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INTISARI 

Kekeringan merupakan salah satu bencana yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama 

sampai musim hujan tiba yang menyebabkan dampak yang  luas yang ditunjukkan dengan berkurangnya 

air yang tersedia dengan yang dibutuhkan pada suatu wilayah karena berkurangnya curah hujan yang 

terjadi. Masalah kekeringan pada musim kemarau merupakan hal rutin yang terjadi di berbagai daerah di 

Indonesia, salah satunya termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Tengah merupakan salah satu 

wilayah yang rutin mengalami kekeringan.BPBD Kab. Lombok Tengah menyebutkan terdapat 82 desa 

dari 139 desa/kelurahan di enam kecamatan wilayah Lombok Tengah saat ini  mengalami kekeringan 

yang sangat parah sehingga sulitnya warga mendapatkan air bersih. 

 Salah satu usaha untuk mengantisipasi kekeringan adalah memahami karakteristik iklim pada 

wilayah itu dengan baik. Analisis indeks kekeringan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Dalam 

studi ini metode yang digunakan adalah metode Palmer Drought Severity Index (PDSI) dan Thornthwaite-

Matter dimana kedua metode tersebut menggunakan data iklim dan tanah wilayah sekitar sebagai 

parameter analisisnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode PDSI selama 20 tahun (1998-

2017) didapatkan indeks kekeringan yang berkisar antara -4,99 sampai dengan 32,16. Rata-rata 

kekeringan yang terjadi mulai dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Puncak kekeringan terjadi pada 

tahun 2012 bulan September dengan nilai indeks sebesar -4,99 (ekstrim kering). Sedangkan dengan 

menggunakan metode Thornthwaite-Matter memiliki indeks kekeringan yang berkisar antara 0 – 99,95%. 

Rata-rata kekeringan yang terjadi mulai dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Puncak kekeringan terjadi 

pada tahun 2015 bulan Oktober dengan nilai indeks sebesar 99,95% (kekeringan kategori berat). Dari hasil 

prediksi tahun 2018-2022 didapatkan nilai indeks kekeringan terendah dengan menggunakan metode 

PDSI di kecamatan Praya Timur sebesar -2,58 (Agak kering) pada bulan September tahun 2018. 

Sedangkan analisis menggunakan metode Thornthwaite-Matter didapatkan nilai indeks yang paling parah 

atau kategori paling berat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 dengan nilai indeks sebesar 98,99%. 

Dari hasil verifikasi keakuratan data antara indeks kekeringan metode PDSI dan Thornthwaite-

Matter dengan data catatan BPBD Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2013-2017, jika 

dihitung berdasarkan bulan kering menunjukkan bahwa  metode PDSI memiliki nilai persentase 

kesesuaian sebesar 10% dan metode Thornthwaite-Matter memiliki nilai persentase kesesuaian 

sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa metode Thornthwaite-Matter lebih akurat jika 

diterapkan di kecamatan Praya Timur untuk analisa indeks kekeringan. 
 

Kata Kunci : Kekeringan, Indeks Kekeringan, PDSI, Thornthwaite-Matter 

 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Kekeringan merupakan salah satu bencana 

yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang 

lama sampai musim hujan tiba yang 

menyebabkan dampak yang  luas. Kekeringan 

ditunjukkan dengan berkurangnya air yang 

tersedia dengan yang dibutuhkan pada suatu 

wilayah karena berkurangnya curah hujan yang 

terjadi. Masalah kekeringan ini tidak boleh 

dianggap ringan karena kekeringan merupakan 

ancaman yang sering mengganggu produksi 
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tanaman bahkan bisa menyebabkan tanaman mati 

yang akan merugikan para petani. 

Masalah kekeringan pada musim kemarau 

merupakan hal rutin yang terjadi di berbagai 

daerah di Indonesia, salah satunya termasuk 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan 

rekapitulasi bencana kekeringan yang melanda 

NTB selama 2017. BPBD NTB menyampaikan 

10 kabupaten/kota di NTB mengalami kekeringan 

diantaranya adalah Lombok Tengah, Lombok 

Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa 

Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima dan Dompu. 

(Republika, 2017) 

Lombok Tengah merupakan salah satu 

wilayah yang rutin mengalami kekeringan. Badan 

Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan 

terdapat 82 desa dari 139 desa/kelurahan di enam 

kecamatan wilayah Lombok Tengah saat ini  

mengalami kekeringan yang sangat parah 

sehingga sulitnya warga mendapatkan air bersih. 

Enam kecamatan yang kini darurat kekeringan 

tersebut antara lain Kecamatan Praya Timur, 

Pujut, Janapria, Praya Barat, Praya Barat Daya, 

Praya Tengah. (Suara NTB, 2017) 

Salah satu usaha untuk mengantisipasi 

kekeringan adalah memahami karakteristik iklim 

pada wilayah itu dengan baik. Penentuan tingkat 

kekeringan bertujuan untuk mengevaluasi tingkat 

kekeringan pada suatu wilayah, mengevaluasi 

kekeringan pada suatu tempat secara lokal, 

memperkirakan kebutuhan irigasi pada luas 

tertentu, dan melaporkan secara berkala 

perkembangan kekeringan secara regional. 

(Hounam, 1975 dalam Mujtahiddin, 2014) 

Analisis indeks kekeringan merupakan 

analisis yang menunjukkan tingkat kelas atau 

derajat kekeringan karena tingkat kekeringan 

suatu wilayah berbeda satu dengan yang lain. 

Metode yang masih sering digunakan dalam 

analisis kekeringan yaitu metode Palmer Drought 

Severity Index (PDSI) dan Thornthwaite-Matter 

dimana kedua metode tersebut menggunakan data 

iklim dan tanah wilayah sekitar sebagai parameter 

analisisnya.  

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis 

kekeringan di Kecamatan Praya Timur dengan 

menggunakan metode Palmer Drought Severity 

Index (PDSI) dan Thornthwaite-Matter untuk 

mengantisispasi kekeringan dengan pemahaman 

karakteristik iklim di wilayah Praya Timur 

dengan baik. Dari uraian latar belakang di atas 

maka penulis perlu melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisa Kekeringan Menggunakan 

Metode Palmer Drought Severity Index (PDSI) 

dan Thornthwaite-Matter di Kecamatan Praya 

Timur Kabupaten Lombok Tengah”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus ke sasaran 

sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan 

beberapa batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Praya 

Timur, Kabupaten Lombok Tengah 

2. Data curah hujan yang digunakan adalah 

data hujan 20 tahun (1998- 2017). 

