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1. PENDAHULUAN 
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Abstrak— Daerah Irigasi Parmaldoan adalah salah satu daerah irigasi teknis terbesar di 
kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas 427 ha. Sistem irigasi Parmaldoan merupakan  
jaringan irigasi tunggal yang mendistribusikan air irigasi dari intake sampai ke saluran 
tersier. 

Pemeliharaan dan rehabilitasi daerah irigasi hampir setiap tahun dilakukan tetapi masih 
ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja dari sistem irigasi 
Parmaldoan kurang efektif. Efisiensi air irigasi Parmaldoan sangat rendah jika 
dibandingkan dengan efisiensi minimal yang disarankaan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum. Rendahnya efisiensi tersebut merupakan permasalahan yang timbul akibat dari 
faktor kerusakan/ kebocoran pada saluran irigasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh perumusan langkah optimasi pemeliharaan atau 
rehabilitasi dengan keterbatasan biaya serta tindakan untuk mengurangi kehilangan air di 
saluran irigasi dan bangunan bagi. Penelitian ini menggunakan metode Program Integer 
Campuran yang tediri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sebagai fungsi tujuan dalam 
penelitian ini adalah pengurangan kehilangan air, sedangkan fungsi kendalanya adalah 
keterbatasan biaya, panjang saluran dan unit bangun bagi. 
 

Keywords— DI Parmaldoan, efisiensi irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, program 
integer campuran. 

1.1 Latar belakang 
Kabupaten Tapanuli Tengah berada di 

Propinsi Sumatera Utara dan terletak di pantai 
barat Sumatera dengan mayoritas penduduk 
bertani sawah. Sehingga untuk meningkatkan 
pendapatan penduduknya pemerintah harus 
menggalakkan sektor pertanian khususnya 
pertanian sawah. 

Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk 
menggalakkan sektor pertanian sawah  antara 
lain melaksanakan penyuluhan-penyuluhan 

pertanian, mensosialisasikan metode-metode 
teknologi pertanian yang terbaik dan yang tidak 
kalah pentingnya adalah menjamin stabilitas 
suplai air irigasi ke daerah persawahan. 

Salah satu langkah untuk menjamin suplai air 
irigasi adalah dengan cara melaksanakan 
operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan 
irigasi supaya tetap berfungsi dengan baik 
antara lain pemeliharaan saluran-saluran irigasi, 
melaksanakan rehabilitasi saluran-saluran yang 
rusak. Tetapi langkah ini membutuhkan dana 
yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan 
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langkah-langkah optimal mengingat 
keterbatasan dana yang ada. 

Daerah irigasi Parmaldoan adalah salah satu 
daerah irigasi teknis terbesar di kabupaten 
Tapanuli Tengah dengan luas 427 ha 
membutuhkan pemeliharaan dan rehabilitasi 
karena saat ini efisiensi air irigasi Parmaldoan 
sangat rendah jika dibandingkan dengan 
efisiensi minimal yang disarankaan oleh 
Departemen Pekerjaan Umum. Untuk 
mewujudkan terjaminnya suplai air irigasi demi 
kesinambungan pertanian sawah di daerah 
tersebut, jaringan irigasi Parmaldoan 
membutuhkan langkah-langkah optimasi 
pemeliharaan serta tindakan perbaikan/ 
rehabilitasi  untuk mengurangi kehilangan air 
di saluran irigasi sehingga dengan demikian 
diharapkan bisa meningkatkan produktivitas 
pertanian sawah. 

Manajemen sistem irigasi yang diatur oleh 
pemerintah pusat berdasarkan UU no 7/2004 
tentang SDA dan PP no. 20/2006 pasal 66 
tentang Inventarisasi Aset Irigasi untuk 
mendapatkan jumlah, dimensi, jenis, kondisi 
dan fungsi seluruh aset irigasi serta data 
ketersediaan air pada setiap daerah irigasi. 
Regulasi ini menjadian acuan dalam 
melaksanakan operasi, pemeliharaan dan 
rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi 
Parmaldoan. Oleh karena itu penelitian ini 
penting dilakukan untuk mempertahankan 
kesinambungan sistem irigasi di Parmaldoan. 

