
Jurnal KUANTA , Vol. 1, No.1, April  2015                           ISSN:0000-0000 

————————————————————————————————————– 

1 
 

 
Analisis Proyeksi Evapotranspirasi di Wilayah Nusa Tenggara Barat 

Menggunakan Skenario Proyeksi Perubahan Iklim 
 

ANALYSIS OF EVAPOTRANSPIRATION PROJECTION IN THE EAST WEST 
NUSA USING PROJECTION CLIMATE CHANGE SCENARIO 

Lina Yuliana*1,2, I Wayan Sudiarta, Ph.D 2, dan Dr. Marzuki, M.Si 2 
1 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram, Jalan Majapahit 62 Mataram 83125 

2 
Laboratorium instrumentasi fisika, Universitas Mataram, Jalan Pendidikan 37 Mataram 83125 

 
 

Diterima 1 Maret 2015, disetujui 1 April 2015 (tanggal akan diisi oleh redaksi). 

 
Abstrak 

Perubahan iklim global telah memberi dampak berbeda di berbagai wilayah di dunia. Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) memproyeksikan terjadinya peningkatan temperatur rata-rata global di masa mendatang. 

Peningkatan temperatur global juga memberikan dampak terhadap faktor iklim lain seperti evapotranspirasi. 

Peningkatan evapotranspirasi di masa mendatang diklaim memberi dampak negatif terhadap sumber air dan pertanian. 

Untuk mengkaji hal tersebut maka dilakukan proyeksi iklim melalui analisis perubahan evapotranspirasi dari data hasil 

downscaling Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) dengan resolusi 14 km. Periode proyeksi yang digunakan 

adalah periode pertengahan (2040-2069) dan periode akhir (2070-2099) yang dibandingkan dengan data periode 

sekarang (1971-2000). Hasil proyeksi iklim yang telah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai dari periode 

sekarang, pertengahan dan akhir evapotranspirasi tahunan menunjukkan terjadi perubahan ketika memasuki periode 

akhir. Evapotranspirasi terendah berada pada daerah sekitaran pegunungan dan evapotranspirasi tertinggi terjadi di 

daerah pesisir. Sedangkan evapotranspirasi musiman di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tiap periodenya hampir 

sama. Pada periode musim Desember-Januari-Februari (musim hujan) menunjukkan evapotranspirasi terendah 

berkisar 100 mm/musim dan evapotranspirasi tertinggi berkisar 301 mm/musim hingga 400 mm/musim. Sedangkan 

pada periode musim Juni-Juli-Agustus (musim kemarau) menunjukkan evapotranspirasi terendah berkisar dari 101 

sampai 200 mm/musim dan evapotranspirasi tertinggi berkisar lebih dari 400 mm/musim. 

 
Kata Kunci : evapotranspirasi, proyeksi perubahan iklim 

Abstract 

Global climate change has different impacts in different regions. IPCC is projecting an increase in global average 
temperatures in the future. Increasing global temperature has an impact on other climate factors such as 
evapotranspiration. Evapotranspiration is an important component in the balance of water availability. Increasing 
evapotranspiration in the future is claimed to have a negative impact on water resources and agriculture. In order to 
understand negative impacts that will occur in the future. This analysis employed some downscaling climate parameter 
such as evapotranspirasi using Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) technique with 14 km resolution. The 
periods for prediction will be divided into two: near future (2040-2069) and future (2070-2099) relative to baseline 
period (1971-2000). The results of the climate projections, starting from the current, mid and end period for the annual 
evapotranspiration show changes when entering the final period, with the lowest evapotranspiration is found in the 
region of mountains and the highest evapotranspiration occurs in coastal areas. Seasonal evapotranspiration in Nusa 
Tenggara Barat in each period is almost the same. In season Desember-January-February period of the rainy season 
is the lowest evapotranspiration ranges from 100 mm / season and the highest evapotranspiration ranges from 301 mm 
/ season of up to 400 mm / season , while the season Juny -Jule- August, the dry season low evapotranspiration 
ranges from 101 to 200 mm / season and the highest evapotranspiration ranges of more than 400 mm / season. 
 
Keywords: evapotranspiration, climate change prediction 

 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perubahan iklim global telah memberi dampak 

berbeda di berbagai wilayah tergantung pada kondisi lokal. 

Perubahan iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan 

bencana alam yang mematikan dan merusak bagi 

ekosistem serta lingkungan yang disebabkan oleh kejadian 

cuaca ekstrim. Kejadian cuaca ekstrim akan berpengaruh 

pada ketersediaan air di suatu wilayah. Defisit air dapat 

mengakibatkan kekeringan jika terjadi dalam waktu yang 

lama (Taufik, 2010).  

