara permukaan tanah sampai 

kepermukaan air tanah) ke dalam 

daerah jenuh (daerah di bawah 

permukaan air tanah). Setelah lapisan 

tanah jenuh air (seluruh ruang pori terisi 

air) dan curah hujan masih berlangsung 

terus, maka karena pengaruh gravitasi 

air akan terus bergerak ke bawah 

sampai ke permukaan air tanah. 

Gerakan air ini disebut perkolasi 

(Triatmodjo, 2009).   

 Menurut Dumairy (1992) 

proses masuknya air ke dalam tanah 

dinamakan infiltrasi atau perkolasi. 
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Kapasitas infiltrasi air atau curah hujan 

berbeda-beda antara satu tempat dan 

tempat lain, tergantung pada kondisi 

tanahnya. Apabila tanahnya cukup 

permeabel, cukup mudah ditembus air, 

maka laju infiltrasinya akan tinggi. 

Semakin tinggi tingkat permeabilitas 

tanah semakin tinggi pula laju 

infiltrasinya.  Laju perkolasi sangat 

bergantung pada sifat-sifat tanah antara 

lain permeabilitas dan tekstur tanah. 

Untuk jaringan irigasi Sungai Ular 

diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum 

Propinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 

4,0 mm/hari. Menurut Kartasapoetra dan 

Sutedjo (1994) pada tanah bertekstur 

lempung berpasir  laju perkolasi 

mencapai 3-6 mm/hari.  

Kondisi Saluran 

 Kehilangan air dan efisiensi 

saluran sangat di perngaruhi oleh 

kondisi fisik saluran. Berdasarkan hasil 

penelitian, kondisi fisik saluran pada 

keadaan di lapangan ada pada tabel 7. 

Tabel 7. Kondisi Saluran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan 

maka dapat di tarik beberapa 

kesimpulan, yaitu:  

Nilai kehilangan air setiap saluran 

berbeda, yaitu pada saluran sekunder 

Batu Kumbung sebesar 0,392 m
3
/det, 

pada saluran sekunder Pondok Buak 

sebesar 0,001 m
3
/det, dan pada saluran 

sekunder Merca Pada sebesar 0,013 

m
3
/det.  

Besar kehilangan air pada saluran 

sekunder Batu Kumbung dan Merca 

Pada lebih banyak jika dibandingkan 

dengan saluran sekunder Pondok Buak 

dikarenakan kondisi fisik saluran. Pada 

saluran sekunder Batu Kumbung, 

saluran memiliki 3 terjunan dan banyak 

perkolasi dan rembesan pada sepanjang 

dinding saluran yang dikaji. 

 

Pada saluran sekunder Pondok Buak, 

kehilangan air akibat evaporasi dengan 

kehilangan air akibat akibat faktor lain 

sama besar.   

Kehilangan air akibat faktor lain 

diakibatkan oleh perkolasi, rembesan 

dan bocoran pada saluran.  

Efisiensi saluran sebesar 56,69 %.  Dan 

besar efisiensi pada saluran sekunder 

Merca Pada yaitu 63,89 %. Nilai ini 

menunjukan efisiensi saluran jauh dari 

standar yang ditetapkan. Sedangkan, 

pada saluran sekunder Pondok Buak 

besar efisiensi adalah 90,91 %. Nilai ini 

sudah mendekati kondisi standar 
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operasional kehilangan air pada jaringan 

sekunder sesuai dengan standar 

direktorat jendral pengairan. 

Saran 

 Penelitian yang dilakukan 

mengenai efisiensi dan kehilangan air 

pada saluran sekunder hanya melihat 

faktor evaporasi dan kehilangan air 

akibat faktor lain. Oleh karena itu perlu 

adanya penelitian mengenai efisiensi 

dan kehilangan air secara keseluruhan 

dengan memperhitungkan besarnya 

perkolasi dan  rembesan pada tingkat 

usaha tani pada saluran sekunder 

irigasi. Penelitian juga bisa dilakukan 

pada tingkat saluran primer, tersier 

bahkan kuarter.  
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