 
1.2 Permasalahan 

Secara garis besarnya perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana menginventarisir kerusakan 
pada saluran dan bangunan irigasi 

2. Bagaimana menganalisa optimasi 
pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan 
irigasi dengan biaya yang sangat 
terbatas, dalam hal mengurangi 
kehilangan air di saluran irigasi 

1.3 Tujuan penelitian 
1. Mengetahui kerusakan-kerusakan pada 

saluran dan bangunan irigasi. 
2. Menganalisa optimasi pemeliharaan 

atau rehabilitasi dengan keterbatasan 
biaya, dalam hal mengurangi 
kehilangan air di saluran irigasi. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan diharapkan 

bermanfaat untuk : 
1. Mengoptimalkan ketersediaan dana 

yang terbatas untuk kegiatan 
pemeliharaan dan rehabilitasi.  

2. Menunjang dalam kebijakan 
pengolahan sistem irigasi di daerah 
Tapanuli Tengah 
 

1.5 Batasan Masalah 
Untuk memberikan arah dan fokus 

penyelesaian permasalahan sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya 
pembatasan dalam penulisan penelitian yaitu :  

1. Lingkup penelitian dilakukan pada 
sistem irigasi yang menyangkut sarana 
fisik, di tingkat jaringan primer. 

2. Objek penelitian adalah Daerah Irigasi 
Parmaldoan yang terletak di kabupaten 
Tapanuli Tengah.  

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
2.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi 
Sumatera Utara, kabupaten Tapanuli Tengah 
kecamatan Badiri pada Saluran Irigasi dan 
bangunan bagi Daerah Irigasi Parmaldoan 

  
2.2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data 
berdasarkan sumber dan jenis data yang sesuai 
dengan kebutuhan. Adapun jenis data adalah : 
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1. Data Sekunder (Studi Pustaka/ 
Dokumentasi) yaitu data yang diperoleh 
dari dokumen-dokumen yang 
mendukung penelitian yang terdiri: 
a) Peta Daerah Irigasi 
b) Luas areal (ha) 
c) Data sarana dan prasarana fisik 

bangunan irigasi 
d) Peta skematik jaringan irigasi 
e) Data Panjang saluran 
f) Alokasi Biaya Pemeliharaan 
 

2. Data Primer, yaitu data lapangan yang 
diperoleh secara langsung dari sumber 
data dengan cara observasi (pengamatan 
langsung), mengamati kondisi eksisting 
pengelolaan sistem irigasi dan 
melakukan pengukuran langsung ke 
lapangan untuk memperoleh data-data 
daerah irigasi antara lain: 
a) Jumlah debit air yang masuk ke 

saluran primer (Lt/dt) 
b) Jumlah debit air yang keluar dari 

saluran primer (Lt/dt) 
c) Data volume kehilangan air di 

saluran irigasi (m3

d) Jumlah debit air yang masuk ke 
bangunan bagi (Lt/dt) 

) 

e) Jumlah debit air yang keluar dari 
bangunan bagi (Lt/dt) 

f) Data volume kehilangan air di 
bangunan bagi (m3

 
) 

2.3.  Analisa Kehilangan Air 
Pengambilan data kehilangan air  merupakan 

data primer yaitu mengambil data secara 
langsung di lapangan atau di saluran yang 
diteliti. Data yang diambil meliputi data debit 
masuk, dan debit keluar. Pengambilan data 
debit air dimulai dari debit masuk saluran 
primer dari awal intake bendung Parmaldoan 
dari sebelah kiri dan sebelah kanan bendung. 
Jumlah ruas saluran yang diteliti kebocorannya 

adalah 14 saluran. Pengambilan data 
kehilangan air juga dilakukan terhadap 
bangunan bagi yang ada di jaringan irigasi, 
dalam hal ini terdapat 5 buah bangunan bagi. 

Kemudian dilakukan penelitian untuk 
mengetahui penghematan air untuk masing-
masing ruas saluran dan bangunan bagi setelah  
dilakukan perbaikan. Penelitian yang dilakukan 
adalah dengan cara menghitung volume 
kebocoran tiap-tiap ruas saluran dan volume 
kebocoran tiap banunan bagi, yang kemudian 
volume kebocoran ini diasumsikan sebagai 
penghematan apabila telah dilakukan perbaikan 
untuk tiap  ruas dan tiap bangunan bagi. 