3. Data suhu udara yang digunakan merupakan 

data suhu udara bulanan selama 20 tahun 

(1998 - 2017). 

4. Tidak dilakukan pemerikasaan error terhadap 

data hasil bangkitan data hujan. 

5. Peta tata guna lahan Kecamatan Praya 

Timur. 

6. Peta jenis tanah Kecamatan Praya Timur. 

7. Peta tekstur tanah Kecamatan Praya Timur. 

8. Metode analisa indeks kekeringan yang 

digunakan yaitu  Palmer Drought Severity 

Index (PDSI) dan Thornthwaite-Matter. 

9. Penggambaran sebaran kekeringan tahun 

2013-2017. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui indeks kekeringan yang 

terjadi di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten 

Lombok Tengah dengan menggunakan metode 

Palmer Drought Severity Index (PDSI) dan 

metode Thornthwaite-Matter.  

2. Untuk mengetahui prediksi indeks kekeringan 

berdasarkan metode Palmer Drought Severity 

Index (PDSI) dan metode Thornthwaite-

Matter pada tahun prediksi 2018 sampai tahun 

2022. 

3. Untuk mengetahui keakuratan kekeringan dari 

metode Palmer Drought Severity Index (PDSI) 

dan  metode Thornthwaite-Matter terhadap 

data BPBD Kabupaten Lombok Tengah. 
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4. Untuk mengetahui sebaran indeks kekeringan 

di Kecamatan Praya Timur berdasarkan 

pemetaan menggunakan ArcGIS 10.3. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Bisa memahami karakteristik kekeringan di 

suatu wilayah tersebut dengan baik. 

2. Bisa menganalisis kekeringan menggunakan 

metode  Palmer Drought Severity Index 

(PDSI) dan metode Thornthwaite-Matter 

3. Sebagai referensi terhadap pengembangan 

penelitian lain dengan wilayah yang berbeda. 

 

II. Dasar Teori 

1. Hujan 

Hujan merupakan sumber dari semua air yang 

mengalir di sungai dan di dalam tampungan baik 

di atas maupun di bawah permukaan tanah. Hujan 

berasal dari uap air di atmosfer, sehingga bentuk 

dan jumlahnya dipengaruhi oleh faktor 

klimatologi seperti angin, temperature dan 

tekanan atmosfer. Uap air tersebut akan naik ke 

atmosfer sehingga mendingin dan terjadi 

kondensasi menjadi butir-butir air dan kristal-

kristal es yang akhirnya jatuh sebagai hujan. 

(Triatmodjo, 2008). 

 

2. Uji Konsistensi Data Hujan 

Uji konsistensi data dengan menggunakan 

metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums). 
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dengan :  

Q dan R = nilai statistik 

n   = jumlah data hujan 

 

3. Bangkitan Data dengan Metode Thomas 

Fiering 

Thomas Fiering merupakan suatu metode 

yang dikenal untuk membangkitkan data debit 

atau data hujan bulanan.  

Persamaan Metode Thomas Fiering (Marta, 

2017): 

( ) 2
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dengan :  

Pij = data curah hujan hasil bangkitan  

pij = curah hujan bulan ke-j dalam tahun i (j = 

1,2,......12), 

jX  = rata – rata curah hujan  bulan j, 
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sj-1 = simpangan baku bulan j-1,  

1−jX  = curah hujan rata – rata curah hujan bulan 

j-1, 

tij = variabel acak distribusi normal baku, 

dengan rata-rata = 0 dan  deviasi 

standar = 1,0, dengan catatan bahwa 

untuk 

j =1 (bulan  Januari) maka j-1 (bulan 

Desember). 

 

4. Kekeringan 

Kekeringan merupakan kondisi yang 

ditunjukkan dengan berkurangnya air yang 

tersedia dengan yang dibutuhkan pada suatu 

wilayah karena berkurangnya curah hujan yang 

terjadi. 
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Bappenas juga mengklasifikasikan 

kekeringan menjadi beberapa kriteria sebagai 

berikut (Jannah, 2015) : 

1. Kekeringan Meteorologis 

Berkaitan dengan tingkat curah hujan dibawah 

normal selama satu musim. Indikasi pertama 

adanya kekeringan adalah pengukuran 

kekeringan meteorologis. 

2. Kekeringan Hidrologis 

Berkaitan dengan kekurangan pasokan air 

permukaan dan air tanah. Kekeringan ini 

diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, 

waduk, danau dan elevasi muka air tanah. Ada 

tenggang waktu mulai berkurangnya hujan 

sampai menurunnya elevasi muka air sungai, 

waduk, danau dan elevasi muka air tanah. 

3. Kekeringan Pertanian 

Berkaitan dengan berkurangnya lengas tanah 

(kandungan air dalam tanah) sehingga tidak 

mampu memenuhi kebutuhan tanah tertentu 

pada periode waktu tertentu pada wilayah 

yang luas. 

4. Kekeringan Sosial Ekonomi 

Berkaitan dengan kekeringan yang memberi 

dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi 

seperti rusaknya tanaman, peternakan, 

perikanan, berkurangnya tenaga listrik dari 

tenaga air, menurunnya pasokan air baku 

untuk industry domestik dan perkotaan. 

 

5. Indeks Kekeringan 

Salah satu usaha untuk mengantisipasi 

kekeringan adalah memahami karakteristik iklim 

pada wilayah itu dengan baik. Untuk 

menunjukkan tingkat kelas atau derajat 

kekeringan pada suatu daerah di perlukan indeks 

yang mewakili kekeringan di suatu daerah karena 

tingkat kekeringan suatu wilayah berbeda satu 

dengan yang lain. Indeks kekeringan merupakan 

perangkat utama untuk memantau, mendeteksi 

dan mengevaluasi kejadian kekeringan. 

 

6. Metode Indeks Kekeringan 

Untuk menganalisa indeks kekeringan 

digunakan berbagai metode yang dapat 

digunakan. Berbagai metode tersebut adalah 

sebagai berikut: (Kafindo 2015, dalam Ilmi 2016) 

1. Palmer Drought Severity Index (PDSI) 

2. Thornthwaite-Matter 

3. Standardized Precipitation Index (SPI) 

4. Presentase terhadap normal 

5. Theory of Run 

6. Desil 

7. Crossing Theory 

8. Analisa Deret Hari Kering 

 

Dalam penelitian ini penulis menerapkan 

metode Palmer Drought Severity Index (PDSI) 

dan metode Thornthwaite-Matter untuk 

menganalisa kekeringan. 

