
 

ABSTRAK 

 
 
Jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Glapan Barat yang berada di dua 

Kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, mendapatkan air dari 
saluran induk Glapan Barat yang mengambil air melalui intake kiri dari Bendung Glapan 
di Sungai Tuntang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai efisiensi 
pada jaringan saluran irigasi primer di DI Glapan Barat saat ini, serta untuk mengetahui 
bagaimana persamaan regresi dari fungsi jarak terhadap efisiensi pada saluran irigasi 
primer di DI Glapan Barat. 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada pada saluran irigasi primer di DI 
Glapan Barat sepanjang 13,526 kilometer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 
dokumen maupun observasi dan pengukuran di lokasi studi. Analisis datanya 
menggunakan analisis deskriptif, analisis efisiensi dan analisis regresi, dengan 
menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efisiensi pada saluran irigasi primer di 
DI Glapan Barat pada saat ini rata-rata per tahun ataupun per bulan sebesar 90,27%. 
Sedangkan berdasarkan data primer, diketahui bahwa nilai efisiensi pada saluran irigasi 
primer di DI Glapan Barat sepanjang 13,526 kilometer pada saat ini rata-rata sebesar 
93,03%. Efisiensi debit pada saluran irigasi primer DI Glapan Barat rata-rata lebih dari 
80%, kecuali untuk ruas saluran dari BGB 0 hingga BGB 1, yang sebesar 79,72%. Hal ini 
menunjukkan bahwa efisiensi debit pada ruas saluran tersebut sudah tidak sesuai dengan 
rencana, yaitu efisiensi debit minimal sebesar 80%. Disamping itu, diketahui pula bahwa 
persamaan regresi dari fungsi jarak terhadap efisiensi pada saluran irigasi primer di DI 
Glapan Barat adalah berupa model persamaan regresi cubic yaitu: Y = 76,9292 + 7,7120 
X – 0,8667 X2 + 0,271 X3 . Dimana Y adalah efisiensi debit saluran (variabel terikat) 
dan X adalah  jarak (variabel bebas). Dimana berdasarkan persamaan tersebut, misalkan 
pada jarak 1 kilometer dari BGB 0, maka akan didapati efisiensi sebesar 83,89 %. Serta 
nilai efisiensi maksimum (Y max) adalah sebesar 97,892 %, yaitu pada jarak (X) 
sepanjang 6,326 kilometer. 
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