 
2.4. Analisa Panjang Kerusakan Saluran 

Panjang kerusakan saluran diperoleh dengan 
cara mengukur panjang saluran tiap-tiap 
ruasnya yang mengalami kerusakan. Pada 
umumnya kerusakan ini adalah kerusakan 
dinding saluran, lantai saluran yang bocor atau 
bahkan lantai yang tidak berpondasi lagi karena 
tergerus arus air. Kerusakan saluran ada yang 
kecil seperti terjadi rembesan akibat retak-retak 
di saluran, tetapi juga ada yang fatal seperti 
hilangnya lantai dasar saluran. 

 
2.5. Analisa Unit Kerusakan Bangunan 

Bagi 
Jumlah bangunan bagi yang mengalami 

kerusakan atau kondisi kerusakan bangunan 
bagi diperoleh dengan cara mengukur volume 
kerusakan untuk setiap bangunan bagi. 
Kerusakan pada umumnya hampir sama dengan 
kerusakan saluran ditambah kerusakan pintu-
pintu bangunan bagi 

 
2.6.  Analisa Biaya Pemeliharaan 

Perhitungan biaya pemeliharaan diperoleh 
berdasarkan data inventarisasi kerusakan. 
Berdasarkan volume kerusakan yang diperoleh 
dari data inventarisasi, kemudian dihitung 
biaya pemeliharaan meliputi biaya untuk tenaga 
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kerja untuk pembongkaran pasangan yang 
lama, biaya tenaga kerja untuk perbaikan 
saluran dan biaya untuk material yang 
digunakan. Pemerintah kabupaten Tapanuli 
Tengah menyediakan dana sebesar Rp. 
110.000.000. Dengan keterbatasan dana 
tersebut tentu saja tidak akan bisa memperbaiki 
semua ruas saluran dan bangunan bagi yang 
mengalami kerusakan. 

 
2.7. Metode Pengujian 

Metode pengujian yang dilakukan adalah 
metode Mixed Integer Programming. Mixed 
Integer Programming (Progam Integer 
Campuran) sebenarnya hampir sama dengan 
Linear Programming. Perbedaannya adalah 
hasil dalam perhitungan untuk menemukan 
solusi optimal terdiri atas bilangan bulat 
(integer) dan bilangan real. Program integer 
campuran dengan 2(dua) fungsi yaitu fungsi 
tujuan dan fungsi kendala. Kehilangan air di 
saluran irigasi merupakan fungsi tujuan dan 
keterbatasan biaya yang dihitung berdasarkan 
inventarisasi kerusakan dan panjang saluran 
merupakan fungsi kendala. Dengan 
keterbatasan biaya dalam pemeliharaan saluran 
tersebut dapat diperoleh hasil yang optimal.  
 

Persamaan yang digunakan sebagai berikut: 
 

Fungsi tujuan :  
                            19 
Maksimum Z =   ∑  QjXj    
       j=1                                                                                                               
 
Fungsi kendala: 

                                   19 
1.  Keterbatasan Biaya :   ∑   DjXj    ≤  A 
                                   j=1                                                   
2. Variabel Keputusan : Xj ≤ 1; j = 1 – 19 
 

3. Non Negativity : Xj ≥ 0 
 

Dimana : 
Xj : lokasi ruas saluran irigasi 
Qj : pengaruh pemeliharaan saluran dalam   

mereduksi kehilangan air (Lt/dt) 
Dj : biaya pemeliharaan saluran irigasi 

(Rp).  
A : biaya yang tersedia (Rp) yaitu sebesar 

Rp. 110.000.000 
 

3. HASIL 
Kondisi saluran primer di daerah irigasi 

Parmaldoan sebagaimana tertera pada table 1. 
Setelah melakukan inventarisasi kerusakan, 

diperoleh hasil bahwa kerusakan paling besar 
terdapat pada  ruas saluran PA5 – PA6 dengan 
volume kerusakan  sebesar 121,68 m3  di 
sepanjang saluran 170 meter dan kehilangan air 
sebesar 56,64 Lt/dt. Kerusakan terkecil terdapat 
pada ruas saluran PA1 – PA2 di sepanjang 
saluran 6 meter dengan volume kerusakan 
sebesar 0,04 m3 dan kehilangan air sebesar 1,23 
Lt/dt.  