 

a. Indeks Kekeringan Metode Palmer 

Drought Severity Index (PDSI) 

Analisis neraca air untuk meneliti kekeringan 

salah satunya dikembangkan oleh Palmer. Palmer 

menggunakan model dua lapis tanah yaitu lapisan 

atas dan lapisan bawah. Evapotranspirasi 

potensial diduga dari suhu rata-rata dengan 

metode yang telah dikembangkan oleh 

Thornthwaite. Input data dalam metode Palmer 

Drougt Severity Index (PDSI) ini adalah Curah 

hujan, kapasitas penyimpanan air (WHC), 

evapotranspirasi potensial.  

 Dalam analisa metode Palmer klasifikasi 

indeks kekeringan dibagi menjadi 11 kelas 

dengan indeks nol sebagai keadaan normal. 

Tabel 1 Kelas Indeks Kekeringan PDSI dan 

Klasifikasi 

No 
Indeks 

Kekeringan 
Klasifikasi 

1 4,00 Ekstrim basah 

2 3,00-3,99 Sangat basah 

3 2,00-2,99 Agak Basah 

4 1,00-1,99 Sedikit Basah 

5 0,50-0,99 Awal selang basah 

6 0,49-(-0,49) 
Mendekati keadaan 

normal 

7 (-0,50)-(-0,99) Awal selang kering 

8 (-1,00)-(-1,99) Sedikit kering 

9 (-2,00)-(-2,99) Agak kering 

10 (-3,00)-(-3,99) Sangat kering 

11 (-4,00) Ekstrim kering 

 (Sumber : National Drought Mitigation Center, 

2006 dalam Ilmi, 2016) 
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b. Indeks Kekeringan metode Thornthwaite-

Matter 

Metode perhitungan indeks kekeringan ini 

telah dikemukakan oleh Thornthwaite (1957) 

dengan menggunakan prinsip neraca air yaitu 

presentase perbandingan besarnya curah hujan 

dengan evapotranspirasi potensial. Input data 

dalam metode Thornthwaite-Matter ini adalah 

curah hujan, kapasitas penyimpanan air (WHC), 

evapotranspirasi potensial dan suhu rata-rata 

bulanan. Indeks kekeringan ini dibagi dalam 

beberapa tingkatan berdasarkan kelas indeks 

kekeringan sebagaimana pada Tabel 2.4. 

Tabel 2 Tingkat kekeringan indeks kekeringan 

Thornthwaite-Matter 

No 
Indeks 

Kekeringan (%) 
Tingkat Kekeringan 

1 <16,77 Ringan atau tidak 

ada 

2 16,77-33,33 Sedang 

No 
Indeks 

Kekeringan (%) 
Tingkat Kekeringan 

3 >33,33 Berat 

(Sumber : ILACO, 1985 dalam Ilmi, 2016) 

III. Metode Penelitian 

A. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Praya Timur merupakan salah 

satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok 

Tengah. Secara geografis Kecamatan Praya 

Timur terletak di bagian timur wilayah 

Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas 

wilayah di sebelah Utara Kecamatan Janapria, 

sebelah Selatan Samudera Indonesia, sebelah 

Timur Kabupaten Lombok Timur sebelah Barat 

Kecamatan Praya Tengah dan Kecamatan Pujut. 

 
Gambar 1 Lokasi Penelitian 

 

 

 

B. Perhitungan dan Pengolahan Data 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan 

pengolahan data dan penarikan kesimpulan dalam 

analisis kekeringan di Kecamatan Praya Timur, 

Kabupaten Lombok Tengah : 

1. Analisi Hidrologi 

▪ Memilah stasiun hujan menggunakan poligon 

Thiessen, dengan mengambil tiga stasiun 

hujan terdekat yaitu stasiun hujan Loang 

Make, Sepit dan Rambitan. 

▪ Mengumpulkan curah hujan bulanan selama 

20 tahun (1998-2017). 

▪ Mengumpulkan data suhu udara bulanan 

selama 20 tahun (1998-2017) 

▪ Mentabulasikan data curah hujan bulanan, 

dimana kolom-kolom menyatakan curah hujan 

bulanan, dimana kolom-kolom menyatakan 

curah hujan bulanan dan baris menyatakan 

tahun. 

▪ Uji konsistensi data curah hujan bulanan 

menggunakan metode RAPS (Rescaled 

Adjusted Partial Sums) periode tahun 1998-

2017. 

▪ Menghitung bangkitan data debit hujan dengan 

menggunkaan Model Thomas Fiering 

sebanyak 5 tahun (2018-2022). 

a. Menghitung rata-rata curah hujan, 

b. Menghitung simpang baku, 

c. Menghitung koefisien korelasi, 

d. Menghitung koefisien regresi, 

e. Mencari bilangan acak distribusi normal 

baku 

f. Menghitung bangkitan data berdasarkan 

parameter-parameter statistic. 

▪ Menghitung evapotranspirasi potensial 

bulanan dari data suhu udara bulanan tahun 

1998-2017. Evapotranspirasi potensial 

dipengaruhi oleh temperatur dan lama 

penyinaran matahari. Untuk 30 hari dalam satu 

bulan dan penyinaran matahari 12 jam per 

hari, persamaan tersebut mempunyai bentuk 

(Sarmila,2017) : 

𝐸𝑇𝑃𝑥 = 1.62(
10.𝑇𝑚

𝐼
)𝑎     

𝐸𝑇𝑃 = 𝑓 𝑥 𝐸𝑇𝑃𝑥     

Dimana : 

𝑎 = 675 × 10−9𝐼3 − 771 × 10−7𝐼2 +
179 × 10−4𝐼 + 492 × 10−3  

𝐼 =  ∑ (
𝑇𝑚

5
)

1,514
12
𝑚=1    

dengan: 
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𝐸𝑇𝑃𝑥 = evapotranspirasi potensial bulanan yang  

belum disesuaikan faktor 𝑓 (cm) 

𝐸𝑇𝑃     = evapotranspirasi potensial bulanan (cm) 

𝑇𝑚      = temperatur bulanan rerata (°C) 

𝑓        =koefisien koreksi (tabel koefisien 

penyesuaian menurut lintang dan   bulan) 

I          = jumlah indeks panas dalam setahun 

a         = indeks panas 

 

2. Menghitung Analisis Kekeringan dengan 

menggunakan data tahun 1998 sampai tahun 

2017 dan data hasil bangkitan (tahun 2018-

2022) dengan menggunakan metode Palmer 

Drought Severity Index (PDSI) dan metode 

Thornthwaite-Matter. 

o Metode Palmer Drought Severity Index 

(PDSI) 

a) Menghitung kapasitas penyimpanan air 

(Water Holding Capacity) 

b) Menghitung selisih P dan ET 

- Jika (P-ET)>0, terjadi surplus curah hujan 

(periode bulan basah) 

- Jika (P-ET)<0, terjadi deficit curah hujan 

(periode bulan kering) 

c) Menghitung jumah hujan kumulatif dari 

defisit curah hujan APWL (Accumulated 

Potential Water Loss) 

Dengan menjumlahkan angka-angka (P-ET) 

untuk buan-bulan yang mempunyai 

evapotranspirasi potensial lebih daripada curah 

hujan (P-ET) negatif. 

