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INTISARI 

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan curah hujan rendah yaitu 
1000-2000 mm per tahun dengan jumlah hujan rata-rata 87 hari pertahun. Curah hujan yang cukup 
rendah ini menyebabkan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi lahan kering yang 
cukup luas. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan sering terjadinya krisis air bersih di sebagian 
wilayah di Pulau Lombok terutama wilayah Lombok bagian selatan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
usaha pemantauan dan menganalisa kekeringan meteorologis sebagai langkah awal untuk mitigasi 
bencana kekeringan di wilayah Lombok bagian selatan. 

Dalam studi ini akan dicari tingkat kekeringan yang terjadi dengan menggunakan metode EDI 
(Effective Drought Index) yang akan dihitung menggunakan bantuan program Monthly EDI. Dari nilai 
tingkat kekeringan EDI yang didapatkan akan digunakan untuk pemetaan persebaran kekeringan yang 
terjadi di lokasi studi, sehingga dari hasil perhitungan nilai EDI dan pemetaan persebaran kekeringan 
tersebut menjadi pertimbangan dalam melakukan mitigasi bencana kekeringan di wilayah Lombok 
bagian selatan. 

Dari hasil analisis tingkat kekeringan di wilayah Lombok bagian selatan dengan menggunakan 
metode EDI (Effective Drought Index), diperoleh nilai EDI pada stasiun hujan Kabul, stasiun hujan 
Mangkung, dan stasiun hujan Rembitan menunjukkan tingkat kekeringannya adalah Agak Kering (-0,99 
� EDI � 0) dengan kondisi kekeringan terparah terjadi pada tahun 1985, tahun 1991, tahun 1996, tahun 
2006. Dari hasil pemetaan persebaran kekeringan diperoleh bahwa stasiun hujan Kabul dan stasiun 
Hujan Mangkung yang dominan lebih kering dibandingkan dengan stasiun hujan Rembitan, dengan 
DAS-DAS yang tergolong paling kering adalah DAS Tibuli, DAS Medang, DAS Labu, DAS Padanan, 
DAS Sepi, DAS Bengkang, DAS Terake, DAS Meang, DAS Kelep, DAS Pelangan, DAS Belongas, DAS 
Tembowong, DAS Jelateng, DAS Rujakpraya 

Kata Kunci: Kekeringan, metode EDI, pemetaan kekeringan. 

1. Pendahuluan 

Latar Belakang 
Kekeringan merupakan fenomena alam 

yang kompleks dengan prosesnya yang 
berjalan lambat, diketahui pasti awal dan kapan 
bencana ini akan berakhir, namun semua baru 
sadar setelah semua berada di periode 
tengahnya. Masyarakat pada umumnya baru 
menyadari ketika air di dalam sumurnya habis, 
ketika aliran PDAM macet, ketika penyedotan 
air tanah dengan pompa hanya keluar udara 
(Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, 
2010). 

Perubahan iklim yang mempengaruhi 
datangnya musim kemarau dan musim hujan 
memiliki peranan penting dalam kejadian 
kekeringan. Kekeringan merupakan bencana 

yang kerap terjadi dan menimbulkan banyak 
kerugian. Kerugian ekonomi, sosial, dan 
lingkungan yang diakibatkan oleh kekeringan 
saat ini menjadi sangat signifikan di indonesia. 
Kekeringan tahun 2012 telah mengakibatkan 
beberapa daerah di indonesia gagal panen dan 
kesulitan air bersih. (Angelidis, et al., 2012 ) 

Nusa Tenggara Barat merupakan salah 
satu daerah di Indonesia dengan curah hujan 
rendah yaitu 1000-2000 mm per tahun dengan 
jumlah hujan rata-rata 87 hari pertahun. Curah 
hujan yang cukup rendah ini menyebabkan 
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 
potensi lahan kering yang cukup luas. Pulau 
Lombok memiliki luas sekitar 473,70 km² atau 
473.574,976 ha dan 30% diantaranya 
(142.935,93 ha) merupakan wilayah yang 
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berstatus lahan hutan. Untuk Pulau Lombok 
luas lahan keringnya mencapai 155.000 ha 
yang tersebar di Bayan dan Amor-Amor 20.000 
ha, Pringgabaya 15.000 ha, Pandanduri 
Swangi 55.000 ha dan Lombok bagian selatan 
65.000 ha (Fansory, 2009). 

Dari Peta Cekungan Air Tanah Pulau 
Lombok dalam buku Kajian Risiko dan Adaptasi 
Terhadap Perubahan Iklim Pulau Lombok 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kementrian 
Pekerjaan Umum, 2010), Pulau Lombok bagian 
selatan bukan merupakan daerah cekungan air 
tanah, sehingga kekeringan berpotensi sangat 
besar pada wilayah tersebut. 