Pada tahun 2001, Intergovernmental Panel on Climate 
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Change (IPCC) telah memperkenalkan proyeksi perubahan 

iklim yang didasarkan pada emisi karbondioksida. 

Temperatur rata-rata globalpun diproyeksikan akan 

mengalami peningkatan antara 1,4℃ sampai 5,8℃ antara 

tahun 1990-2100, dan laju pemanasannya akan lebih cepat 

selama abad ke dua puluh (IPCC, 2001; dalam Kurniawan, 

2009). Peningkatan temperatur global juga memberikan 

dampak terhadap faktor iklim yang lain. Salah satunya 

adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan 

komponen penting dalam keseimbangan ketersediaan air. 

Meningkatnya evapotranspirasi di masa depan diklaim 

memberi dampak negatif terhadap sumber air dan pertanian. 

Prospek dari percepatan perubahan evapotranspirasi di 

masa depan menjadi sangat penting karena akan 

memberikan dampak terhadap kehidupan manusia dan 

alam tampaknya akan menjadi sangat penting. Dalam 

rangka mengantisipasi dampak negatif yang akan terjadi di 

masa mendatang, maka informasi evapotranspirasi masa 

depan harus dikembangkan ke skala regional. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan 

wilayah Indonesia bagian Timur yang rentan terhadap 

perubahan iklim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ripaldi (2013) yaitu kajian perubahan iklim terhadap 

kesesuaian agroklimat dan produktivitas padi di provinsi 

NTB pada tahun 2040-2069 dan 2070-2099 dengan 

menggunakan Conformal Cubic Atmospheric Model 

(CCAM)  bahwa perubahan curah hujan pada periode 

(2040-2069) dan periode (2070-2099) diprediksi bervariasi. 

Parameter iklim yang digunakan oleh Ripaldi (2013) pada 

penelitiannya hanya curah hujan dan temperatur. 

Sedangkan evapotranspirasi belum dikaji. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian tentang analisis proyeksi iklim 

menggunakan parameter evapotranspirasi.  

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana 

perubahan evapotranspirasi di NTB di masa yang akan 

datang berdasarkan pada  data downscaling CCAM. 

Dengan adanya data proyeksi evapotranspirasi masa 

depan di wilayah NTB, diharapkan dapat membantu 

pemerintah daerah dan pihak terkait di dalam membuat 

kegiatan perencanaan di bidang pertanian.  

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Evapotranspirasi 

Evapotranspirasi merupakan salah satu faktor iklim 

yang mempengaruhi terhadap terjadinya perubahan iklim. 

Evapotranspirasi adalah proses penguapan atau kehilangan 

air yang berasal dari permukaan tanah dan permukaan 

tumbuhan akibat adanya aktivitas penyinaran matahari. 

Sedangkan laju evapotranspirasi lahan basah sangat 

dipengaruhi oleh kondisi alam sekelilingnya. Informasi 

tentang evapotranspirasi adalah untuk perencanaan 

sumber daya air, misalnya untuk penjadwalan irigasi dalam 

pertanian melalui estimasi jumlah air yang diperlukan untuk 

bercocok tanam dan untuk peningkatan hasil pertanian 

(Dingman, 2002; dalam Nuryanto, 2013). 

Evapotranspirasi ditentukan oleh banyak faktor yakni 

(Achmad, 2011) : 

a. Radiasi Surya (Rd): Komponen sumber energi dalam 

memanaskan badan-badan air, tanah dan tanaman. 

Radiasi potensial sangat ditentukan oleh posisi 

geografis lokasi. 

b. Kecepatan Angin (v): Angin merupakan faktor yang 

menyebabkan terdistribusinya air yang telah diuapkan 

ke atmosfir, sehingga proses pengupan dapat 

berlangsung terus sebelum terjadinya kejenuhan 

kandungan uap di udara. 

c. Kelembaban Relatif (RH): Parameter iklim ini 

memegang peranan karena udara memiliki kemampuan 

untuk menyerap air sesuai kondisinya termasuk 

temperature udara atmosfir. 

d. Temperatur: suhu merupakan komponen terpisah dari 

Rh dan Radiasi Suhu ini dapat berupa suhu badan air, 

tanah dan tanaman ataupun juga suhu atmosfir. 

B. Proyeksi Perubahan Iklim 

Skenario iklim merupakan representasi berbagai 

kemungkinan iklim yang akan datang berdasarkan berbagai 

input yang berbeda-beda. Skenario ini bersifat deskriptif. 