𝐴𝑃𝑊𝐿 = − ∑ (𝑃 − 𝐸𝑇)𝑛𝑒𝑔
𝑛

1
 

𝐴𝑃𝑊𝐿𝑖 = 𝐴𝑃𝑊𝐿𝑖−1 + (𝑃 − 𝐸𝑇)𝑛𝑒𝑔 

Apabila P>ET, seri data ini terputus  APWL = 

0 

d) Menghitung kelengasan Tanah  

- Pada bulan-bulan basah (P>ET), nilai 

ST=STo (WHC) 

- Pada bulan-bulan kering (P<ET), pada bulan 

ini ST tiap bulan dihitung dengan rumus: 

𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑂 × 𝑒−(
𝐴𝑃𝑊𝐿

𝑆𝑇𝑜
)
 

dengan: 

ST = kandungan lengas tanah dalam daerah  

perakaran (mm) 

STo    = kandungan lengas tanah dalam kondisi 

lapang (mm), STo   yang dimaksud dalam 

rumus ini nilainya = WHC 

e = bilangan Navier (e=2,718) 

AWL = jumlah kumulatif dari deficit curah hujan 

(mm) 

e) Menghitung perubahan kandungan lengas 

tanah (ST) 

Perubahan kandungan lengas tanah (ST) tiap 

bulan di dapat dengan cara mengurangkan 

lengas tanah (ST) pada bulan yang 

bersangkutan dengan (ST) pada bulan 

sebelumnya (∆𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑖 − 𝑆𝑇𝑖−1) maka nilai 

negatif menyebabkan tanah menjadi kering. 

f) Menghitung evapotranspirasi actual (EA) 

- Pada bulan basah (P>ET), nilai EA=ET 

- Pada bulan-bulan kering (P<ET), nilai 

EA=P-ST 

g) Menghitung defisit (Kekurangan Lengas) 

D=ET-EA 

dengan : 

D = defisit (mm/bulan) 

ET = evapotranspirasi potensial (mm/bulan) 

EA = evapotranspirasi aktual (mm/bulan) 

h) Menghitung surplus (kelebihan lengas) 

S= (P-ET) - ST 

dengan : 

S = surplus (mm/bulan) 

P = curah hujan (mm/bulan) 

ET = evapotranpirasi potensial (mm/bulan) 

ST = perubahan lengas tanah (mm/bulan) 

i) Menghitung limpasan (Ro) 

Menunjukkan besarnya air yang mengalir di 

permukaan tanah. Menghitungnya 50% 

dikalikan dengan nilai surplus. 

j) Menghitung pengisian lengas tanah 

potensial (PR) 

PR=WHC-ST 

k) Menghitung pengisian lengas tanah (R) 

Pengisian lengas tanah terjadi jika ST pada 

bulan sebelumnya lebih kecil dari ST pada 

bulan bersangkutan, penambahan nilai ST 

tersebut menjadi pengisian lengas tanah. 

𝑅 = 𝑆𝑇 − 𝑆𝑇𝐽−1 

dengan : 

𝑅 =Pengisian lengas tanah 

ST =Kandungan lengas tanah dalam 

perkaran bulan tersebut 

𝑆𝑇𝐽−1 =Kandungan lengas tanah dalam 

perkaran bulan sebelumnya 

l) Menghitung kehilangan lengas tanah 

potensial (PL) 

PL=ET-ST 
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m) Menghitung kehilangan lengas tanah (L) 

L=𝑆𝑇𝐽−1 − 𝑆𝑇 

n) Penentuan koefisien 

Koefisien yang dimaksud adalah untuk 

menetukan nilai CAFEC (Climatically 

Appropriate for Existing Condition). Nilai 

koefsien-koefisien datas ditentukan dengan 

rumus : 

❖ Koefisien evapotranspirasi 

𝛼 =
𝐴𝐸

𝐸𝑇̅̅ ̅̅

̅̅ ̅
      

❖ Koefisien pengisian lengas ke dalam tanah 

𝛽 =
�̅�

𝑃𝑅̅̅ ̅̅
      

❖ Koefisien limpasan 

𝛾 =
𝑅𝑜̅̅ ̅̅

�̅�
      

❖ Koefisien kehilangan lengas tanah 

𝛿 =  
�̅�

𝑃𝐿̅̅̅̅
      

❖ Pendekatan terhadap pembobot iklim 

𝐾 =
(𝐸𝑇̅̅ ̅̅ +𝑅)̅̅̅̅

(�̅�+𝐿)̅̅ ̅      

o) Penentuan nilai CAFEC (Climatically 

Appropriate for Existing Condition) 

❖ Menentukan nilai evapotranspirasi 

CAFEC 

𝐸�̂� = 𝛼 ∗ 𝐸𝑇̈      

❖ Menentukan pengisian lengas ke dalam 

tanah CAFEC 

�̂� = 𝛽 ∗ 𝑃𝑅     

❖ Menentukan nilai limpasan CAFEC 

𝑅�̂� =  𝛾 ∗ 𝑅𝑜     

❖ Menentukan  kehilangan lengas tanah 

CAFEC 

�̂� = 𝛿 ∗ 𝑃𝐿     

❖ Menentukan  kehilangan presipitasi 

CAFEC 

�̂� =  𝐸�̂� + �̂� + 𝑅�̂� − �̂�    

p) Penentuan periode kekurangan atau 

kelebihan hujan (d) 

𝑑 = 𝑃 − �̂�`` 

q) Penentuan nilai mutlak (�̅�) 

�̅�   = rataan nilai d 

r) Pendekatan kedua terhadap nilai faktor K 

(k’) 

𝐾′ = 1.5 log 10 ((
𝑃𝐸+𝑅+𝑅𝑜

𝑃+𝐿
+ 2,80) :

25,4

�̅�
) +

0,5  

𝐷𝐾’ = �̅� ∗ 𝑘′     

s) Karakter iklim sebagai faktor pembobot 

(K) 

𝐾 =
�̅�∗𝐾′

∑ �̅�∗𝐾′12
1

𝐾′     

t) Indeks penyimpangan (anomali) lengas (Z) 