Kondisi kerusakan yang terjadi pada 
bangunan bagi  diperoleh bahwa kerusakan 
paling besar terdapat pada  bangunan bagi BB1 
dengan volume kerusakan  sebesar 0,87 m3  dan 
kehilangan air sebesar 9,00 Lt/dt. Kerusakan 
terkecil terdapat pada bangunan bagi BB3 
dengan volume kerusakan sebesar 3,30 m3 

Analisa perhitungan kehilangan air, pada 
bagian saluran kiri bendung, debit air yang 
masuk pada saluran utama bendung sebesar 
640,64 Lt/dt dan yang keluar dari ujung saluran 
utama atau dengan kata lain yang akan masuk 
ke saluran sekunder yang paling ujung sebesar 
51,00 Lt/dt. Akan tetapi pada ujung ruas 
saluran PA6 – PA7 terdapat bangunan bagi 
sadap sekunder. Sehingga debit air yang masuk 
ke saluran utama PA8.a – PA9 adalah 108,00 
Lt/dt dan ke saluran sekunder PA7.b sebesar 
126,00 Lt/dt. Pada bagian saluran kanan 
bendung, debit air yang masuk pada saluran 

dan 
kehilangan air sebesar 0,59 Lt/dt. 
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primer bendung sebesar 752,00 Lt/dt dan yang 
keluar dari ujung saluran primer atau yang 
menuju saluran sekunder sebesar 571,00 Lt/dt 

Daftar ruas saluran primer DI Parmaldoan 
dan volume kehilangan air untuk setiap ruas 
saluran tertera pada tabel 2 dan tabel 3. 

Kehilangan air terbesar terdapat pada  ruas 
saluran PA3 – PA4 dengan volume kehilangan 
sebesar 134,39 Lt/dt  di sepanjang saluran 94 
meter. Sedangkan kehilangan terkecil terdapat 
pada ruas saluran PA1 – PA2 di sepanjang 
saluran 6 meter dengan volume kehilangan 
sebesar 1,23 Lt/dt 

Daftar bangunan bagi DI Parmaldoan dan 
volume kehilangan air untuk setiap banguan 
bagi tertera pada tabel 4. 

Kehilangan air terbesar terdapat pada  
bangunan bagi BB1 dengan volume kehilangan 
sebesar  9 Lt/dt. Sedangkan kehilangan terkecil 
terdapat pada bangunan bagi BB5 dengan 
volume kehilangan sebesar 3,67 Lt/dt. 

Pemeliharaan saluran primer DI Parmaldoan 
memerlukan total biaya sebesar 
Rp.444.588.982. Biaya pemeliharaan tersebut 
digunakan untuk perbaikan saluran sepanjang 
1086,5 meter. Biaya terbesar dibutuhkan pada 
ruas saluran PA5 – PA6 sebesar Rp.92.024.059 
dengan volume kerusakan sebesar 121,68 m3. 
Sedangkan biaya terkecil dibutuhkan pada ruas 
saluran PI2 – PI3 sebesar Rp. 950.400 dengan 
volume kerusakan sebesar 23,76 m3. 

Pemeliharaan bangunan bagi memerlukan 
total biaya sebesar Rp.3.182.677. Biaya 
pemeliharaan tersebut digunakan untuk 
perbaikan 5 unit bangunan bagi. Biaya terbesar 
dibutuhkan pada bangunan bagi BB1 sebesar 
Rp.798.676 dengan volume kerusakan sebesar 
0,87 m3. Sedangkan biaya terkecil dibutuhkan 
pada bangunan bagi BB3 sebesar Rp. 541.272 
dengan volume kerusakan sebesar 0,59 m

Berdasarkan analisa penghematan kehilangan 
air diperoleh hasil bahwa penghematan air jika 

seluruh ruas dilakukan rehabilitasi atau 
perbaikan adalah sebesar 648,27 Lt/dt. 

3 

Selanjutnya untuk mengetahui berapa volume 
dan ruas saluran mana atau bangunan bagi yang 
mana yang bisa diperbaiki serta berapa 
penghematan air yang bisa diperoleh dengan 
keterbatasan biaya pemeliharaan yang 
dialokasikan, digunakan aplikasi perumusan 
model Program Integer Campuran dengan  
persamaan sebagai berikut: 

Fungsi tujuan: 
Maksimum Z = 83,32X1 + 0,65X2 + 

81,02X3 + 133,45X4 + 2,05X5 + 55,78X6 + 
36,54X7 + 25,08X8 + 4,38X9 + 0,71X10 + 
23,77X11 + 37,28X12 + 74,05X13 + 67,25X14 
+ 8,10X15 + 5,09X16 + 4,11X17 + 3,35X18 + 
3,30X19. 