Berdasarkan hal di atas yaitu wilayah 
Nusa Tenggara Barat mempunyai curah hujan 
yang rendah dan wilayah Lombok bagian 
selatan bukan merupakan daerah cekungan air 
tanah, sehingga perlu dilakukan usaha 
pemantauan dan menganalisa kekeringan 
meteorologis sebagai langkah awal untuk 
mitigasi bencana kekeringan di wilayah Lombok 
bagian selatan. Upaya untuk memantau dan 
menganalisa kekeringan dapat dilakukan 
dengan menggunakan Indeks Kekeringan 
(Angelidis, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut untuk 
mengetahui tingkat kekeringan di wilayah 
Lombok bagian selatan dilakukan dengan 
menggunakan indeks kekeringan EDI. 

Tujuan Studi 
Studi ini di lakukan dengan tujuan sebagai 
berikut: 

1. Mengetahui nilai potensi kekeringan 
meteorologis di wilayah studi menggunakan 
metode EDI (Effective Drought Index) 
berdasarkan data historis. 

2. Mengetahui persebaran kekeringan 
(pemetaan) di wilayah Lombok bagian 
selatan. 

Manfaat Studi 
Hasil studi ini yang berupa nilai potensi 

kekeringan meteorologis di wilayah studi yang 
diharapkan dapat digunakan sebagai 
penentuan kebijakan mitigasi kekeringan di 
wilayah studi. 

1. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR 
TEORI 

Tinjauan Pustaka 
 Charisma (2009) melakukan 
penelitian tentang “Analisis Kekeringan di  Sub 
Wilayah Sungai Jelateng Menggunakan  
Perbandingan Beberapa  Metode Statistik”.
Dalam penelitiannya digunakan tingkat 
kekeringan Percent Normal Index (PNI), 
Standardized Precipitation Index (SPI), dan 
Metode Run. Hasil analisis ini menunjukan rata-
rata bulan kering pada stasiun Mangkung, 

stasiun Rembitan, dan stasiun Sekotong terjadi 
pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Hal ini 
berlaku untuk periode tahun 1988-2007 dan 
tahun 2008-2013. Untuk metode PNI stasiun 
Mangkung periode tahun 1988-2007 terparah 
terjadi bulan Juni sebanyak 11 bulan < 65%, 
stasiun Rembitan pada bulan Juli sebanyak 5 
dan 6 bulan < 65%  dan stasiun Sekotong pada 
bulan Agustus sebanyak 10 bulan < 65%. Untuk 
metode PNI periode 2008-2013 stasiun 
Mangkung pada bulan Agustus sebanyak 6 
bulan < 65%, stasiun Rembitan pada bulan 
Agustus dan September dengan 3 bulan < 65%, 
dan stasiun Sekotong pada bulan Agustus 
sebanyak 2 bulan < 65%. Untuk Metode SPI
periode tahun 1988-2007 pada stasiun 
Mangkung, stasiun Rembitan dan stasiun 
Sekotong rata-rata dalam keadaan normal yaitu 
nilai SPI -0.99 sampai 0.99. Hal ini berlaku juga 
untuk periode 2008-2013. Untuk Metode Run 
periode 1988-2007 stasium Mangkung durasi 
kekeringan terpanjang sebanyak 12 bulan 
dengan jumlah kekeringan 572 mm, stasiun 
Rembitan sebanyak 11 bulan dengan jumlah 
kekeringan 737 mm, dan stasiun Sekotong 
sebanyak 7 bulan dengan jumlah kekeringan 
379 mm. Untuk periode 2008-2013 stasiun 
Mangkung sebanyak 11 bulan dengan jumlah 
kekeringan 284 mm, stasiun Rembitan 
sebanyak 2 bulan dengan jumlah kekeringan 60 
mm, dan stasiun Sekotong sebanyak 2 bulan 
dengan jumlah kekeringan 132 mm. 

Adidarma (2011) melakukn penelitian 
tentang “Model Monitoring Kekeringan dalam 
Kerangka Manjemen Bencana yang 
Memberikan Informasi Secara Spasial dan 
Temporal”. Lokasi studi kasus dipilih SWS 
Pemali-Comal yang dibagi menjadi  24 sub-
DAS dilengkapi dengan 15 pos hujan terpilih 
yang mampu mengirimkan data hujan harian 
secara tepat waktu.  Informasi kekeringan 
diolah dari hasil analisa indeks kekeringan yang 
dimodelkan berdasarkan metodologi yang 
dikembangkan oleh Mc. Kee (1993) yaitu 
Standardized Precipitation Index atau SPI. 
Hasil studi diperoleh DAS Pemali Comal dari 
tahun 1997-2010 intensitas kekeringan SPI-1 
yang melebihi satu adalah di tahun 2009 dua 
kali selama masing-masing satu bulan 
peringkat  -1 sampai -1.2 serta untuk SPI-6 ada 
di tahun 2006 dan 2007 dengan puncak di 
peringkat -1.2 sampai -1.4 (kering sedang) dan 
durasi 13 bulan melewati musim hujan. 
Prosentase kekeringan 2002-2003 lebih 
menyeluruh meskipun didominasi oleh 
peringkat kekeringan sedang sampai sangat 
kering, dan yang masuk peringkat ekstrim 
kering 10%-20% saja. 
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Landasan Teori
2.2.1 Kekeringan 