Z=d*K     

u) Indeks kekeringan Palmer 

𝑋 = (
𝑍

3
)

𝑗−1
+ ∆𝑋 

∆𝑋 = (
𝑍

3
)

𝑗
− 0.103 (

𝑍

3
)

𝑗−1
 

 

o Indeks Kekeringan metode Thornthwaite-

Matter 

a) Menghitung kapasitas penyimpanan air 

(Water Holding Capacity) 

b) Menghitung selisih P dan ET 

- Jika (P-ET)>0, terjadi surplus curah hujan 

(periode bulan basah) 

- Jika (P-ET)<0, terjadi deficit curah hujan 

(periode bulan kering) 

c) Menghitung jumah hujan kumulatif dari 

defisit curah hujan APWL (Accumulated 

Potential Water Loss) 

Dengan menjumlahkan angka-angka (P-ET) 

untuk buan-bulan yang mempunyai 

evapotranspirasi potensial lebih daripada curah 

hujan (P-ET) negatif. 

𝐴𝑃𝑊𝐿 = − ∑ (𝑃 − 𝐸𝑇)𝑛𝑒𝑔
𝑛

1
 

𝐴𝑃𝑊𝐿𝑖 = 𝐴𝑃𝑊𝐿𝑖−1 + (𝑃 − 𝐸𝑇)𝑛𝑒𝑔 

Apabila P>ET, seri data ini terputus  APWL = 

0 

d) Menghitung kelengasan Tanah 

- Pada bulan-bulan basah (P>ET), nilai 

ST=STo (WHC) 

- Pada bulan-bulan kering (P<ET), pada bulan 

ini ST tiap bulan dihitung dengan rumus: 

𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑂 × 𝑒−(
𝐴𝑃𝑊𝐿

𝑆𝑇𝑜
)
 

dengan: 

ST = kandungan lengas tanah dalam daerah  

perakaran (mm) 

STo    = kandungan lengas tanah dalam kondisi 

lapang (mm), STo   yang dimaksud dalam 

rumus ini nilainya = WHC 

e = bilangan Navier (e=2,718) 

APWL = jumlah kumulatif dari deficit curah 

hujan (mm) 

e) Menghitung perubahan kandungan lengas 

tanah (ST) 

Perubahan kandungan lengas tanah (ST) tiap 

bulan di dapat dengan cara mengurangkan 
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lengas tanah (ST) pada bulan yang 

bersangkutan dengan (ST) pada bulan 

sebelumnya (∆𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑖 − 𝑆𝑇𝑖−1) maka nilai 

negatif menyebabkan tanah menjadi kering. 

f) Menghitung evapotranspirasi actual (EA) 

- Pada bulan basah (P>ET), nilai EA=ET 

- Pada bulan-bulan kering (P<ET), nilai 

EA=P-ST 

g) Menghitung defisit (Kekurangan Lengas) 

D=ET-EA 

dengan : 

D = defisit (mm/bulan) 

ET = evapotranspirasi potensial (mm/bulan) 

EA = evapotranspirasi aktual (mm/bulan) 

h) Indeks kekeringan Thornthwaite-Matter 

𝐼𝑎 =
𝐷

𝐸𝑇
× 100% 

dengan : 

D  = Defisit (mm/bulan) 

ET  = Evapotranspirasi Potensial (mm/bulan) 

Ia  = Indeks Kekeringan (%) 

 

IV. Analisa Dan Pembahasan 

1. Uji Konsistensi Data 

Dalam penelitian ini uji konsistensi data 

hujan yang digunakan adalah metode RAPS 

(Rescaled Adjusted Partial Sums) 

Dari hasil uji konsistensi data di tiga stasiun 

maka didapat hasil rekapitulasi pada Tabel 5. 

 

Tabel 3 Rekapitulasi hasil uji konsistensi data 

hujan 

 
 

Dari tabel hasil perhitungan untuk Uji RAPS 

data curah hujan, didapatkan nilai 
𝑄

√𝑛
<

𝑄

√𝑛
 ijin 

90% serta 
𝑅

√𝑛
<

𝑅

√𝑛
 ijin 90% (pada Tabel 6) sudah 

memenuhi syarat. 

 

2. Hujan Rerata Daerah 

Dalam menganalisis curah hujan rerata 

daerah pada Kecamatan Praya Timur 

menggunakan metode Polygon Thiessen. Gambar 

Polygon Thiessen pada daerah penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2 berikut ini: 

 
Gambar 2 Poligon Thiessen 

Berdasarkan Gambar 2 di atas dinyatakan 

bahwa ketiga stasiun hujan tersebut berpengaruh 

terhadap Kecamatan Praya Timur. Kecamatan 

Praya Timur memiliki luas sebesar 8.257 Ha. 

 

3. Model Bangkitan Data Menggunakan 

Model Thomas Fiering 

Hasil bangkitan data dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4 Hasil Perhitungan Bangkitan Data Model 

Thomas Fiering Stasiun Hujan Rembitan 

tahun 2018-2022 

 
4. Evapotranspirasi Potensial 

Dari data suhu bulanan Stasiun Meteorologi 

dan Klimatologi BIL maka dapat dilakukan 

perhitungan evapotranspirasi potensial. 

Perhitungan ini menggunakan persamaan 

Thornthwaite. Dimana Persamaan Thornthwaite 

menggunakan faktor penyesuaian menurut bulan 

dan lintang. Contoh perhitungan evapotranspirasi 

tahun 1998 adalah sebagai berikut : 

1. Koordinat stasiun BIL   

= 08 33'  38"  LS dan 116 05' 38"  BT 

 = 8,6 LS dan 116,1 BT 

2. Faktor penyesuaian faktor waktu dan lintang 

3. 𝑖 (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛) =  ∑ (
𝑇𝑚

5
)

1,514
12
𝑚=1  

  =  (
27.8

5
)

1,514
  

= 13,455 

4. I (Indeks Panas tahunan)    = 154,171 
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5. 𝑎 = 675 × 10−9𝐼3 − 771 × 10−7𝐼2 +
179 × 10−4𝐼 + 492 × 10−3 

 𝑎 = 675 × 10−9 × 13,4553 − 771 ×
10−7 × 13,4552 + 179 × 10−4 × 13,455 +
492 × 10−3 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛=0,721 

𝑎𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛=3,896 

6.  ETPx  =  16,2(
10.𝑇𝑚

𝐼
)𝑎  

ETPx    = 16,2 (
10𝑥27,8

154,171
)