Representasi ini dilakukan dengan melakukan simulasi 

iklim. Perubahan iklim diindikasikan dengan berubahnya 

variabel iklim, khususnya temperatur dan curah hujan yang 

terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang 

panjang. The Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) atau Panel perubahan iklim antar pemerintahan 

telah membuat dan mempublikasikan beberapa skenario 

iklim terkait proyeksi iklim global di masa depan. 

Dalam menganalisis berbagai dampak yang timbul 

dari suatu skenario model iklim global pada suatu wilayah, 

diperlukan model iklim regional resolusi tinggi yang bisa 

merepresentasikan topografi, distribusi daratan, lautan dan 

tata guna lahan. Metode penurunan skala dari model iklim 

global (GCM) resolusi rendah atau kasar menjadi model 

iklim dengan resolusi grid yang lebih tinggi disebut 

downscaling. Comonwealth Science Industrial Reasearch 

Organization (CSIRO) Australia telah mengembangkan 

salah satu model iklim regional CCAM dengan metode 

dynamical downscaling selama dua dekade terakhir. Mc 

Gregor dan Dix (2005) menyatakan bahwa Conformal Cubic 

Atmospheric Model (CCAM) merupakan model numerik 

atmosfir berdasarkan pada conformal cubic grid. 

Downscaling CCAM sudah dilakukan untuk wilayah 

Indonesia dan negara - negara pasifik dengan  resolusi 60 

km oleh beberapa peneliti dan khusus wilayah Nusa 

Tenggara Barat bersama tim CSIRO dan BMKG dalam 

project research CSIRO-UNRAM, sudah dilakukan hingga 

resolusi 14 km (Ripaldi, 2013). 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Data Dan Alat Penelitian 
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Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu :  

a) Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

evaporasi hasil dari Downscaling CCAM  dengan 

resolusi 14 km. 

b) Alat yang dipergunakan dalam analisis data adalah 

seperangkat komputer dengan software ArGis dan 

Microsoft Excel 2007. 

 

B. Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan diperoleh dari BMKG Kediri 

Lombok Barat. Data yang diperoleh adalah evaporasi 

hasil dari Downscaling CCAM  dengan resolusi 14 km 

dengan model skenario A2. Seperti terlihat pada 

gambar 2.3, Skenario A2 merupakan model skenario 

yang paling tinggi dari SRES emissions scenarios 

lainya, skenario lebih tinggi dipilih karena alasan 

analisis dampak dan adaptasi, jika bisa beradaptasi 

terhadap skenario iklim yang lebih tinggi maka untuk 

skenario yang lebih rendah bisa juga beradaptasi 

(www.narccap.ucar.edu). 

2. Pengolahan data 

a. Data input yang diolah dalam software ArGis 

berupa data peta NTB dan data  evaporasi hasil 

dari Downscaling CCAM  dengan resolusi 14 km. 

b. Nilai evapotranspirasi diperoleh dengan 

menggunakan metode panci evaporasi, nilai 

evaporasi yang dikalikan dengan nilai konstanta 

panci evaporasi. Nilai evapotranspirasi yang 

diperoleh adalah nilai evapotranspirasi harian, 

tahunan dan musiman masing-masing dari tiga 

periode. 

c. Nilai evapotranspirasi yang sudah diperoleh, 

kemudian diintepolasi menggunakan metode 

spline.Metoda Spline adalah metoda interpolasi 

yang biasa digunakan untuk mendapatkan nilai 

melalui kurva minimum antara nilai-nilai input. 

Metoda ini baik digunakan dalam membuat 

permukaan seperti ketinggian permukaan bumi, 

ketinggian muka air tanah, ataupun konsentrasi 

polusi udara. 

d. Nilai evapotranspirasi yang telah diinterpolasi 

kemudian diklasifikasikan. 

e. Hasil akhir, diperoleh peta evapotranspirasi untuk 

periode sekarang, peta proyeksi evapotranspirasi 

untuk periode pertengahan dan akhir. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Evapotranspirasi Musiman Di NTB 

  
Gambar 4.1 Grafik pola evapotranspirasi musiman 

 

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat grafik pola 

evapotranspirasi pada tiap musim, terlihat bahwa untuk 

periode Sekarang dan Pertengahan evapotranspirasi 

musiman tertinggi terjadi pada musim DJF (Desember-

Januari-Februari). Sedangakan pada periode akhir 

evapotranspirasi tertinggi terjadi lebih awal yaitu di musim 

MAM (Maret-April-Mei).  