Proses terjadinya kekeringan di awali 
dengan berkurangnya jumlah curah hujan di 
bawah normal pada satu musim. Kejadian ini 
adalah kekeringan meteorologis yang 
merupakan tanda awal dari terjadinya 
kekeringan. Menurut Heddinghaus dan Sabol 
(1991), kekeringan adalah periode waktu yang 
panjang dan tidak normal (bulanan sampai 
tahunan) dimana terjadi kekurangan 
kelembaban di wilayah tertentu. Selain itu, 
McKee, et al., (1993) menyebutkan beberapa 
peneliti sepakat bahwa kekeringan adalah 
berkurangnya curah hujan selama periode 
waktu. Secara spesifik kekeringan meteorologis 
didefinisikan oleh Palmer (1965) sebagai suatu 
interval waktu yang mana suplai air klimatologis 
yang sesungguhnya sesuai estimasi normal. 

Kekeringan mempunyai perbedaan 
dengan bencana alam lainnya dalam beberapa 
hal. Beberapa perbedaan tersebut antara lain 
sebagai berikut: 
1. Kekeringan memberikan akibat secara 

perlahan, sehingga dampak yang di rasakan 
terakumulasi secara perlahan-lahan selama 
beberapa periode waktu dan dimungkinkan 
pemulihannya berlangsung selama 
beberapa tahun setelah terjadinya 
kekeringan. Dengan karakteristiknya yang 
seperti ini sulit untuk menentukan waktu 
awal kejadian dan berakhirnya kekeringan, 

2. Tidak adanya definisi yang tepat dan secara 
universal digunakan untuk menyatakan ada 
tidaknya kekeringan, begitu juga dengan 
tingkat keparahannya. Kekeringan telah 
banyak didefinisikan, namun banyak yang 
belum menjelaskan secara cukup untuk 
para peneliti dan pengambil kebijakan. Hal 
ini menjadi salah satu masalah yang harus 
dihadapi dalam pengambilan kebijakan, 

3. Dampak kekeringan lebih banyak di rasakan 
pada sektor non-struktural, berbeda dengan 
bencana lain pada umumnya seperti banjir, 
gempa bumi, longsor, tsunami, dan bencana 
alam lainnya. Namun demikian dampak 
yang diakibatkan oleh kekeringan dirasakan 
secara lebih luas dibandingkan dengan 
bencana alam lainnya (Wilhite dan Svoboda, 
2000). 

2.2.2 Klasifikasi Kekeringan 
Menurut Wanny,K,A., (2011), selain 

klasifikasi kekeringan tersebut, ada beberapa 
klasifikasi kekeringan lainnya yang juga 
digunakan dalam kajian kekeringan, 
diantaranya adalah sebagai berikut ini: 
1. Kekeringan Meteorologis 

   Curah hujan yang terjadi berada di 
bawah kondisi normal dalam suatu musim. 
Perhitungan tingkat kekeringan meteorologis 
merupakan indikasi pertama terjadinya kondisi 

kondisi kekeringan berdasarkan definisi 
meteorologis sebagai berikut, (Wanny,K,A., 
2011): 
a. Kering: apabila curah hujan antara 70%-

80%, dari kondisi normal (curah hujan di 
bawah normal). 

b. Sangat kering: apabila curah hujan antara 
50%-70% dari kondisi normal (curah hujan 
jauh di bawah normal). 

c. Amat sangat kering: apabila curah hujan di 
bawah 50% dari kondisi normal (curah hujan 
amat jauh di bawah normal). 

2. Kekeringan Hidrologis 
Kekeringan hidrologi disebabkan oleh 

berkurangnya pasokan air permukaan dan air 
tanah. Tingkat kekeringan hidrologis diukur dari 
ketinggian muka air waduk, danau, dan air 
tanah. Karena ada jarak waktu antara 
berkurangnya curah hujan dengan 
berkurangnya ketinggian muka air 
sungai,danau dan air tanah, maka kekeringan 
hidrologis bukan merupakan gejala awal 
terjadinya kekeringan. 
Intensitas kekeringan hidrologis: 
a. Kering: apabila debit air minimal sungai 

mencapai periode ulang aliran di bawah 
periode 5 tahunan. 

b. Sangat kering: apabila debit air minimal 
sungai mencapai periode ulang aliran jauh di 
bawah periode 25 tahunan. 

c. Amat sangat kering: Apabila debit air 
minimal sungai mencapai periode ulang 
aliran amat jauh di bawah periode 50 
tahunan. 

3. Kekeringan Pertanian 
Kekeringan pertanian disebabkan oleh 

berkurangnya kandungan air dalam tanah 
sehingga tak mampu lagi memenuhi kebutuhan 
air bagi tanaman pada suatu periode tertentu. 
Kekeringan pertanian ini terjadi setelah 
terjadinya gejala kekeringan meteorologis. 
Intensitas kekeringan pertanian: 
a. Kering: apabila 1/4 daun kering dimulai pada 

ujung daun (terkena ringan s/d sedang), 
b. Sangat kering: apabila 1/4-2/3  daun kering 

dimulai pada bagian ujung daun (terkena 
berat), 

c. Amat sangat kering: apabila seluruh daun 
kering. 