3,896
 

ETPx  = 161,899 mm    

7.   ETP = ETPx x f  

= 161,899 x 1,07 

= 173,944 mm 

5. Analisis Kapasitas tanah dalam 

Menyimpan Air (Water Holding Capacity) 

Data dikelompokkan berdasarkan jenis 

penggunaan lahan dan jenis tekstur tanahnya, 

kemudian luas masing-masing akan dibagi 

dengan luas total dan akan dikalikan dengan nilai 

kedalaman zona perakaran dan dikalikan dengan 

air tersedia berdasarkan tekstur tanahnya, maka 

akan didapatkan nilai WHC. Dari hasil 

perhitungan di dapatkan nilai 𝑆𝑇𝑂 = 75,06 
 

6. Analisa Indeks Kekeringan 

o Perhitungan indeks kekeringan Palmer 

Drought Severity Index (PDSI) bulan Januari 

tahun 1998 

a) Menghitung curah hujan rerata (P) 

Diketahui curah hujan rerata bulanan pada 

bulan Januari tahun 1998 sebesar 83,6 mm. 

b) Menghitung evapotranspirasi potensial 

(ET) 

Dari hasil perhitungan evapotranspirasi 

potensial pada bulan Januari tahun 1998 

sebesar 173,944 mm. 

c) Menghitung selisih P dan ET 

𝑃 − 𝐸𝑇 = 83,6 − 173,9 

= −90,3 𝑚𝑚 

Dari perhitungan P-ET maka pada bulan 

Januari 1998 merupakan periode bulan kering 

(PBK) 

d) Menghitung jumlah kumulatif dari defisit 

curah hujan APWL (Accumulated Potential 

Water Loss) 

𝐴𝑃𝑊𝐿 = − ∑ (𝑃 − 𝐸𝑇)𝑛𝑒𝑔𝑛
1    

𝐴𝑃𝑊𝐿 = 83,6 − 173,9  

 = −90,3 𝑚𝑚    

e) Menghitung kelengasan Tanah 

𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑂 × 𝑒−(
𝐴𝑃𝑊𝐿

𝑆𝑇𝑜
)
 

𝑆𝑇 = 75,06 × 2,718
−(

−90,3
75,06

)
 

𝑆𝑇 = 22,54 𝑚𝑚 

f) Menghitung perubahan kandungan lengas 

tanah (ST) 

Perubahan kandungan lengas tanah (ST) tiap 

bulan di dapat dengan cara mengurangkan 

lengas tanah (ST) pada bulan yang 

bersangkutan dengan (ST) pada bulan 

sebelumnya (∆𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑖 − 𝑆𝑇𝑖−1) maka nilai 

negatif menyebabkan tanah menjadi kering. 

Nilai 𝑆𝑇𝑖−1 yang digunakan adalah nilai ST 

pada bulan Desember tahun 1997 yaitu sebesar 

75,06 

∆𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑖 − 𝑆𝑇𝑖−1 

∆𝑆𝑇 = 22,54 − 75,06 = -52,5 mm 

g) Menghitung evapotranspirasi aktual (EA) 

Karena pada bulan januari merupakan periode 

bulan kering (PBK) maka : 

EA= P-ST = 83,6 – (-52,5) = 136,1 mm 

h) Menghitung defisit (Kekurangan Lengas) 

D =ET-EA 

     =173,9 - 136,1  

= 37,8 mm/bulan  

i) Menghitung surplus (Kelebihan Lengas)  

S =(P-ET)- ST 

 = -90,3 – (-52,5) 

 = -37,8 mm/bulan 

j) Menghitung limpasan (Ro) 

Ro = 0,5 x -37,8  = -18,9 mm/bulan  

k) Menghitung pengisian lengas tanah 

potensial (PR)  

PR=WHC-ST  

=75,06 – 22,54 = 52,52 mm 

 

   

l) Menghitung pengisian lengas tanah (R) 

𝑅 = 𝑆𝑇 − 𝑆𝑇𝐽−1 

          = 22,54– 75,06 

      = -52,52 mm 

m) Menghitung kehilangan lengas tanah 

potensial (PL) 

PL=ET-ST  

     =173,94 – (-52,52) 

     =226,4 mm  

    

n) Menghitung kehilangan lengas tanah (L) 

L=𝑆𝑇𝐽−1 − 𝑆𝑇  
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  = 75,06 – 22,54 

= 52,52 mm     

o) Penentuan koefisien 

Koefisien yang dimaksud adalah untuk 

menetukan nilai CAFEC (Climatically 

Appropriate for Existing Condition). Nilai 

koefsien-koefisien datas ditentukan dengan 

rumus : 

❖ Koefisien evapotranspirasi 

𝛼 =
𝐴𝐸

𝐸𝑇̅̅ ̅̅

̅̅ ̅
 =  

75,50

147,71
= 0,53   

❖ Koefisien pengisian lengas ke dalam tanah 

𝛽 =
�̅�

𝑃𝑅̅̅ ̅̅
  =

6,25

65,66
= 0,10    

❖ Koefisien limpasan 

𝛾 =
𝑅𝑜̅̅ ̅̅

�̅�
 =

−36,6

−73,2
= 0,5 

❖ Koefisien kehilangan lengas tanah 

𝛿 =  
�̅�

𝑃𝐿̅̅̅̅
 =  

0,00

147,71
= 0,0    

❖ Pendekatan terhadap pembobot iklim 

𝐾 =
(𝐸𝑇̅̅ ̅̅ +𝑅)̅̅̅̅

(�̅�+𝐿)̅̅ ̅  =
(147,71+6,25)̅

(76,46+0,00)
= 2,0  

p) Penentuan nilai CAFEC (Climatically 

Appropriate for Existing Condition) 

❖ Menentukan nilai evapotranspirasi 

CAFEC 

𝐸�̂� = 𝛼 ∗ 𝐸𝑇  

𝐸�̂� = 0,53 ∗ 173,94 = 92,45 𝑚𝑚̈   

❖ Menentukan pengisian lengas ke dalam 

tanah CAFEC 

�̂� = 𝛽 ∗ 𝑃𝑅  

�̂� = 0,10 ∗ 52,52 = 5,00 mm   

❖ Menentukan nilai limpasan CAFEC 

𝑅�̂� =  𝛾 ∗ 𝑅𝑜  

𝑅�̂� =  0,5 ∗ (−18,90) = −9,45 𝑚𝑚   

❖ Menentukan  kehilangan lengas tanah 

CAFEC 

�̂� = 𝛿 ∗ 𝑃𝐿   

�̂� = 0,00 ∗ 226,47 = 0,00 𝑚𝑚 

❖ Menentukan  kehilangan presipitasi 

CAFEC 

�̂� =  𝐸�̂� + �̂� + 𝑅�̂� − �̂�   

�̂� =  92,45 + 5,00 + (−9,45) − 0,00 =
88,00 𝑚𝑚   

q) Penentuan periode kekurangan atau 

kelebihan hujan (d) 

