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 Irigasi merupakan kegiatan yang tidak terpisah dengan sistem lingkungan di samping kegiatan 
operasional dan pemeliharaan. Kinerja irigasi terkait dengan berbagai faktor sehingga diperlukan studi 
untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan irigasi. Kinerja jaringan irigasi yang 
tinggi akan meningkatkan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi. 
 

Penelitian menggunakan populasi semua pihak yang berkaitan dengan kinerja jaringan irigasi 
di Daerah Irigasi Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Sampel ditentukan dengan 
purposive random sampling sebanyak 59 responden. Untuk menjamin kehandalan kuesioner, maka 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear 
berganda dengan alat bantu berupa Program SPSS Versi. 14. 
 

Uji validitas memberikan nilai r hitung di atas nilai r tabel (0,262) yang menunjukkan bahwa 
indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid. Uji reliabilitas memberikan nilai Alpha 
Cronbach di atas 0,6 yang menunjukkan bahwa rangkaian kuesioner yang dipergunakan adalah 
reliabel. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model yang dipergunakan layak dan terbebas 
dari gangguan normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Uji hipotesis menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara Faktor Teknis terhadap Kinerja Jaringan Irigasi yang 
ditunjukkan dengan t hitung sebesar 3,945 (> t tabel = 2,00); terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Faktor Kelembagaan terhadap Kinerja Jaringan Irigasi dengan t hitung sebesar 3,151 (> t tabel = 
2,00); dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Faktor Pembiayaan terhadap Kinerja Jaringan 
Irigasi dengan t hitung sebesar 2,637 (> t tabel = 2,00). Uji simultan memberikan hasil terdapat 
pengaruh yang signifikan secara simultan antara Faktor Teknis, Faktor Kelembagaan dan Faktor 
Pembiayaan terhadap Kinerja Jaringan Irigasi dengan F hitung sebesar 18,699 (> F Tabel = 2,77). 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan jaringan irigasi dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di antaranya teknis, kelembagaan dan pembiayaan. 
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