Fungsi kendala: 
1. Keterbatasan Biaya (Rp) :  

27.952.081X1 + 5.760.000X2 + 
47.191.825X3 + 46.828.811X4 + 
20.056.526X5 + 92.024.059X6 + 
18.150.702X7 + 49.789.644X8 + 
4.991.443X9 + 6.720.000X10 + 
64.185.420X11 + 10.436.654X12 
+49.551.416X13 + 950.400X14 +  
+798.676X15 + 673.582X16 + 
541.272X17 + 591.790X18 + 
577.356X19. 
≤ Rp. 110.000.000 

2. Variabel Keputusan : Xj ≤ 1; j = 1 – 19 
3. Non negativity : X1, X2, X3, X4, X5, ..., 

X19 ≥ 0. 
 

Dengan menggunakan metode Pemrograman 
integer campuran, dengan biaya pemeliharaan 
sebesar Rp. 110.000.000, diperoleh hasil 
penghematan air sebesar 385,08 Lt/dt dan ruas 
saluran yang dapat diperbaiki sebanyak 6 ruas 
saluran dan 5 unit bangunan bagi.  

 Dari berbagai macam variasi biaya yang 
diujikan dengan metode Program integer 
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campuran diperoleh hasil optimasi seperti pada 
tabel 5. 

Dari hasil perhitungan pada tabel 5 
didapatkan bahwa semakin besar biaya yang 
dialokasikan dalam pemeliharaan, maka akan 
semakin besar kebocoran air yang dapat 
diperbaiki atau dihemat. Demikian juga ruas 
saluran dan bangunan bagi yang dapat 
diperbaiki akan semakin banyak. 

Proyek Pemeliharaan DI Parmaldoan desa 
Parmaldoan tahun 2011 yang sudah dilakukan 
dengan biaya sebesar Rp. 110.000.000  hanya 
mampu memperbaiki 2 ruas saluran yaitu 
saluran PA2 – PA3 dan saluran PA11 – PA12  
dengan panjang kerusakan 250,36 m, 
penghematan air sebesar 104,27 lt/dt dan 
volume kerusakan 145,45 m3 sedangkan 
dengan menggunakan perhitungan program 
integer campuran pada daerah irigasi yang 
sama dan dengan biaya pemeliharaan yang 
sama besarnya, akan menghemat air sebesar 
385,08 Lt/dt dan dapat memperbaiki 6 ruas 
saluran yaitu saluran PA0 – PA1, PA2 – PA3, 
PA3 – PA4, PA6 – PA7, PI0 – PI1, PI2 – PI3 
dan 5 unit bangunan bagi yaitu BB1, BB2, 
BB3, BB4, BB5. 
 

4. PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa 
kehilangan air disebabkan oleh kerusakan 
saluran irigasi, bangunan bagi dan operasional 
jaringan irigasi. Sehingga mengakibatkan 
kekurangan  pendristribusian air untuk lahan 
irigasi. Untuk mengatasi kekurangan air yang 
disebabkan oleh kerusakan saluran dan 
kerusakan bangunan bagi adalah dengan 
melakukan rehabilitasi atau perbaikan saluran 
bocor atau saluran yang tidak berfungsi dengan 
baik dan rehabilitasi bangunan bagi, sehingga 
dapat berfungsi normal kembali. Kehilangan air 
yang disebabkan oleh operasional jaringan 
irigasi dapat diatasi dengan cara mengadakan 

penyuluhan dan pelatihan – pelatihan kepada 
anggota OP (Operasional dan Pemeliharaan) 
tentang pengoperasian jaringan irigasi yang 
baik, pembinaan dan penyadaran kepada 
masyarakat petani sawah akan pentingnya 
pemeliharaan saluran irigasi.  

Sebelum melakukan rehabilitasi atau 
perbaikan saluran yang rusak, langkah yang 
pertama adalah melakukan inventarisasi 
kerusakan saluran dan kerusakan bangunan 
bagi. Berdasarkan hasil analisa data pada topik 
ini diperoleh hasil bahwa setelah melakukan 
inventarisasi kerusakan ditemukan pengaruh 
yang besar akibat adanya kebocoran atau 
kerusakan saluran dan kerusakan bangunan 
bagi terhadap kehilangan air. Adapun 
Inventarisasi yang dilakukan meliputi panjang 
kerusakan, lebar kerusakan dan ketebalan 
kerusakan sehingga diketahui volume 
kerusakan.  