4. Kekeringan Sosial Ekonomi 
Kekeringan sosial ekonomi disebabkan oleh 
berkurangnya pasokan komoditi yang bernilai 
ekonomi dari kebutuhan normal sebagai akibat 
dari terjadinya kekeringan meteorologis, 
pertanian dan hidrologis. Intensitas kekeringan 
sosial ekonomi dapat dilihat dari ketersediaan 
air minum atau air bersih. 

2.2.3 Indeks Kekeringan
Banyak sekali indeks kekeringan yang 

telah di kembangkan oleh para ilmuan untuk 
menganalisis kekeringan. Diantara indeks 
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kekeringan yang biasa dipakai menurut Loukas, 
et al., (2004) adalah pengelompokan dan 
kumulatif anomali data hujan, Z-score atau 
Standardized Rainfall Anomalies, Palmer 
Drought Severity Index (PDSI), Bahlme-Mooley 
Drought Index (BMDI), Standarized 
Precipitation Index (SPI), Effective Drought 
Index (EDI), Reconnaissance Drought Index
(RDI). 

2.2.4 Uji Kepanggahan Data 
Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menguji kepanggahan data 
hujan. Metode yang sering digunakan dalam 
pengujian kepanggahan data hujan adalah 
metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial 
Sums), metode WRAPS (Weighted Rescaled 
Adjusted Partial Sums) dan metode Double 
Mass Curve. Pada penelitian ini digunakan 
metode RAPS. 

Uji kepanggahan dengan metode ini 
dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah 
pertama adalah perhitungan kumulatif 

simpangan ( *
k

S ) nilai hujan Y  terhadap nilai 

rata-rata hujan Y , sesuai dengan rumus: 

( )�
+

−=
k

i
ik YYS

1

* ,   (2-1) 

dengan k = 1, 2, 3, …, n 

Selanjutnya menghitung nilai **
k

S

yang merupakan RAPS (Rescaled Adjusted 

Partial Sums) dengan cara membagi *
k

S

dengan deviasi standar. 

y

k

k
D

S
S

*
** = ,    (2-2) 

dengan k = 0, 1, 2, 3, …, n

( )
�

=

−
=

n

i

i

y
n

YY
D

1

2

2
   (2-3) 

Statistik yang digunakan untuk menguji 
kepanggahan adalah nilai Q dan R (range). 

**max
0

k
nk

SQ
≤≤

=     (2-4) 

**min**max
00

k
nk

k
nk

SSR
≤≤≤≤

−=  (2-5)  

dengan : 
k   = 1, 2, 3, ..., n, 
n    = jumlah data hujan, 
Yi    = data curah hujan, 
�   = rerata curah hujan, 
Sk*, Sk**, Dy  = nilai statistik, 
Q   = nilai statistik, 
R (Range)  = nilai statistik  

Data hujan dianggap panggah jika kritik
QQ <

dan krtitik
RR < . kritik

Q  dan kritik
R

Tabel 2.1. Nilai kritik
Q

 dan kritik
R

N 
Q/�n R/�n 

90% 95% 99% 90% 95% 99% 

10 1.05 1.14 1.29 1.21 1.28 1.38 

20 1.10 1.22 1.42 1.34 1.43 1.60 

30 1.12 1.24 1.46 1.40 1.50 1.70 

40 1.13 1.26 1.50 1.42 1.53 1.74 

50 1.14 1.27 1.52 1.44 1.55 1.78 

100 1.17 1.29 1.55 1.50 1.62 1.86 

� 1.22 1.36 1.63 1.62 1.75 2.00 

Sumber: Sri Harto, 1993 

2.2.5. Metode EDI (Effective Drought Index)  
Terdapat berbagai macam indeks 

kekeringan yang telah dikembangkan, 
diantaranya adalah EDI (Effective Drough 
Index) yaitu hanya dengan menggunakan 
parameter data curah hujan sehingga relatif 
lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan 
metode lainnya. Metode ini telah diuji oleh 
Morid, et al. (2006) untuk mendemonstrasikan 
kekeringan di Iran. Hasil dari penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa analisis kekeringan 
menggunakan  metode EDI (Effective Drought 
Index) lebih efektif dibandingkan indeks 
kekeringan lainnya.  

Dibandingkan dengan beberapa 
indikator kekeringan lainnya, EDI mempunyai 
beberapa kelebihan. Menurut Kim, et al., (2009) 
beberapa kelebihan EDI dibandingkan dengan 
indikator kekeringan yang lain adalah sebagai 
berikut: 

1. Satu-satunya indeks yang dirancang secara 
khusus untuk dapat menghitung kekeringan 
harian. Hal ini memungkinkan untuk 
mendekati kekeringan secara cepat dan 
menghitung secara tepat kekeringan yang 
singkat. 

2. Dengan menggunakan metode perhitungan 
yang menekankan pada curah hujan terkini, 
hal ini lebih memberikan hasil yang akurat 
dalam perhitungan ketersediaan air. 