a. Simulasi Evapotranspirasi Musiman Di NTB 

Periode 1971-2000 

Evapotranspirasi musiman pada periode 

Desember-Januari-Februari dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. Pada periode ini, evapotranspirasi 

musiman periode Desember-Januari-Februari di NTB 

didominasi berkisar 101 sampai dengan 200 

mm/musim. Wilayah dengan evapotranspirasi tertinggi 

terjadi di daerah bagian utara Lombok berkisar 301 

sampai dengan 400 mm/musim. Sedangkan untuk 

evapotranspirasi terendah terjadi di sekitar Gunung 

Rinjani,bagian tengah wilayah Sumbawa, Gunung 

Tambora dan wilayah sekitar perbatasan Dompu dan 

Bima berkisar 100 mm/musim.  

Pada periode Maret-April-Mei, evapotranspirasi 

mengalami peningkatan, dimana nilai yang 

mendominasi pada periode ini  berkisar antara 201 

mm/musim sampai dengan 300 mm/musim. Wilayah 

evapotranspirasi tertinggi berkisar lebih dari 400 

mm/musim terjadi di wilayah pesisir Lombok Utara dan 

Pesisir bagian utara Bima. Sedangkan untuk 

evapotranspirasi terendah terjadi di sekitar gunung 

Rinjani, Gunung Batulanteh, Gunung Tambora dan 

Gunung Malaka berkisar 101 mm/musim sampai 

dengan 200 mm/musim. Untuk lebih jelasnya gambar 

dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

Ketika periode Juni-Juli-Agustus yang 

merupakan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara 

Barat, evapotranspirsi musiman dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. Daerah dengan nilai evapotranspirasi 

tertinggi terdapat di pesisir Lombok bagian utara dan 

pesisir utara Bima berkisar lebih dari 400 mm/musim. 

Wilayah dengan evapotranspirasi paling rendah 

terdapat di sekitar Gunung Rinjani, Gunung 

Batulanteh, Gunung Tambora dan Gunung Malaka, 

http://www.narccap.ucar.edu/
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namun kali ini evapotranspirasi terendah berkisar 

antara 101 hingga 200 mm/musim.  

Memasuki periode September-Oktober-

November nilai evapotranspirasi mulai mengalami 

penunurunan nilai dibandingkan dengan periode 

musim sebelumnya. daerah dengan evapotranspirasi 

tentinggi terdapat di daerah pesisir barat Lombok 

utara dan pesisir utara Bima. Pada periode ini daerah 

dengan evapotranspirasi terendah masih sama 

dengan periode musim sebelumnya, hanya saja 

evapotranspirasi-nya berkisar hanya berkisar 100 

mm/musim seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

4.5. 

 

 
Gambar 4.2 Evapotranspirasi Musiman Periode 

Desember-Januari-Februari Tahun 1971-2000 

 

 
Gambar 4.3 Evapotranspirasi Musiman Periode Maret-April-

Mei Tahun 1971-2000 

 

 

Gambar 4.4 Evapotranspirasi Musiman Periode Juni-Juli-

Agustus Tahun 1971-2000 

 

 
Gambar 4.5 Evapotranspirasi Musiman Periode September-

Oktober-November Tahun 1971-2000 

 

 

b. Proyeksi Evapotranspirasi Musiman Di NTB 

Periode 2040-2069 

Proyeksi evapotranspirasi musiman periode 

pertengahan yaitu periode 2040-2069. Proyeksi 

evapotranspirasi musiman di wilayah NTB pada 

periode Desember-Januari-Februari pada Tahun 

2040-2069 ini memiliki gambaran yang sama persis 

dengan tahun sebelumnya (periode sekarang). 

Evapotranspirasi  musiman di wilayah Nusa Tenggara 

Barat Pada Tahun 2040-2069 dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. Pada periode ini, evapotranspirasi 

musiman periode Desember-Januari-Februari di pulau 

Lombok dan Sumbawa didominasi berkisar 101 

mm/musim sampai dengan 200 mm/musim. Wilayah 

dengan evapotranspirasi tertinggi terjadi di wilayah 

bagian utara Lombok berkisar 301 mm/musim sampai 

dengan 400 mm/musim. Sedangkan Evapotranspirasi 

terendah terjadi masih di sekitar Gunung Rinjani, 

bagian tengah wilayah Sumbawa, Gunung Tambora 

dan wilayah sekitar perbatasan Dompu dan Bima 

berkisar 100 mm/musim. 

