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ANALISIS DAMPAK KERUSAKAN SALURAN IRIGASI  

TERHADAP PRODUKSI PADI DI KECAMATAN BENDOSARI, 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Abstrak 

 

Program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi memiliki 

beberapa target yang akan dicapai diantaranya pembangunan dan peningkatan 

jaringan irigasi seluas 9.89 juta ha, dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan 

seluas 3.01 juta ha. Program penambahan dan perbaikan jaringan irigasi ini 

diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh 

pemerintah Indonesia. Metode yang digunakan yaitu survey lapangan. Metode 

survei bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang objek atau sasaran 

dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan yaitu jumlah produksi lahan 

pertanian padi tiap tahun berdasarkan potensi lahan pertanian dan kerusakan 

saluran irigasi. Hasil perhitungan estimasi produksi padi di Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2018 adalah 400574,62 ton. Kelas produktivitas lahan pertanian padi 

potensi tinggi dengan jumlah panen 2-3 kali pertahun memiliki produksi 

terbanyak yaitu 220.327,52 ton. Faktor potensi lahan pertanian padi dan jumlah 

panen dalam satu tahun sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman padi, 

sedangkan kerusakan saluran irigasi rusak ringan dan sedang tidak terlalu 

memengaruhi produktivitas padi.  

 

Kata kunci: kerusakan, saluran irigasi, produksi padi 

Abtract 

 

The program for construction and rehabilitation of irrigation network 

infrastructure has some targets to be achieved. These targets include construction 

and upgrading of irrigation networks covering 9.89 million hectares and irrigation 

rehabilitation of 3.01 million hectares. The program to add and repair irrigation 

networks is expected to be able to realize food self-sufficiency. The method used 

in this research is the field survey method. The survey method is used to obtain a 

general description of the object or target in this study. The variables used were 

the amount of rice farming land production in 2018 based on the potential of 

agricultural land and irrigation damage. The estimated rice production in 

Sukoharjo Regency in 2018 is 400574.62 tons. The class of high potential land 

productivity with the number of harvests 2-3 times per year has the highest 

production of 220,327.52 tons. The factors that influence rice production, namely 

land potential and number of crops in one year, while the irrigation class damage 

does not significantly affect rice productivity.  
 

Keywords: damage, irrigation channel, rice production 
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1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi sebagian negara 

berkembang dalam menunjang perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

jelas dari peranan sektor pertanian dalam memberikan kesempatan kerja kepada 

penduduk, menciptakan pendapatan nasional, dan menyumbangkan pada 

keseluruhan produk. Data menunjukkan bahwa di beberapa negara yang sedang 

berkembang lebih 75% dari penduduknya berada di sektor pertanian dan lebih 

50% dari pendapatan nasionalnya dihasilkan dari sektor pertanian serta hampir 

seluruh ekspornya merupakan hasil pertanian (Todaro, 2000).  

Tabel 1 menunjukkan fluktuasi perubahan luas lahan panen sawah, tingkat 

produktivitas, dan jumlah produksi padi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2010 

hingga 2016. Data dari dinas pertanian tahun 2016 menunjukkan tingkat 

produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo mencapai 72,08 kw/ha pada tahun 

tersebut. Tingginya tingkat produktivitas tersebut harus ditunjang dengan 

pemeliharaan sarana prasarana yang baik. 

 

Tabel 1. Produksi Lahan Pertanian Padi Tahun 2010-2016 di Kab. Sukoharjo 

Produksi Padi 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Luas Panen 

(ha) 
46.450 35.083 52.041 47.783 49.028 49.764 

54.339 

Produktivitas 

(kw/ha) 
61 53 66 68 63 75 

72,08 

Produksi (ton) 283.655 185.653 346.039 327.182 310.753 374.535 391.675 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo 

 

Dewasa ini, arah kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional) 2015-2019 adalah menjamin ketahanan air, pangan  dan 

energi yang sesuai dengan visi dan  misi presiden  untuk memiliki kedaulatan atas 

pengelolaan pangan, energi, dan sumber daya maritim & kelautan. Kebijakan 
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untuk menjamin ketahanan air dan pangan menunjukkan betapa pentingnya 

mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh berbasiskan kepada 

kedaulatan dan kemandirian pangan.  