3. EDI menghitung total periode hujan untuk 
mempertimbangkan kelanjutan periode 
kekeringan selama proses perhitungan, hal 
ini membedakan EDI dengan indikator 
kekeringan yang sudah ada yang hanya 
menyediakan perhitungan untuk jangka 
waktu tertentu (misalnya 12 bulan). Hal ini 
memungkinkan untuk memperkirakan 
kekeringan panjang yang berlanjut selama 
beberapa tahun. 

Namun demikian menurut Kim, et al., 
(2009), EDI juga memiliki beberapa kelemahan, 
diantaranya adalah sebagai berikut ini. 
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1. EDI underestimate yaitu status kekeringan 
yang terjadi setelah adanya hujan lebat, 
walaupun kerusakan akibat kekeringan itu 
benar-benar terjadi di lapangan. Hal ini 
terjadi karena EDI tidak mempertimbangkan 
bahwa setelah hujan lebat maka terjadi 
limpasan yang besar pula. 

2. EDI tidak bisa memperkirakan tingkat 
kerusakan yang terjadi di lapangan dengan 
tepat. Hal ini terjadi karena kerusakan yang 
diakibatkan oleh kekeringan tergantung dari 
ketersediaan sumber di lapangan. 

3. Tujuan utama indeks kekeringan adalah 
menilai tingkat kekeringan pada waktu 
tertentu, sehingga indikator-indikator ini 
terbatas untuk mengidentifikasi kekeringan 
historis sebagai nilai tunggal yang 
mempresentasikan setiap kejadian atau 
tahun. Kekeringan parah dinyatakan terjadi 
ketika terjadi kekeringan merata dalam 
jangka panjang atau kekeringan intensif 
walaupun dalam jangka pendek, sehingga 
indikator yang baik sebaiknya bisa 
mempertimbangkan kedua faktor tersebut 

Kriteria kelas kekeringan berdasarkan 
metode EDI diberikan pada Tabel 2.2. (Byun, et 
al., 1999). 

Tabel 2.2. Kelas Kekeringan Berdasarkan 
Metode EDI (Effective Drought Index)

Tingkat Kekeringan Kriteria 

Mendekati Normal -1.0 � EDI � 1.0 

Sedang -1.5 � EDI � -1.0 

Tinggi -2.0 � EDI � -1.5 

Ektrim EDI � -2.0 

Klasifikasi kelas kekeringan dalam 
metode EDI ini dilakukan dengan 
menggunakan kelas kekeringan yang telah 
dimodifikasi seperti Tabel 2.3. berikut ini. 
Modifikasi ini dilakukan sesuai dengan tujuan 
untuk mempermudah melihat perbandingan 
tingkat berdasarkan kedua metode ini. 

Tabel 2.3. Tabel Kekeringan Berdasarkan 
Metode EDI Modifikasi 

Nilai EDI Kategori 

EDI � 2.00 Ekstrim basah 

1.50 � EDI � 1.99 Sangat basah 

1.00� EDI � 1.49 Basah sedang 

0.00 � EDI � 0.99 Agak basah 

-0.99 � EDI � 0 Agak kering 

-1.49 � EDI � -1.00 Kering sedang 

-1.99 � EDI � -1.5 Sangat kering 

EDI � -2.00 Kering ekstrim 

Untuk mempermudah hitungan indeks 
kekeringan EDI, Byun, Hi-Ryong, Dep. Of 

Environment Atmospheric Sciences, Pukyong 
National University, Republik of Korea telah 
mengembangkan program “Monthly EDI 
Program“ (Byun dan Wilhite, 1999). Program ini 
menggunakan basic fortran yang cukup 
sederhana. Input yang dibutuhkan berupa data 
hujan bulanan. Format data input untuk 
program ini hampir sama dengan format input
data untuk program-program Standardized 
Precipitation Index Calculator. 

2.2.6 Klasifikasi Bulan Basah, Bulan 
Sedang, dan Bulan Kering 

Klasifikasi bulan basah, bulan lembab 
dan bulan kering yang lebih banyak digunakan 
sebagai acuan adalah klasifikasi bulan menurut 
Oldeman (1975). Sehingga dalam studi ini 
klasifikasi bulan tersebut juga akan digunakan 
sebagai acuan menentukan kodisi bulan 
berdasarkan curah hujan yang ada. Klasifikasi 
bulan menurut Oldeman adalah sebagai 
berikut:  

�� Bulan basah bila curah hujan lebih dari 200 
mm 

�� Bulan lembab bila curah hujan 100 – 200 
mm 

�� Bulan kering bila curah hujan kurang dari 
100 mm 

2.2.7   Klasifikasi Tahun Basah, Tahun 
Sedang, dan Tahun Kering 
Menurut Puslitanak (2003).  Klasifikasi  

tahun basah,tahun sedang atau lembab dan 
tahun kering ditentukan berdasarkan curah 
hujan tahunan yang terjadi, klasifikasinya 
adalah sebagai berikut:  
1. Sangat kering (1000 mm/tahun, bulan 

basah lebih kecil dari 3 bulan). 
2. Kering (1000 – 1500 mm/tahun, bulan 

basah 3 – 4 bulan dan bulan keringnya lebih 
dari 3 bulan). 