Ketika Maret-April-Mei yang merupakan masa 

peralihan/transisi, nilai evapotranspirasi mengalami 

peningkatan menjadi 201 mm/musim sampai dengan 

300 mm/musim. Daerah dengan nilai evapotranspirasi 

tertinggi terdapat di pesisir Lombok bagian utara dan 

pesisir utara Bima berkisar lebih dari 400 mm/musim. 

Wilayah dengan evapotranspirasi paling rendah masih 

di sekitar Gunung Rinjani, Gunung Batulanteh, 

Gunung Tambora dan Gunung Malaka. 

Evapotranspirasi terendah berkisar antara 101 

mm/musim hingga 200 mm/musim, gambar dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. Kondisi ini masih berlanjut 

ketika memasuki periode Juni-Juli-Agustus, dapat 

dilihat pada gambar 4.8.  
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Gambar 4.6 Proyeksi Evapotranspirasi Musiman Periode 

Desember-Januari-Februari Tahun 2040-2069 

 

 
Gambar 4.7 Proyeksi Evapotranspirasi Musiman Periode 

Maret-April-Mei Tahun 2040-2069 

 
Gambar 4.8 Proyeksi Evapotranspirasi Musiman Juni-Juli-

Agustus Tahun 2040-2069 

 

Pada periode September-Oktober-November, 

Periode ini dikenal sebagai musim pancaroba di 

Indonesia. Evapotranspirasi musiman di wilayah NTB 

pada periode ini di dominasi  berkisar 101 mm/ musim 

sampai dengan 200 mm/musim. Daerah 

evapotranspirasi tertinggi terdapat di sekitar  daerah 

pesisir Lombok utara bagian barat dan pesisir utara 

Bima, dengan kisaran evapotranspirasi antara 301 

mm/musim sampai dengan 400 mm/musim. 

Sedangkan daerah dengan evapotranspirasi terendah 

terdapat di sekitaran daerah Gunung Rinjani, Gunung 

Batulanteh, Gunung Tambora dan Gunung Malaka, 

dengan kisaran evapotranspirasi 100 mm/musim. 

Gambar dapat Gambar 4.9. 

 

 
Gambar 4.9 Proyeksi Evapotranspirasi Musiman 

September-Oktober-November Tahun 2040-2069 

 

 

c. Proyeksi Evapotranspirasi Musiman Di NTB 

Periode 2070-2099 

Proyeksi evapotranspirasi musiman periode akhir 

yaitu periode 2070-2099. Secara umum Proyeksi 

evapotranspirasi musiman di Wilayah NTB pada 

periode Desember-Januari-Februari pada Tahun 

2070-2099 ini memiliki gambaran yang hampir sama 

dengan tahun 1971-2000 dan tahun 2040-2099. Untuk 

gambaran evapotranspirasi  musiman pada periode 

Desember-Januari-Februari di wilayah Nusa Tenggara 

Barat Pada Tahun 2070-2099 dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

Pada tahun ini, evapotranspirasi musiman 

periode Desember-Januari-Februari di pulau Lombok 

dan Sumbawa masih didominasi evapotranspirasi 

yang berkisar 101 sampai dengan 200 mm/musim. 

Wilayah dengan evapotranspirasi tertinggi terjadi di 

wilayah bagian pesisir utara Lombok dan pesisir utara 

Bima berkisar 301 hingga 400 mm/musim. Sedangkan 

Evapotranspirasi terendah terjadi masih di sekitar 

Gunung Rinjani, Gunung Batulanteh, Gunung 

Tambora dan Gunung Malaka berkisar 100 

mm/musim. 
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Gambar 4.10 Proyeksi Evapootranspirasi Musiman Periode 

Desember-Januari-Februari Tahun 2070-2099 

 

  
Gambar 4.11 Proyeksi Evapootranspirasi Musiman Periode 

Maret-April-Mei  Tahun 2070-2099 

Ketika memasuki masa peralihan yaitu periode 

Maret-April-Mei nilai evapotranspirasi mengalami 

peningkatan dibanding dengan periode musiman 

sebelumnya. Evapotranspirasi dengan kisaran 201 

mm/musim sampai dengan 300 mm/musim terjadi di 

sebagian besar wilayah pesisir Lombok dan 

Sumbawa. Dan nilai evapotranspirasi terendah 

sekaligus yang mendominasi di hampir seluruh 

wilayah Lombok dan Sumbawa pada periode 

musiman Maret-April-Mei berkisar 101 mm/musim 

sampai dengan 200 mm/musim. Evapotranspirasi 

tertinggi terjadi di sebagian kecil wilayah pesisir 

Lombok Utara dan pesisir bagian utara Bima yang 

berkisar melebihi 400 mm/musim, gambar dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. 