Permasalahan fundamental produksi pangan saat ini diantaranya yaitu 

layanan irigasi dirasa belum optimal. Kecukupan air irigasi merupakan faktor 

yang sangat esensial dalam proses produksi padi sawah untuk menjamin 

produktivitas yang tinggi. Permasalahan yang dihadapi adalah banyak 

infrastruktur irigasi, seperti bendungan, saluran, dan pintu-pintu air yang rusak 

karena berbagai sebab sehingga tidak berfungsi secara baik.  Penyebab kerusakan 

antara lain adalah gangguan alam seperti gempa bumi dan banjir, perbuatan 

manusia sendiri, konstruksi bangunan yang salah, dan kurangnya pemeliharaan 

oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 

Gambar 1 merupakan kondisi saluran irigasi di Kecamatan Bendosari, 

Kabupaten Sukoharjo. Selain saluran irigasi yang jebol terdapat beberapa 

kerusakan lain seperti pendangkalan akibat sedimentasi dan longsor pada saluran 

irigasi yang belum ditalud/diperkeras. Perlu adanya rehabilitasi saluran irigasi 

berkala untuk mengurangi dampak saluran irigasi yang rusak terhadap 

produktivitas padi. 

 

 

Gambar 1. Kondisi Saluran Irigasi di Kabupaten Sukoharjo 

(Sumber: Survei Lapangan tahun 2018) 
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Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dan Kementerian Pertanian melakukan program pembangunan dan rehabilitasi 

infrastruktur jaringan irigasi. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah 

pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 9.89 juta ha, dan rehabilitasi 

jaringan irigasi permukaan seluas 3,01 juta ha. Program penambahan dan 

perbaikan jaringan irigasi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan 

swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. 

Penelitian “Analisis Dampak Kerusakan Saluran Irigasi terhadap Produksi 

Padi di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo” dilakukan untuk 

mengetahui dampak saluran irigasi yang rusak terhadap nilai produktivitas padi di 

sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kondisi saluran irigasi dan produksi padi 

dapat diperoleh dengan pemanfaatan data penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografis. Penginderaan jauh digunakan untuk identifikasi saluran irigasi dan 

mengetahui distribusi saluran irigasi. Data yang digunakan berupa citra Pleiades 

1B dengan tanggal perekaman 15 Desember 2016. Penggunaan data tersebut 

dalam penelitian ini karena citra Pleiades 1B dapat menampilkan objek hingga 

kedetailan 60cm. Hal tersebut akan memudahkan dalam identifikasi saluran 

irigasi.  

Sistem informasi geografis digunakan untuk mengolah data potensi lahan 

pertanian dan data produksi padi sehingga diketahui distribusi nilai produktivitas 

padi di Kabupaten Sukoharjo. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk 

memvisualisasikan data yang telah diolah sehingga dapat menampilkan kondisi 

saluran irigasi dan distribusi produksi padi. Kedua data tersebut nantinya 

digunakan untuk analisa dampak kondisi saluran irigasi terhadap produksi padi di 

Kabupaten Sukoharjo.  

Pemanfaatan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis  

diharapkan mampu memudahkan dalam identifikasi kondisi saluran irigasi dan 

perhitungan estimasi produksi padi yang efisien. Hal ini yang menjadi latar 

belakang peneliti untuk melakukan penelitian “Analisis Dampak Kerusakan 

Saluran Irigasi terhadap Produksi Padi di Sebagian Kabupaten Sukoharjo” yang 

diharapkan dapat membantu program pemerintah dibidang ketahanan pangan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1.2.1 Bagaimana kondisi saluran irigasi di sebagian wilayah Kabupaten 

Sukoharjo? 

1.2.2 Bagaimanakah produksi padi di sebagian wilayah Kabupaten 

Sukoharjo? 

1.2.3 Bagaimana dampak kerusakan saluran irigasi terhadap produksi 

padi di sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan 

diantaranya: 

1.3.1 Mengetahui kondisi saluran irigasi di sebagian wilayah Kabupaten 

Sukoharjo.  

1.3.2 Mengetahui jumlah produksi padi dalam setahun di sebagian wilayah 

Kabupaten Sukoharjo. 

1.3.3 Menganalisis dampak kerusakan saluran irigasi terhadap produksi padi 

di sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei (survey 

method), yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data primer. Metode 

survei bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang objek atau sasaran 

dalam penelitian ini sebagai variabel-variabel utama, yaitu jumlah produksi lahan 

pertanian padi dan kerusakan saluran irigasi.  