3. Sedang atau lembab (1500 – 2500 
mm/tahun, bulan basah 5 – 7 bulan, bulan 
kering 3 – 4 bulan). 

4. Basah sampai Sangat basah (lebih besar 
dari 2500 mm/tahun, bulan basah 6 – 9 
bulan, bulan kering kurang dari 3 bulan) 

2.2.8 Perhitungan Indeks Kekeringan EDI 
(Effective Drought Index)  

EDI dihitung melalui beberapa langkah. 
Langkah pertama dalam perhitungan nilai EDI
adalah menghitung Nilai Curah hujan rata-rata 
bulanan (EP), nilai EP dapat  hitung dengan 
persamaan (2-6) di bawah ini: 

��� � � ��� ��	

��  �� ��

	��   (2-6) 

 Dengan: 
i = durasi penjumlahan 
n = banyak data 
Pm = curah hujan bulanan  
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Nilai EDI bulanan dihitung dengan langkah 
sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai EP bulanan. 
2. Menghitung EP 31 tahun rata-rata 

(MEP).
3. Menghitung DEP yang merupakan 

selisih antara EP dan MEP.

DEP = EP – MEP  (2-7) 

4. Sekali lagi, menghitung MEP dan DEP, 
membagi nilai DEP untuk setiap bulan 
dengan deviasi standar (SD) dari DEP
selama 31 tahun. 

5. Membagi nilai DEP untuk setiap bulan 
dengan deviasi standar (SD) dari DEP 
selama 31 tahun. 

EDI = 
���

�������
   (2-8)�

2.2.9 Pemetaan Kekeringan Menggunakan 
Software ArcGIS

 Untuk memberikan gambaran visual 
sebaran tingkat kekeringan di wilayah Lombok 
bagian selatan digunakan program ArcGIS, 
dalam penelitian ini menggunakan program 
ArcGIS 10.2. Dalam visualisasi tingkat 
kekeringan aplikasi ArcGIS yang digunakan 
adalah ArcMap, ArcCatalog dan ArcToolbox. 
Dimana pengertian dari masing-masing aplikasi 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. ArcMap merupakan aplikasi utama yang 

digunakan dalam ArcGis yang digunakan 
untuk mengolah, membuat (create), 
menampilkan (viewing), memilih (query),
editing, composing dan publishing) peta. 

b. ArcCatalog adalah aplikasi yang berpungsi 
untuk mengatur atau mengorganisir 
berbagai macam data spasial yang 
digunakan dalam pekerjaan GIS. Fungsi ini 
meliputi tool untuk menjelajah (browsing),
mengatur (organizing), membagi 
(distribution) dan menyimpan 
(documentation) data-data SIG.

ArcToolbox adalah kumpulan tool yang 
tersedia di dalam setiap komponen ArcGIS, 
terdiri dari kumpulan aplikasi yang berfungsi 
sebagai tool/perangkat dalam melakukan 
berbagai macam analisis keruangan. 

3. METODE STUDI 
3.1. Lokasi Studi 

Lokasi studi ini adalah Wilayah Lombok 
bagian selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Dalam penelitian ini digunakan 3 stasiun hujan 
di daerah lokasi studi, nama-nama 3 stasiun 
hujan yang ada di wilayah Lombok bagian 
selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 dan peta lokasi studi 
dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Tabel 3.1. Lokasi stasiun hujan di Wilayah 
Lombok bagian selatan. 

No Stasiun Hujan BT LS 

1 Mangkung 116.206 -8.825 

2 Kabul 116.18 -8.746111 

3 Rembitan 116.289 -8.8458333 

3.2 Tahapan Studi 
Secara garis besar tahapan studi 

diuraikan pada bagan alir berikut: 

Gambar 3.2 Bagan Alir Stu 

3.2.1 Pengumpulan Data 
3.2.1.1 Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan adalah: 
1. Data Peta. 
2. Data hujan bulanan dari tahun 1984 

sampai dengan 2014. 

3.2.2 Cek Kelengkapan Data 
Pengecekan kelengkapan data penting 

dilakukan mengingat data yang dibutuhkan 
untuk input dalam perhitungan kekeringan 
metode EDI (Effective drought index) harus 
data menerus. Data-data yang dibutuhkan 
untuk input hitungan EDI merupakan data hujan 
bulanan. 

 Data pencatatan hujan di wilayah studi 
yang bisa digunakan untuk studi ini hanya 
sepanjang 31 tahun. Untuk mengurangi 
kesalahan analisis akibat kesalahan data 
dilakukan uji kelengkapan dan kepanggahan 
data hujan terlebih dahulu sebelum kemudian 
digunakan untuk analisis prediksi hujan dan 
analisis kekeringan EDI (Effective Drought 
Index). 