Memasuki periode Juni-Juli-Agustus, terjadi 

perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Daerah 

dengan nilai evapotranspirasi tertinggi terdapat di 

pesisir Lombok dan Sumbawa yang berkisar lebih dari 

400 mm/musim. Di sebagian besar daerah pesisir 

Lombok dan Sumbawa di dominasi evapotranspirasi 

berkisar 301 mm/musim sampai dengan 400 

mm/musim. Wilayah dengan evapotranspirasi paling 

rendah berada di sekitar Gunung Rinjani,Gunung 

Batulanteh, Gunung Tambora dan Gunung Malaka. 

Evapotranspirasi terendah berkisar antara 101 hingga 

200 mm/musim, gambar dapat dilihat pada Gambar 

4.12.  

 

 
Gambar 4.12 Proyeksi Evapotranspirasi Musiman Periode 

Juni-Juli-Agustus Tahun 2070-2099 

 

 
Gambar 4.13 Proyeksi Evapotranspirasi Musiman Periode 

September-Oktober-November 2070-2099 

 

Pada periode September-Oktober-November di 

tahun ini mengalami penurunan nilai. Wilayah NTB 

didominasi evapotranspirasi berkisar 101 sampai 200 

mm/musim dan wilayah sekitar Gunung Rinjani, 

Gunung Batulanteh, Gunung Tambora dan Gunung 

Malaka merupakan wilayah evapotranspirasi terendah 

dengan kisaran evapotranspirasi 100 mm/musim. 

Daerah pesisir Lombok Utara bagian Barat dan pesisir 

Bima bagian utara merupakan daerah dengan 

evapotrasnpirasi paling tinggi yaitu berkisar 301 

mm/musim sampai 400 mm/musim, gambar dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

Dari hasil simulasi dan proyeksi 

evapotranspirasi musiman pada tiap periode dapat 

terlihat bahwa evapotranspirasi terendah rata-rata 

terjadi pada daerah sekitar pegunungan. Sedangkan 

untuk daerah bagian pesisir mengalami 

evapotranspirasi paling tinggi. Biasanya di daerah 

pegunungan terdiri dari hutan-hutan. Salah satu faktor 

penting pembentukan hutan ini adalah suhu yang 

rendah dan terbentuknya awan atau kabut yang kerap 

menyelimuti atap tajuk. Kabut ini jelas meningkatkan 

kelembaban udara, menghalangi cahaya matahari dan 

dengan demikian menurunkan laju evapotranspirasi. 

Sedangkan pada daerah pesisir jarang ditanami 

tumbuhan, sehingga tidak ada yang menghalangi 

sinar matahari yang dapat mempengaruhi suhu sekitar 

pesisir menjadi panas. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Awan
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Evapotranspirasi
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Puncak evapotranspirasi tertinggi terjadi 

pada peride musim JJA (Juni-Juli-Agustus), 

sedangkan pada periode musim DJF (Desember-

Januari-Februari) evapotranspirasi yang berlangsung 

lebih rendah. Salah satu faktor yang 

mempengaruhinya adalah pada musim DJF 

merupakan musim hujan, sehingga pada musim ini 

penyinaran matahari tidak maksimal. Berbeda dengan 

musim JJA yang merupakan musim kemarau, pada 

musim ini penyinaran matahari lebih maksimal. Adaya 

variasi evapotranspirasi secara spasial di suatu 

wilayah dalam hal ini tidak terlepas dari proses-proses 

lokal diantaranya, kondisi topografis, proses angin 

darat dan angin laut. 

 

B. Evapotranspirasi Harian Di NTB 

 
Gambar 4.14 Grafik pola evapotranspirasi harian 

 

Hasil ploting grafik pola evapotranspirasi 

harian memperlihatkan bahwa evapotranspirasi 

mengalami pengulangan. Evapotranspirasi yang 

terjadi pada tahun 1971-2000 dan 2070-2099 memiliki 

kesamaan nilai. 

 

a. Simulasi Evapotranspirasi Harian Di NTB 

Periode 1971-2000 

 

 
Gambar 4.15 Evapotranspirasi Harian Periode 1971-2000 

 

Secara spasial, simulasi evapotranspirasi harian 

untuk periode 1971-2000 mewakili kondisi sekarang. 