Pada analisa inventarisasi kerusakan saluran 
diketahui bahwa panjang saluran tidak otomatis 
mempengaruhi kehilangan air. Saluran yang 
panjang tidak berarti kehilangan airnya besar 
tetapi bisa saja kemungkinan kehilangan airnya 
kecil. Demikian juga sebaliknya saluran yang 
pendek tidak berarti kehilangan airnya kecil 
tetapi ada kemungkinan kehilangan airnya 
besar. Hal ini disebabkan volume kerusakan 
saluran yang ada kecil pada saluran yang 
panjang atau volume kerusakan saluran yang 
besar pada saluran yang pendek. Atau bahkan 
sistem operasioal irigasi yang salah. 

Setelah tahap inventarisasi kerusakan saluran 
dan kerusakan bangunan bagi dilakukan, 
selanjutnya adalah melaksanakan pemeliharaan 
saluran dengan cara memperbaiki saluran yang 
rusak dan memperbaiki bangunan bagi yang 
bocor /rusak. Pada topik Analisa Biaya 
Pemeliharaan, dibutuhkan biaya yang besar 
agar saluran yang rusak dapat diperbaiki secara 
keseluruhan. Sedangkan pada topik Analisa 
Pemeliharaan Bangunan Bagi, dibutuhkan 
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biaya yang relatif kecil sehingga bangunan bagi 
dapat diperbaiki. Namun demikian pemerintah 
daerah mempunyai anggaran yang sangat 
terbatas untuk dialokasikan dalam perbaikan 
saluran. Sehingga dibutuhkan langkah untuk 
mencari prioritas bagian/ruas saluran yang 
perlu diperbaiki terlebih dahulu. Langkah ini 
dilaksanakan agar anggaran yang tersedia tepat 
penggunaannya. Pada penggunaan metode  
Program Integer Campuran dengan beberapa 
perhitungan biaya pemeliharaan, diketahui 
bahwa semakin besar biaya yang dialokasikan 
maka semakin banyak ruas yang akan dapat 
diperbaiki dan semakin besar air yang dapat 
dihemat. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan 
model Program Integer Campuran  tentang 
keterbatasan biaya pemeliharaan diperoleh 
hasil bahwa dengan biaya sebesar Rp. 
110.000.000 dapat dilakukan perbaikan saluran 
sepanjang 294,3 m dan 5 unit bangunan bagi. 
Hal ini berbeda hasilnya dibanding dengan  
pelaksanaan proyek yang telah dilaksanakan, 
dengan biaya yang sama dapat memperbaiki 
sepanjang 250,36m. Dengan menggunakan 
Program Integer Campuran diperoleh hasil 
lebih besar dibanding pelaksanaan proyek yang 
telah dilaksanakan. Demikian juga 
penghematan air setelah dilakukan perbaikan 
lebih kecil yakni sebesar 104,27 Lt/dt, jika 
dibanding dengan perhitungan Program Integer 
Campuran dapat menghemat air sebesar 385 
Lt/dt. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan 
proyek yang telah dilaksanakan, hanya terfokus 
pada terlaksananya perbaikan saluran supaya 
bisa mengalirkan air dan belum 
mempertimbangkan faktor penghematan 
airnya. 

  
5. KESIMPULAN 
 
1. Kerusakan saluran terbesar di antara 

saluran yang terdapat di DI Parmaldoan 

adalah ruas saluran PA5 – PA6 dengan 
volume kerusakan  sebesar 121,68 m3, 
sedangkan kerusakan terkecil terdapat pada 
ruas saluran PA1 – PA2 dengan volume 
kerusakan sebesar 0,04 m3 . Kerusakan 
bangunan bagi terbesar adalah BB1 sebesar 
0,87 m3 sedangkan kerusakan terkecil pada 
bangunan bagi BB3 sebesar 0,59 m3

2. Kehilangan air terbesar terdapat pada ruas 
saluran PA3 – PA4 dengan volume 
kehilangan sebesar  sebesar 134,39 Lt/dt, 
sedangkan kehilangan air terkecil terdapat 
pada ruas saluran PA1 – PA2 dengan 
volume kehilangan sebesar 1,23 Lt/dt. 
Kehilangan air terbesar pada bangunan 
bagi adalah pada BB1 sebesar 9 Lt/dt, 
sedangkan terkecil pada BB5 sebesar 3,67 
Lt/dt. 

. 