Data tersebut diambil dari 3 stasiun 
hujan yang ada di wilayah Lombok bagian 
selatan. Berikut ini adalah nama-nama stasiun 
hujan yang ada di wilayah Lombok bagian 
selatan.  (BISDA Mataram, 2015). 
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3.2.3 Cek Kepanggahan Data 
Dalam analisis prediksi curah hujan 

dibutuhkan data dengan kualitas baik. Salah 
satu parameter yang digunakan untuk menguji 
kualitas data adalah dengan melakukan uji 
kepanggahan data. Uji kepanggahan data pada 
penelitian ini dilakukan menggunakan metode 
RAPS  (Rescaled Adjusted Partial Sums). 

3.2.4 Perhitungan EDI (Effective Drought 
Index) 

Perhitungan kekeringan EDI dilakukan 
dengan input data hujan historis. Dalam 
perhitungan EDI ini digunakan data hujan 
bulanan. Dengan menggunakan  “Monthly EDI 
Program” berupa nilai EDI tiap bulan sepanjang 
data perhitungan 

3.2.5 Pemetaan Kekeringan 
Pemetaan kekeringan dilakukan 

dengan menggunakan softwere Arc-GIS. Input
data yang digunakan untuk pemetaan ini adalah 
nilai EDI (Effective Drought Index) bulanan. 

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pemilihan Stasiun Hujan yang 

berpengaruh terhadap lokasi studi 
Untuk mengetahui stasiun hujan yang 

berpengaruh terhadap lokasi studi digunakan 
metode Polygon Thiesen. Hasil dari 
pengambaran dapat dilihat pada Gambar 4.1, 
dari gambar tersebut diperoleh bahwa stasiun 
hujan yang berpengaruh terhadap lokasi studi 
adalah stasiun hujan Kabul, stasiun hujan 
Mangkung, dan stasiun hujan Rembitan. 

Gambar 4.1 Polygon Thiesen untuk lokasi 
studi 

4.2 Analisa Data Hujan
Karena data hujan sangat penting 

untuk analisis pada studi ini maka dilakukan 
beberapa analisis hujan untuk mengetahui 
kualitas data. Analisis ini dilakukan terhadap 
tiga stasiun hujan yang ada di Wilayah Lombok 
Bagian Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

4.2.1. Analisis Kepanggahan Data Hujan.
Untuk nilai RAPS stasiun hujan di 

wilayah Lombok bagian selatan dapat di lihat 
pada Tabel 4.1 berikut ini: 
Tabel 4.1 Nilai RAPS stasiun hujan di wilayah 

Lombok bagian selatan. 

Sumber: Hasil analisis data 

4.2.2 Curah Hujan Rata-rata 
a. Curah hujan rata-rata tahunan  
Curah hujan rata-rata tahunan dari stasiun 
hujan Kabul, stasiun hujan Mangkung dan 
stasiun hujan Rembitan di wilayah Lombok 
bagian selatan hampir seragam. Semua stasiun 
hujan memiliki curah hujan tahunan selama 31 
tahun kurang dari 1500 mm dan masuk dalam 
klasifikasi kering.  

Gambar 4.2 Curah Hujan Rata-rata Tahunan 
(Tahun 1984 sampai Tahun 2014) di Wilayah 

Studi. 
b. Curah hujan rata-rata bulanan 
Tabel 4.2 Curah hujan rata-rata bulanan untuk 

stasiun hujan di wilayah Studi 

Sumber: BISDA (2014) 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan 
rata-rata bulanan pada stasiun hujan Kabul, 
stasiun hujan Mangkung, dan stasiun hujan 
Rembitan, dari nilai tersebut dapat dilihat 
bahwa bulan basah jatuh pada bulan November 
sampai dengan bulan April, sedangkan rata-
rata bulan kering jatuh pada bulan Mei sampai 
dengan bulan Oktober 

4.3 Perhitungan Nilai EDI Menggunakan 
Program Monthly EDI 

Dari hasil perhitungan nilai EDI 
didapatkan bahwa nilai terendah dari 31 tahun 
( tahun 1985 sampai dengan 2014) adalah 
tahun 1985 dengan nilai -1,53 mm, tahun 1991 
dengan nilai -1,4 mm, tahun 1996 dengan nilai 
-1,08 mm, dan tahun 2006 dengan nilai -1,84 
mm yang ditandai dengan warna kuning. Ke-4 
tahun tersebut masuk dalam klasifikasi agak 
kering. 