Hasil simulasi evapotranspirasi pada periode sekarang 

terlihat pada Gambar 4.15. Pada periode ini, terlihat 

secara umum evapotranspirasi harian di NTB berkisar 

dari 1 mm/hari hingga 4 mm/hari. Wilayah NTB di 

dominasi evapotranspirasi dengan kisaran 1,01 

mm/hari sampai dengan 2 mm/hari. Wilayah Lombok 

Utara bagian pesisir, bagian barat daerah Lombok 

Barat (Batucaraken), wilayah Bima bagian utara 

pesisir, dan sebagian kecil wilayah Sumbawa barat 

bagian selatan (Malok)  memiliki nilai evapotranspirasi 

paling tinggi yaitu sekitar 3,01 mm/hari sampai dengan 

4 mm/hari dan di sebagian besar wilayah pesisir 

wilayah Lombok dan Sumbawa evapotranspirasi yang 

terjadi berkisar  antara 2,01 mm/hari sampai dengan 3 

mm/hari. Sedangkan untuk evapotranspirasi terendah 

berkisar 1 mm/hari terjadi di puncak Gunung Rinjani, 

Gunung Batulanteh, Gunung Tambora dan wilayah 

disekitar Gunung Malaka. 

 

b. Proyeksi Evapotranspirasi Harian Di NTB 

Periode 2040-2069 

 
Gambar 4.16 Proyeksi Evapotranspirasi Harian Periode 

2040-2069 

 

Proyeksi evapotranspirasi harian jangka 

menengah yaitu pada periode 2040-2069. Secara 

spasial terlihat tidak terjadi pergeseran sebaran 

evapotranspirasi di NTB dibanding periode sekarang, 

yang terjadi adalah peningkatan nilai evapotranspirasi 

harian. Peningkatan evapotranspirasi akan  terjadi di 

sebagian wilayah Lombok dan Sumbawa bagian 

Selatan serta beberapa daerah dibagian utara (Alas, 

Moyo, dan Kilo) dari 2,01 mm/hari sampai dengan 3 

mm/hari menjadi 3,01 mm/hari sampai dengan 4 

mm/hari. Pada  periode ini baik di wilayah Lombok dan 

Sumbawa diproyeksikan evapotranspirasi terendah 

akan terjadi di daerah sekitar Gunung Rinjani, Gunung 

Batulanteh, Gunung Tambora, wilayah Dompu bagian 

selatan dan Bima bagian tengah berkisar 1 mm/hari,. 

Adapun proyeksi evapotranspirasi periode 

pertengahan diilustrasikan pada Gambar 4.16. 

 

c. Proyeksi Evapotranspirasi Harian Di NTB 

Periode 2070-2099  
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Gambar 4.17 Proyeksi Evapotranspirasi Harian Periode 

2070-2099 

 

Secara umum evapotranspirasi pada periode ini 

(2070-2099) hampir sama dengan keadaan periode 

sebelumnya. Hal ini terlihat dari evapotranspirasi yang 

akan  terjadi di sebagian wilayah Lombok dan 

Sumbawa bagian Selatan serta beberapa daerah 

dibagian utara (Alas, Moyo, dan Kilo) dari 2,01 mm/hari 

sampai dengan 3 mm/hari menjadi 3 mm/hari sampai 

dengan 4 mm/hari. Evapotranspirasi terendah terjadi 

masih di sekitar Gunung Rinjani, Gunung Batulanteh, 

Gunung Tambora dan Gunung Malaka yang berkisar 1 

mm/hari. Hasil proyeksi evapotranspirasi periode 2070-

2099 disajikan pada Gambar 4.17.  

 

C. Evapotranspirasi Tahunan Di NTB  

Hasil ploting grafik pola evapotranspirasi tahunan, hasil 

ploting memperlihatkan bahwa evapotranspirasi mengalami 

pengulangan. Evapotranspirasi yang terjadi pada tahun 

1971-2000 dan 2070-2099 memiliki kesamaan nilai.   

 

Gambar 4.18 Grafik pola evapotranspirasi tahunan 

 

 

a. Simulasi Evapotranspirasi Tahunan Di NTB 

Periode 1971-2000 

Secara spasial, simulasi evapotranspirasi 

tahunan untuk periode 1971-2000 mewakili kondisi 

sekarang. Hasil simulasi evapotranspirasi pada 

periode sekarang terlihat pada Gambar 4.16.  