Penelitian ini dilakukan hanya pada objek lahan pertanian padi yang 

terdapat di Kabupaten Sukoharjo dengan para petani sebagai sumber informasi 

pelengkap. Faktor pemilihan Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi penelitian 
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karena keadaan geografis yang mendukung sektor pertanian, mayoritas 

masyarakat Sukoharjo bekerja di sektor pertanian sehingga perlu adanya kajian 

yang mendalam tentang kerusakan saluran irigasi dan hubungannya dengan 

estimasi produksi lahan pertanian. 

Teknik yang digunakan dalam metode non probability yaitu teknik 

purposive sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sesuai 

dengan tujuan penelitan. Pengambilan sampel didasarkan kepada saluran irigasi 

yang rusak berdasarkan kondisi aset irigasi. Pengambilan sampel dilakukan untuk 

memperoleh nilai parameter yang sebenarnya dilapangan. Parameter yang akan di 

cek di lapangan merupakan parameter keberadaan dan kondisi saluran irigasi 

sekunder. Jumlah sampel daerah irigasi sebanyak 39 lahan pertanian dan saluran 

irigasi diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 

ketelitian 85%.  

2.1 Tahap Persiapan 

Tahapan persiapan merupakan tahapan awal penelitian yang meliputi studi 

pustaka terhadap literatur-literatur dan sumber referensi yang berkaitan dengan 

penelitian. Penentuan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini juga 

dipersiapkan sesuai dengan metode penelitian yang akan digunakan. 

Pengumpulan data diperoleh dan diolah dari instansi terkait serta dari berbagai 

sumber referensi terpercaya.  Citra Pleiades yang direkam tanggal 15 Desember 

2016 diperoleh secara langsung dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional. Citra Pleiades terdiri dari 3 band multispectral dan 1 band pankromatik. 

Pemilihan citra yang direkam tanggal 15 Desember 2016 disebabkan karena citra 

yang direkam memiliki tutupan awan yang rendah terutama di Kabupaten 

Sukoharjo. Data administrasi Kabupaten Sukoharjo dan lahan pertanian diperoleh 

dari instansi pemerintah penyedia shapefile peta RBI di seluruh Indonesia yaitu 

Badan Informasi Geospasial. Data sekunder agihan saluran irigasi pertanian 

diperoleh dari Dinas Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten 

Sukoharjo. 
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2.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi tahapan pengolahan data pra lapangan, survei 

lapangan, dan pengolahan data pasca lapangan. 

Pengolahan data pra lapangan digunakan sebagai data sementara untuk 

mempermudah ketika survei lapangan. Pengolahan data pra lapangan  meliputi 

pengolahan citra pleiades yaitu pansharpening, transformasi canal index, dan 

enhancement. Hasil dari pengolahan data citra digital digunakan untuk identifikasi 

saluran irigasi tingkat tersier. Data saluran irigasi tingkat tersier tersebut 

digunakan untuk mengetahui lahan pertanian padi yang terdampak kerusakan 

saluran irigasi sekunder. 

Survei lapangan dilakukan untuk cek hasil identifikasi lahan pertanian 

padi dari data sekunder, sehingga mampu mewakili kenyataan di lapangan. Selain 

itu, survei lapangan juga digunakan untuk mengetahui produksi padi melalui 

wawancara langsung dengan para petani sehingga dapat diketahui produktivitas 

untuk masing-masing kelas potensi lahan pertanian padi. Survei lapangan 

dilakukan berdasarkan titik sampel yang telah dibuat sebelumnya menggunakan 

metode purposive sampling yaitu pengambilan titik sampel dari anggota populasi. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dilapangan adalah sebagai berikut:   

2.2.1 Melakukan wawancara terhadap para petani sebagai informasi utama 

estimasi produksi padi. 

2.2.2 Mengambil dokumentasi lapangan sebagai penggambaran keadaan 

dilapangan untuk masing-masing titik pengamatan. 

Tahap pengolahan data pasca lapangan meliputi perhitungan data produksi 

padi dan pembuatan peta persebaran produktivitas padi dan kerusakan saluran 

irigasi. Pengolahan data pasca lapangan digunakan untuk melakukan interpretasi 

ulang hasil data survey lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. 