3. Kehilangan air yang disebabkan oleh 
kerusakan saluran, belum tentu 
dipengaruhi oleh panjang saluran. Saluran 
yang panjang belum tentu kehilangan air 
besar, demikian juga sebaliknya saluran 
yang pendek belum tentu kehilangan 
airnya kecil. 

4. Penghematan air yang diperoleh apabila 
menggunakan model Program Integer 
Campuran adalah sebesar 385 Lt/dt. Ruas 
saluran yang dapat diperbaiki sebanyak 6 
ruas saluran dengan panjang total sebesar 
294,30 m dan dapat memperbaiki 5 unit 
bangunan bagi. 

5. Hasil yang diperoleh pada proyek 
pemeliharaan berbiaya Rp. 110.000.000 
adalah mampu memperbaiki 2 ruas dengan 
panjang 250,36 m dan air yang dihemat 
sebesar 104,27 Lt/dt. Sedangkan dengan 
model Program Integer Campuran, panjang 
dan jumlah ruas yang dapat diperbaiki 
lebih banyak. Demikian juga penghematan 
air lebih banyak. 

6. Pada model Program Integer Campuran 
dengan variasi biaya disimpulkan bahwa 
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ranking prioritas pemilihan objek 
pemeliharaan lebih akurat sehingga dengan 
biaya yang paling kecil pada variasi biaya 
dapat memperbaiki kerusakan saluran dan 
bangunan bagi yang lebih optimal dengan 
pengertian kehilangan air dapat lebih kecil. 
Kemudian semakin besar biaya yang 
dialokasikan untuk perbaikan maka 
semakin besar pula air yang dapat dihemat 
dan semakin banyak ruas yang diperbaiki. 
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TABEL 1. Daftar  saluran primer DI Parmaldoan 

 
 

 
Tabel 2. Daftar Volume Kehilangan Air pada Saluran 
Primer Sebelah Kiri Bendung 

No 
Nama ruas 

saluran 

Panjang 
ruas 

saluran 

Volume 
kehilangan 
air (Lt/dt) 

PENGAMBILAN 
SALURAN KIRI 

    

    

1 PA0 - PA1 76 83,22 

2 PA1 - PA2 6 1,23 

3 PA2- PA3 146 81,94 

4 PA3 - PA4 94 134,39 

5 PA4 - PA5 50 2,86 

6 PA5 - PA6 170 56,64 

7 PA6 - PA7 51 37,36 

8 PA8.a - PA9 150 26,00 

9 PA9 - PA10 12 5,00 

10 PA10 - PA11 6,5 1,30 

11 PA11 - PA12 139 24,70 

  Jumlah 900,5 454,64 
Hasil perhitungan 

 
 

Tabel 3 Daftar Volume Kehilangan Air pada Saluran 
Primer Sebelah Kanan Bendung 

No 
Nama ruas 

saluran 

Panjang 
ruas 

saluran 

Volume 
kehilangan 
air (Lt/dt) 

PENGAMBILAN 
SALURAN KANAN 

    

    

1 PI0 - PI1 30 38,00 

2 PI1 - PI2 120 75,00 

3 PI2 - PI3 36 68,00 

  Jumlah 186 181,00 

        

  Total 1086,5   
Hasil perhitungan 

 
 

Tabel 4  Daftar Volume Kehilangan Air pada  
Bangunan Bagi 

No 
Nama 

bangunan 

Luas 
Bangunan 
bagi (m2) 

Volume 
kehilangan 
air (Lt/dt) 

1 BB1 3,00 9,00 

2 BB2 3,00 5,65 

3 BB3 2,25 4,57 

4 BB4 2,25 3,72 

5 BB5 2,25 3,67 

  Total   26,61 
Hasil perhitungan 
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Tabel 5. Perhitungan optimasi menggunakan program 
integer campuran dengan berbagai variasi biaya 
pemeliharaan 

Hasil perhitungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No 

Biaya 
Pemeliharaan 

(Rp) 

Penghematan 
air (Lt/dt) 

Jumlah 
saluran 
yang 

diperbaiki 
1 40.000.000 203,37 3 saluran 
2 80.000.000 317,60 4 saluran 
3 120.000.000 402,25 6 saluran 
4 160.000.000 469,74 6 saluran 
5 200.000.000 529,52 7 saluran 
6 240.000.000 558,89 9 saluran 
7 280.000.000 583,13 9 saluran 
8 320.000.000 605,46 10 saluran 
9 360.000.000 624,41 11 saluran 

10 400.000.000 639,23 11 saluran 