 

 
Gambar 4.16 Evapootranspirasi Tahunan Periode 

1971-2000 

 

Secara umum evapotranspirasi di NTB berkisar 

401 mm/tahun sampai dengan 1400 mm/tahun pada 

periode ini, dimana wilayah Lombok Utara bagian 

pesisir , wilayah Bima bagian utara pesisir, pesisir 

Lombok Barat (Batucaraken), pesisir selatan Lombok 

Tengah dan Lombok Timur serta wilayah pesisir 

Sumbawa (Alas, Malok dan Moyo) memiliki nilai 

evapotranspirasi paling tinggi yaitu berkisar 1201 

mm/tahun hingga 1400 mm/tahun. Sedangkan untuk 

evapotranspirasi terendah sekitar 401 mm/tahun 

samapai dengan 600 mm/tahun terjadi di puncak 

Gunung Rinjani, Gunung Batulanteh, Gunung 

Tambora dan wilayahsekitar perbatasan Dompu dan 

Bima yang ditengah-tengah wilayah tersebut terdapat 

pegunungan yaitu Gunung Malaka. 

 

b. Proyeksi Evapotranspirasi Tahunan Di NTB 

Periode 2040-2069 

Proyeksi evapotranspirasi tahunan jangka 

menengah yaitu periode 2040-2069. Secara spasial 

terlihat tidak terjadi pergeseran sebaran 

evapotranspirasi di NTB dibanding periode sekarang, 

yang terjadi adalah peningkatan nilai evapotranspirasi 

tahunan. Secara umum evapotranspirasi di NTB 

berkisar 401 sampai dengan 1400 mm/tahun pada 

periode ini, dimana wilayah Lombok utara bagian 

pesisir, wilayah Bima bagian utara pesisir , pesisir 

Lombok Barat (Batucaraken), pesisir selatan Lombok 

Tengah dan Lombok Timur, dan Pesisir di Sumbawa 

(Alas, Malok dan Moyo) memiliki nilai evapotranspirasi 

paling tinggi yaitu berkisar 1201 mm/tahun hingga 

1400 mm/tahun. Sedangkan untuk evapotranspirasi 

terendah sekitar 401 mm/tahun sampai dengan 600 

mm/tahun terjadi di puncak Gunung Rinjani, Gunung 

Batulanteh, Gunung Tambora dan Gunung Malaka. 

Adapun proyeksi evapotranspirasi periode 

pertengahan diilustrasikan pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Proyeksi Evapotranspirasi Tahunan Periode 

2040-2069 

 

c. Proyeksi Evapotranspirasi Tahunan Di NTB 

Periode 2070-2099 

.  

  
Gambar 4.18 Proyeksi Evapotranspirasi Tahunan Periode 

2070-2099 

 

Berdasarkan hasil proyeksi, pada periode 2070-

2099 diproyeksikan evapotranspirasi tahunan di NTB 

berkisar 601 mm/tahun sampai dengan 1400 

mm/tahun. Secara umum evapotranspirasi pada 

periode ini mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari 

sebaran evapotranspirasi di wilayah pulau Lombok  

dan Sumbawa dominan berkisar  1001 mm/tahun 

sampai dengan 1200 mm/tahunEvapotranspirasi 

terendah terjadi masih di sekitar Gunung Rinjani, 

Gunung Batulanteh, Gunung Tambora dan Gunung 

Malaka dengan kisaran 601 mm/tahun samapai 

dengan 800 mm/tahun. Wilayah dengan 

evapotranspirasi tertinggi dengan kisaran lebih dari 

1400 mm/tahun terjadi di wilayah pesisir Lombok 

Utara bagian barat dan pesisir utara Bima. Hasil 

proyeksi evapotranspirasi periode (2070-2099) 

disajikan pada Gambar 4.18. 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan proyeksi evapotranspirasi pada periode 

sekarang (1971-2000), pertengahan (2040-2069) dan 

akhir (2070-2099) di wilayah Nusa Tenggara Barat, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada tiap periode, evapotranspirasi harian di 

wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki rentang 

nilai dari 1 mm/hari hingga 4 mm/hari.  

2. Evapotranspirasi tahunan di wilayah Nusa 

Tenggara Barat, mengalami peningkatan pada tiap 

periode. Evapotranspirasi musiman di wilayah 

Nusa Tenggara Barat pada tiap periodenya bernilai 

hampir sama. Evapotranspirasi musiman terendah 

terjadi pada musim Desember-Januari-Februari 

yaitu masa musim hujan sedangkan 

evapotranspirasi tertinggi terjadi pada musim Juni-

Juli-Agustus yang merupakan musim kemarau 

evapotranspirasi terendah.  

B. Saran 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka 

penulis menyarankan : 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya 

menggunakan lebih banyak model iklim 

resolusi yang lebih tinggi agar dalam 

penentuan evapotranspirasi hasil yang 

didapat bisa lebih akurat. 

2. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang 

kriteria daerah yang laju evapotranspirasi 

lebih tinggi maupun yang lebih rendah.  
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