Perhitungan data produksi padi dilakukan untuk mengetahui nilai produktivitas 

padi di Kabupaten Sukoharjo. Produktivitas padi diperoleh dari rata-rata setiap 

kelas potensi pertaian padi yang terdampak kerusakan saluran irigasi. Hasil 

perhitungan produktivitas padi tersebut digunakan untuk perbandingan dengan 

produksi padi tahun 2016 ketika saluran irigasi dalam kondisi baik padi wilayah 
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sawah potensial yang sama. Peta kerusakan saluran irigasi digunakan untuk 

mengetahui persebaran saluran irigasi yang rusak dan mengatahui sawah potensial 

yang terdampak kerusakan saluran irigasi, sehingga dapat diketahui dampak 

kerusakan saluran irigasi terhadap produksi padi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis dampak kerusakan saluran irigasi dilakukan dengan membandingkan 

table luas sawah potensial kelas kerusakan saluran irigasi dan produksi padi tahun 

2016 ketika saluran irigasi dalam kondisi baik. Tabel sawah potensial yang 

terdampak kerusakan saluran irigasi menunjukkan 4 kelas sawah potensial di 

Kecamatan Bendosari. Sawah potensial merupakan sawah yang terdampak 

kerusakan saluran irigasi sekunder di Kecamatan Bendosari. Data sawah potensial 

diperoleh dari dinas PUPR Kab. Sukoharjo. Data sawah potensial dihubungkan 

dengan data inventarisasi kerusakan saluran irigasi sehingga diperoleh kelas 

sawah potensial yang terdampak kerusakan saluran irigasi.  

Tabel 2. Luas Sawah Potensial Terdampak Kerusakan Saluran Irigasi di 

Kecamatan Bendosari 

No 
Kelas Sawah Potensial Luas (ha) 

1 
Sawah Potensial Sedang, Saluran 

Irigasi Rusak Ringan 44.29808 

2 
Sawah Potensial Tinggi, Saluran Irigasi 

Rusak Sedang 114.7508 

3 
Sawah Potensial Tinggi, Saluran Irigasi 

Rusak Berat 196.7523 

4 Sawah Potensial Tinggi, Saluran Irigasi 

Rusak Ringan 42.90066 

Total 398.7019 

 Sumber: Pengolahan Data, 2019 

 

Tabel 2 menampilkan luas kelas sawah potensial di Kecamatan Bendosari. 

Kelas tersebut diantaranya sawah potensial sedang dengan kerusakan saluran 

irigasi ringan seluas 44,29 ha, sawah potensial tinggi dengan kerusakan saluran 

irigasi sedang seluar 114,7508, sawah potensial tinggi dengan kerusakan saluran 
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irigasi berat seluas 196,75 ha, dan sawah potensial tinggi dengan kerusakan 

saluran irigasi ringan deluas 42,9 ha. 

Tabel 3 menampilkan hasil estimasi produksi padi Kecamatan Bendosari 

tahun 2018 dan data produksi padi 2016 dari dinas pertanian Kabupaten 

Sukoharjo. Kedua data tersebut digunakan untuk membandingkan produksi padi 

ketika saluran irigasi rusak pada tahun 2018 dan saat saluran irigasi baik pada 

tahun 2016. Tabel menunjukkan bahwa pada setiap kelas sawah potensial sedang 

dengan kerusakan saluran irigasi ringan dan sawah potensial tinggi dengan 

kerusakan saluran irigasi ringan, sedang dan tinggi seluruhnya mengalami 

kenaikan produksi padi. Data kenaikan produksi padi dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3. Tabel Perbandingan Produksi Padi Kelas Sawah Potensial di Kecamatan       

Bendosari Tahun 206 dan 2018 

No 

Kelas 

Luas 

(ha) 

Rerata 

Panen 

Rerata 

Produktivitas 

Produksi 

Padi 2018 

(ton) 

Produksi 

Padi 2016 

(ton) 

1 Sawah 

Potensial 

Sedang RR 44.29 2.5 4.64 513.8577 317.7955 

2 Sawah 

Potensial 

Tinggi RS 114.75 2.5 5 1434.385 823.2251 

3 Sawah 

Potensial 

Tinggi RB 196.75 2.5 4.375 2151.978 1411.506 

4 Sawah 

Potensial 

Tinggi RR 42.90 2.5 4.285 459.5734 307.7704 

Total 398.70 

 

4559.795 2860.297 

Sumber: Pengolahan Data 2019 dan data produksi padi dinas pertanian 2016 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa kelas sawah potensian 

sedang dengan kerusakan saluran irigasi ringan memiliki produksi padi 513,85 ton 

dimana produksi pada tahun 2016 sebesar 317,79 ton. Kelas sawah potensian 

tinggi kerusakan saluran irigasi sedang memiliki produksi padi 1434,38 ton 

dimana produksi pada tahun 2016 sebesar 823,22 ton. Kelas sawah potensian 

tinggi dengan kerusakan saluran irigasi berat memiliki produksi padi 2151,978 ton 
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sedangkan pada tahun 2016 sebesar 1411,5 ton. Kelas sawah potensial dengan 

kerusakan saluran irigasi ringan memiliki produksi padi 459,573 ton sedangkan 

pada tahun 2016 sebesar 307,7 ton.  Setiap kelas sawah potensial yang terdampak 

kerusakan saluran irigasi dapat dilihat pada peta dibawah. 