𝑑 = 𝑃 − �̂�`  

𝑑 = 83,6 − 88,00 = −4,4 𝑚𝑚   

r) Penentuan nilai mutlak (�̅�) 

�̅�= rataan nilai d 

�̅�= 8,01 mm 

s) Pendekatan kedua terhadap nilai factor K 

(k’) 

𝐾′ = 1.5 log 10 ((
𝑃𝐸+𝑅+𝑅𝑜

𝑃+𝐿
+ 2,80) :

25,4

�̅�
) +

0,5    

𝐷𝐾’ = �̅� ∗ 𝑘′   

𝐾′ = 1.5 log 10 ((
147,71+6,25+(−36,62)

74,46+0,00
+

2,80) :
25,4

8,01
) + 0,5 = 0,80  

𝐷𝐾’ = 8,01 ∗ 0,80 = 6,4        

t) Karakter iklim sebagai faktor pembobot 

(K) 

𝐾 =
6,4

6,4𝑥12
𝑥 0,80 = 0,07    

u) Indeks penyimpangan (anomali) lengas (Z) 

Z=dxK  

Z=-4,4 x 0,07= -0,29   

  

v) Indeks kekeringan Palmer  

∆𝑋 = (
−0,29

3
) − 0.103 (

0

3
) = −0,10  

𝑋 = 0 + (−0,10) = −0,1 (Mendekati 

Keadaan Normal)  

 

Dengan Metode PDSI didapatkan hasil indeks 

kekeringan sebagai berikut : 

 

Tabel 5 Rekapitulasi  klasifikasi tingkat 

kekeringan PDSI Kec. Praya Timur dari 

tahun 1998-2017 

 
Tabel 6 Rekapitulasi  klasifikasi tingkat 

kekeringan PDSI Kec. Praya Timur dari 

tahun 2018-2022 
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Keterangan 

 

Dari tabel rekapitulasi metode PDSI  

menunjukkan bahwa kecamatan Praya Timur 

periode tahun 1998-2017 mengalami ekstrim 

basah sebesar 28% (67 bulan), sangat basah 3% 

(8 bulan), agak basah 5% (11 bulan), sedikit 

basah 6% (14 bulan), awal selang basah 5% (12 

bulan), mendekati normal 11% (26 bulan), awal 

selang kering 6% (14 bulan), sedikit kering 20% 

(48 bulan), agak kering 12% (28 bulan), sangat 

kering 3% (7 bulan), ekstrim kering terjadi 

sebanyak 2% (5 bulan). Dan dari hasil prediksi 

tahun 2018-2022 menunjukkan hasil ekstrim 

basah 18% (11 bulan), sangat basah 12% (7 

bulan), agak basah 5% (3 bulan), sedikit basah 

8% (5 bulan), awal selang basah 3% (2 bulan), 

mendekati normal 5% (3 bulan), awal selang 

kering 13% (8 bulan), sedikit kering 30% (18 

bulan), agak kering 5% (3 bulan). Berdasarkan 

hasil penelitian selama 20 tahun (1998-2017) 

menggunakan metode PDSI di Kecamatan Praya 

Timur mengalami kekeringan terpanjang  pada 

tahun 1999, 2002, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 

2013, 2014 dan 2015 yaitu selama 6 bulan. Rata-

rata kekeringan yang terjadi mulai dari bulan Juni 

sampai bulan Oktober. Puncak kekeringan terjadi 

pada tahun 2012 bulan September dengan nilai 

indeks sebesar -4,99 (ekstrim kering).  

Bisa dilihat juga dari diagram berikut: 

 
o Perhitungan indeks kekeringan metode 

Thornthwaite-Matter bulan Februari.tahun 

1998 

a. Menghitung curah hujan rerata (P) 

Diketahui curah hujan rerata bulanan pada 

bulan Februari tahun 1998 sebesar 105,66 mm. 

b. Menghitung evapotranspirasi potensial 

(ET) 

Dari hasil perhitungan evapotranspirasi 

potensial pada bulan Januari tahun 1998 

sebesar 149,38 mm. 

c. Menghitung selisih P dan ET 

𝑃 − 𝐸𝑇 = 105,66 − 149,38 

= −43,72 𝑚𝑚 

Dari perhitungan P-ET maka pada bulan 

Januari 1998 merupakan periode bulan kering 

(PBK) 

d. Menghitung jumlah kumulatif dari defisit 

curah hujan APWL (Accumulated Potential 

Water Loss) 

𝐴𝑃𝑊𝐿 = −90,32 + (−43,72)  

= −134,04 𝑚𝑚    

e. Menghitung kelengasan Tanah 

𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑂 × 𝑒−(
𝐴𝑃𝑊𝐿

𝑆𝑇𝑜
)
 

𝑆𝑇 = 75,06 × 2,718
−(

−134,04
75,06

)
 

𝑆𝑇 = 12,59 𝑚𝑚 

f. Menghitung perubahan kandungan lengas 

tanah (ST) 

∆𝑆𝑇 = 𝑆𝑇𝑖 − 𝑆𝑇𝑖−1 

∆𝑆𝑇 = 12,59 − 22,54 = -9,95 mm 

g. Menghitung evapotranspirasi aktual (EA) 

Karena pada bulan januari merupakan periode 

bulan kering (PBK) maka : 

EA=P-ST = 105,66 – (-9,95) = 115,61 mm 

 

h. Menghitung defisit (Kekurangan Lengas) 

D=ET-EA 

   =149,38 - 115,61  

   = 33,77mm/bula 

i. Indeks Kekeringan Thornthwaite-Matter 

𝐼𝑎 =
𝐷

𝐸𝑇
× 100%     

dengan : 

D  : Defisit (mm/bulan) 

ET  : Evapotranspirasi Potensial (mm/bulan) 

Ia  : Indeks Kekeringan (%) 

𝐼𝑎 =
33,77

149,38
× 100% = 22,61 % 

(Kekeringan Sedang) 

Dengan Metode Thornthwaite-Matter 

didapatkan hasil indeks kekeringan sebagai 

berikut : 
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Tabel 7 Rekapitulasi  klasifikasi tingkat 

kekeringan Thornthwaite-Matter Kec. 

Praya Timur dari tahun 1998-2017 

 
Tabel 8 Rekapitulasi  klasifikasi tingkat 

kekeringan Thornthwaite-Matter Kec. 

