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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara 

perlahan (slow-onset disaster), berdampak sangat luas, dan bersifat lintas sektor 

(ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Kekeringan merupakan 

fenomena alam yang  tidak dapat dielakkan dan merupakan variasi normal dari 

cuaca yang perlu dipahami. Variasi alam dapat terjadi dalam hitungan hari, 

minggu, bulan, tahun, bahkan abad. Dengan melakukan penelusuran data cuaca 

dalam waktu yang panjang, akan dapat dijumpai variasi cuaca yang beragam, 

misalnya: bulan basah-bulan kering, tahun basah-tahun kering, dan dekade basah 

dekade kering.  

Berkurangnya curah hujan biasanya mengakibatkan sektor pertanian yang 

paling pertama akan terpengaruh. Cukup sulit untuk mengetahui kapan kekeringan 

akan dimulai atau berakhir, dan kriteria apa yang digunakan untuk 

menentukannya. Apakah kekeringan itu berakhir ditandai dengan faktor-faktor 

meteorologi dan klimatologi atau ditandai dengan berkurangnya dampak negatif 

yang dialami oleh manusia dan lingkungannya. 

Masalah kekeringan tidak boleh dilihat sebagai masalah yang ringan, sebab di 

Indonesia bencana kekeringan merupakan ancaman yang sering menggangu 

sistem produksi pertanian, khususnya fenomena El-Nino dimana musim kemarau 

terjadi lebih panjang daripada musim hujan. Sedangkan La-Nina merupakan suatu 

fenomena alam yang terjadi dimana musim penghujan semakin panjang di 

Indonesia. Langkah rehabilitasi kerusakan akibat dampak kekeringan dan 

perubahan iklim (reaktif) akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan langkah 

adaptasi dan antisipasi kekeringan (mitigasi). Hal ini disebabkan dampak yang 

ditimbulkan dari peristiwa El-Nino yakni mempengaruhi beberapa sektor yang 

menggunakan ketersediaan air di permukaan tanah (pertanian), disungai 

(Pertanian, air baku), di waduk (Pertanian, air baku, PLTA) dan air tanah (air 
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baku, pertanian). Sehingga, dimusim kering sering timbul konflik pengguna air 

dari berbagai sektor. Kekeringan yang terjadi di daerah studi yakni Pulau 

Lombok, dampaknya memang tidak langsung terlihat, namun seiring semakin 

menyusutnya jumlah mata air yang ada mengindikasikan daerah tersebut mulai 

mengalami kekeringan. Hal ini dibuktikan dengan kawasan resapan air Wilayah 

Pulau Lombok banyak yang hilang akibat alih fungsi lahan yang menyebabkan 

penyusutan jumlah mata air. 

Dengan adanya musim kemarau yang terjadi setiap tahun di wilayah Pulau 

Lombok maka perlu dilakukan analisis indeks kekeringan untuk mengetahui 

tingkat dan durasi kekeringannya sehingga mengidentifikasi lebih awal akan 

adanya kekeringan yang lebih jauh agar dampak dari kekeringan dapat dikurangi. 

Standardized Precipitation Index (SPI) adalah salah satu cara dalam menganalisis 

indeks kekeringan pada suatu daerah. 

Standardized Precipitation Index (SPI) adalah salah satu cara dalam 

menganalisis indeks kekeringan pada suatu daerah. SPI didesain untuk 

mengetahui secara kuantitatif defisit hujan dengan berbagai skala waktu, yaitu 

periode defisit 1 bulan dan 12 bulan kemudian di petakan dengan Geographic 

Information System (GIS) untuk mengetahui penyebaran dari bencana kekeringan 

yang terjadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam studi ini, adalah : 

1. Berapakah besar persentase kejadian kekeringan di Pulau Lombok ? 

2. Berapakah tingkat kekeringan atau nilai indeks kekeringan di Pulau 

Lombok ? 

3. Berapakah nilai indeks yang paling kering keringan dan paling basah pada 

masing – masing periode defisit ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari studi ini adalah:  

1.  Mengetahui besarnya persentase kekeringan di Pulau Lombok 
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2. Mengetahui  tingkat kekeringan atau nilai indeks kekeringan di Pulau 

Lombok 

3.  Mengetahui nilai indeks paling kering dan paling basah pada masing – 

masing periode defisit 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam studi ini adalah. 

1. Jenis kekeringan yang di analisa adalah kekeringan Meteorologi ( 

Meteorology Drought ). 

2. Menghitung curah hujan rata-ratan menggunakan Metode Isohyet. 

3. Data stasiun hujan yang digunakan adalah 20 tahun 

4. Pemetaan hanya dilakukan pada periode defisit 12 bulan 

5. Analisa di lakukan dengan metode Standardized Precipitation Index ( SPI 

) dan software Arc GIS 10.2.1. 

 

 