Hal ini menunjukkan bahwa saluran irigasi dengan kondisi rusak ringan 

dan sedang tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas padi. Kerusakan 

saluran irigasi ringan dan sedang masih dapat dikategorikan berfungsi meskipun 

efektifitas pengairan tidak lebih baik ketika saluran irigasi dalam kondisi baik. 

Berbeda dengan kerusakan saluran irigasi berat yang cukup berpengaruh terhadap 

produktivitas padi. Tabel menunjukkan bahwa sawah potensial rendah dengan 

saluran irigasi rusak berat memiliki nilai produktivitas yang cukup rendah yaitu 

4,37 ton/ha. Banyak faktor yang dapat memengaruhi sawah potensial seperti 

factor fisik geografis dantaranya jenis tanah, curah hujan, litologi, dan kemiringan 

lereng. Akan tetapi, saluran irigasi tetap dapat menunjang produktivitas lahan 

pertanian padi dengan pemeliharaan yang lebih baik. 

Gambar 2 menampilkan persebaran kelas sawah potensial yang terdampak 

kerusakan saluran irigasi. Sawah potensial sedang dan tinggi dengan kerusakan 

saluran irigasi ringan berada di wilayah bagian barat Kecamatan Bendosari 

terdampak saluran irigasi cendono. Sawah potensial tinggi dengan kerusakan 

saluran irigasi sedang tersebar di wilayah barat dan timur Kecamatan Bendosari 

yaitu terdampak oleh kerusakan saluran irigasi sambeng dan cendono primer. 

Sawah potensial yang terdampak kerusakan saluran irigasi berat paling banyak 

ditemukan di wilayah tengah Kecamatan Bendosari. Kerusakan terjadi pada 

saluran irigasi grogol, kedungbulus, dan sambiloro. 

Kerusakan saluran irigasi berat diakibatkan oleh berbagai macam hal 

diantaranya ambrolnya salah satu ruas saluran irigasi di daerah irigasi 

kedungbulus, ditemukan penimbunan sedimentasi sehingga pada musim 

penghujan dapat mengakibatkan banjir. Saluran irigasi sambeng ditemukan masih 

banyak saluran yang belum ditalud (diperkeras)/ berupa tanah dan daerah dikanan 

kiri saluran irigasi ditumbuhi semak belukar sehingga dapat menutup saluran 

irigasi. Kondisi kerusakan saluran irigasi sambiloro hampir sama dengan saluran 
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irigasi sambeng yaitu terdapat saluran irigasi yang belum ditalud atau hanya satu 

sisi saja, sehingga dapat mengakibatkan banjir ke satu sisi saluran, permasalahan 

lain yang ditemukan yaitu kerusakan pada lantai saluran irigasi yang 

dikhawatirkan dapat mengganggu aliran saluran irigasi. 

 

 

Gambar 2. Peta Kelas Sawah Potensial di Kabupaten Sukoharjo
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4. PENUTUP 

4.1 Kondisi saluran irigasi di Kecamatan Bendosari terbagi menjadi tiga kelas 

kerusakan yaitu kelas kerusakan ringan, kelas kerusakan sedang, dan kelas 

kerusakan berat dimana pengkelasan kondisi kerusakan saluran irigasi 

berdasarkan fungsional saluran irigasi tersebut.  

4.2 Hasil perhitungan produksi padi yang di Kabupaten Sukoharjo yaitu 

400.574,61 ton per tahun, dengan kelas produktivitas lahan pertanian padi 

tinggi 2-3 kali panen pertahun memiliki produksi terbanyak yaitu 220.327,52 

ton.  

4.3 Kondisi kerusakan saluran irigasi tidak terlalu berdampak terhadap 

produktivitas padi karena kerusakan ringan dan sedang pada saluran irigasi 

tidak terlalu memengaruhi fungsional saluran sebagai pengantar air ke petak 

sawah. Hasil survey produksi padi pada sawah potensial yang terdampak 

saluran irigasi yang rusak menunjukkan bahwa mengalami kenaikan produksi 

padi disbanding data produksi padi tahun 2016 dimana saluran irigasi dalam 

kondisi baik. 
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