Praya Timur dari tahun 2018-2022 

 
Keterangan 

 
Dari tabel rekapitulasi metode Palmer 

Drought Severity Index (PDSI) menyatakan 

Kecamatan Praya Timur dari tahun 1998-2017 

terjadi kekeringan kategori berat sebesar 57% 

(136 bulan), kekeringan kategori sedang sebesar 

8% (19 bulan) dan tidak ada kekeringan sebesar 

35% (85 bulan). Dan dari hasil prediksi tahun 

2018-2022 menunjukkan hasil terjadi kekeringan 

kategori berat sebesar 50% (30 bulan), 

kekeringan  kategori sedang sebesar 5% (3 bulan) 

dan tidak ada kekeringan sebesar 45% (27 bulan). 

Bisa dilihat juga dari diagram berikut: 

 
 

6. Verifikasi indeks kekeringan metode 

Palmer Drought Severity Index (PDSI) dan 

metode Thornthwaite-Matter terhadap data 

kekeringan BPBD Kabupaten Lombok 

Tengah 

Verifikasi dilakukan dengan cara 

membandingkan data  hasil perhitungan dari 

kedua metode tersebut dengan catatan  kejadian 

bencana kekeringan yang pernah terjadi di 

Kecamatan Praya Timur dari tahun 1998-2017. 

Kemudian dilakukan akurasi data dengan 

menunjukkan presentase kesesuaian dari 

kesesuaian saat terjadinya kekeringan dan juga 

saat tidak terjadi kekeringan.  

Data pembanding di dapat dari BPBD 

Kabupaten Lombok Tengah, tetapi karena BPBD 

Kabupaten Lombok Tengah berdiri dari tahun 

2013,  maka penulis hanya mendapatkan data dari 

tahun 2013 sampai dengan 2017 saja.  

Tabel 9 Rekapitulasi Persentase Kesesuaian 

PDSI dan Thornthwaite-Matter dengan 

data BPBD 
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7. Pemetaan Sebaran Kekeringan 

Pemetaan dilakukan menggunakan Arcgis 

10.3. sebagai hasil contoh pemetaan dibawah 

metode PDSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Peta sebaran kekeringan PDSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Peta sebaran kekeringan 

Thornthwaite-Matter tahun 2017 

 

V. Kesimpulan Dan Saran 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa Indeks Kekeringan selama 

20 tahun (1998-2017) di Kecamatan Praya Timur, 

Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Dengan menggunakan metode Palmer 

Drought Severity Index (PDSI) selama 20 

tahun (1998-2017) Kecamatan Praya Timur 

memiliki indeks kekeringan yang berkisar 

antara -4,99 sampai dengan 32,16. Rata-rata 

kekeringan yang terjadi mulai dari bulan Mei 

sampai bulan November. Puncak kekeringan 

terjadi pada tahun 2012 bulan September 

dengan nilai indeks sebesar -4,99 (ekstrim 

kering). Sedangkan dengan menggunakan 

metode Thornthwaite-Matter di kecamatan 

Praya Timur selama 20 tahun (1998-2017) 

memiliki indeks kekeringan yang berkisar 

antara 0 – 99,95%. Rata-rata kekeringan yang 

terjadi mulai dari bulan April sampai bulan 

Oktober. Puncak kekeringan terjadi pada tahun 

2015 bulan Oktober dengan nilai indeks 

sebesar 99,95% (kekeringan kategori berat).  

2. Hasil prediksi tahun 2018-2022 didapatkan 

nilai indeks kekeringan terendah dengan 

menggunakan metode Palmer Drought 

Severity Index (PDSI) di kecamatan Praya 

Timur sebesar -2,58 (Agak kering) pada bulan 

September tahun 2018. Sedangkan analisis 

menggunakan metode Thornthwaite-Matter di 

kecamatan Praya Timur didapatkan nilai 

indeks yang paling parah atau kategori paling 

berat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 

dengan nilai indeks sebesar 98,99%. 

3. Hasil verifikasi keakuratan data antara indeks 

kekeringan metode Palmer Drought Severity 

Index (PDSI) dan Thornthwaite-Matter dengan 

data catatan BPBD Kabupaten Lombok 

Tengah dari tahun 2013-2017, jika dihitung 

berdasarkan bulan kering menunjukkan bahwa  

metode PDSI memiliki nilai persentase 

kesesuaian sebesar 10% dan metode 

Thornthwaite-Matter memiliki nilai persentase 

kesesuaian sebesar 64%. Hal ini menunjukkan 

bahwa metode Thornthwaite-Matter lebih 

akurat jika diterapkan di Kecamatan Praya 

Timur untuk analisa indeks kekeringan. 

4. Hasil pemetaan sebaran kekeringan di 

Kecamatan Praya Timur tahun 1998-2017 

dapat dilihat bahwa kekeringan tidak terjadi 
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secara merata di seluruh wilayah. Dengan 

menggunakan metode PDSI rata-rata mulai 

mengalami kekeringan pada bulan Juli sampai 

bulan Oktober yang ditunjukkan dengan 

gradasi warna jingga kemerahan. Kekeringan 

terparah terjadi di Stasiun hujan Rembitan 

pada bulan Juli tahun 1999 dengan nilai indeks 

sebesar -11,44 (Ektrim Kering). Sedangkan 

dengan menggunakan metode Thornthwaite-

Matter rata-rata mulai mengalami kekeringan 

berat pada bulan April sampai bulan 

November yang ditunjukkan dengan gradasi 

warna merah dan kuning.  
 

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang didapat maka 

penulis ingin memberikan saran antara lain : 

1. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk 

menghitung analisis indeks kekeringan 

menggunakan variabel lain selain data hujan 

dan data suhu untuk kemudian dapat 

dibandingkan dengan penelitian ini sehingga 

dapat memberikan gambaran yang lebih baik. 

2. Untuk hasil yang lebih baik dan lebih akurat 

diperlukan wilayah penelitian yang lebih luas 

dan data catatan kekeringan yang lebih 

panjang. 

3. Untuk membangkitkan data curah hujan yang 

digunakan sebagai input analisa prediksi 

dapat dicoba dengan metode yang lain dan 

dilakukan uji error. 

4. Untuk hasil pemetaan yang lebih baik 

diperlukan data curah hujan yang lebih 

panjang. 

5. Untuk perbandingan sebaiknya menggunakan 

lebih dari dua metode. 

6. Pemerintah dapat diharapkan mengambil 

langka antisipasi yang tepat untuk menangani 

kejadian kekeringan dengan baik. 
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