Lokasi Studi
ARR Kabul

ARR Mangkung
ARR Rembitan

ARR SepitARR Pengga

ARR Kuripan
ARR Pengadang

ARR Loang Make

No Stasiun Nilai Q Nilai R Nilai Q Kritik Nilai R Kritik

1 Kabul ���� ���� 1,496 1,736

2 Mangkung ���� ���� 1,496 1,736

3 Rembitan ��	� ���
 1,496 1,736

No. Stasiun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des

1 Kabul 207 225 209 114 48 26 19 3 30 38 137 182

2 Mangkung 233 182 147 79 30 12 10 10 19 34 116 189

3 Rembitan 251 237 183 104 41 27 18 9 27 40 159 251
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Tabel 4.17. Nilai terendah di ke-3 stasiun hujan dari 

perhitungan EDI

Sumber: Hasila perhitungan 

4.4 Pemetaan Kekeringan 
 Data yang dimasukan kedalam 
program ArcGIS data terendah selama 31 
tahun dari ke-3 stasiun hujan tersebut, 
didapatkan dari hasil perhitungan EDI (Effective 
Drought Index). Dari 31 tahun tersebut 
didapatkan nilai terendah pada tahun 1985 
dengan nilai -1,53 mm, tahun 1991 dengan nilai 
-1,4 mm, tahun 1996 dengan nilai -1,08 mm dan 
tahun 2006 dengan nilai -1,84 mm di 3 stasiun 
hujan tersebut, nilai-nilai tingkat kekeringan 
pada tahun tersebut di visualkan dengan 
menggunakan program ArcGIS yang dapat 
dilihat pada Gambar 4.4, Gambar 4.5, Gambar 
4.6 dan Gambar 4.7. 

Gambar 4.3 Peta kekeringan EDI di wilyah 
Lombok bagian selatan untuk Tahun 1985 

Gambar 4.4 Peta kekeringan EDI di wilyah 
Lombok bagian selatan untuk Tahun 1991 

Gambar 4.5 Peta kekeringan EDI di wilyah 
Lombok bagian selatan untuk Tahun 1996 
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Gambar 4.6 Peta Kekeringan EDI di Wilyah 

Lombok Bagian Selatan untuk Tahun 2006 

Dari hasil pemetaan indeks kekeringan 
EDI (Effective drought index) menunjukan 
bahwa stasiun hujan Kabul dan stasiun hujan 
Mangkung yang dominan lebih kering 
dibandingkan dengan stasiun hujan Rembitan 
terlihat dari hasil nilai EDI dan gradasi 
warnanya. DAS-DAS yang tergolong kering 
adalah:

a. Tahun 1985: DAS Tibuli dan DAS 
Jelateng. 

b. Tahun 1991: DAS Rujakpraya, DAS 
Terake, Das Tampah, DAS Mawun, DAS 
Tebelo, dan DAS Uluan. 

c. Tahun 1996: DAS Tibuli, DAS Jelateng, 
DAS Jerenjeng, DAS Medang, DAS 
Kelep, DAS Sepi, DAS Bengkang, DAS 
Terake, DAS Rujakpraya, dan DAS 
Labu. 

d. Tahun 2006: DAS Tibuli, DAS Medang, 
DAS Labu, DAS Padanan, DAS Sepi, 
DAS Bengkang, DAS Terake, DAS 
Meang, DAS Kelep, DAS Pelangan, DAS 
Belongas, DAS Tembowong, DAS 
Jelateng, DAS Rujakpraya.

5.1 Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini: 
1. Indeks kekeringan di wilayah Lombok 

bagian selatan menggunakan metode EDI 
(Effective drought index) menunjukan 
bahwa tingkat kekeringannya adalah Agak 
Kering dengan kondisi kekeringan terparah 
terjadi pada tahun 1985, tahun 1991, tahun 
1996 dan pada tahun 2006.

2. Dari hasil pemetaan indeks kekeringan EDI 
(Effective drought index) menunjukan 
bahwa stasiun hujan Kabul dan stasiun 
hujan Mangkung yang dominan lebih kering 
dibandingkan dengan stasiun hujan 
Rembitan terlihat dari hasil nilai EDI dan 
gradasi warnanya. DAS-DAS yang 
tergolong kering adalah:

e. Tahun 1985: DAS Tibuli dan DAS 
Jelateng. 

f. Tahun 1991: DAS Rujakpraya, DAS 
Terake, Das Tampah, DAS Mawun, DAS 
Tebelo, dan DAS Uluan. 

g. Tahun 1996: DAS Tibuli, DAS Jelateng, 
DAS Jerenjeng, DAS Medang, DAS 
Kelep, DAS Sepi, DAS Bengkang, DAS 
Terake, DAS Rujakpraya, dan DAS 
Labu. 

h. Tahun 2006: DAS Tibuli, DAS Medang, 
DAS Labu, DAS Padanan, DAS Sepi, 
DAS Bengkang, DAS Terake, DAS 
Meang, DAS Kelep, DAS Pelangan, DAS 
Belongas, DAS Tembowong, DAS 
Jelateng, DAS Rujakpraya.

5.2 Saran
 Berdasarkan hasil studi kekeringan di 
wilayah Lombok bagian selatan maka saran 
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Kondisi kekeringan meteorologis perlu 
dicek dengan analisis kekeringan 
menggunakan metode yang lain, 
seperti kekeringan hidrologis untuk 
dapat mengetahui kondisi kekeringan 
di lapangan dengan lebih akurat. 

2. Perlu dilakukan analisis prediksi curah 
hujan masa depan dengan metode 
yang lain.  

3. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya 
menggunakan lebih banyak stasiun 
hujan pada lokasi studi sebagai 
refrensi, sehingga indeks kekeringan 
yang diperoleh lebih teliti dan detail. 
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