
1  

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Kondisi iklim di dunia sangat dinamis sehingga selalu berubah. Perubahan 

tersebut dapat terjadi secara lokal dan global baik secara harian, musiman, 

tahunan, maupun puluhan tahun. Perubahan ini lama kelamaan dapat 

menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang 

dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang  periode waktu mulai 

dasawarsa hingga jutaan tahun.  

 El Nino merupakan gejala yang menunjukkan perubahan iklim. El Nino 

adalah peristiwa memanasnya suhu permukaan air laut yang mengakibatkan 

gangguan iklim secara global. Biasanya ditandai dengan meningkatnya suhu 

permukan laut di kawasan Pasifik secara berkala dan meningkatnya perbedaan 

tekanan udara antara Darwin dan Tahiti (Irawan, 2006). 

 Indikator terjadinya El Nino ditunjukkan oleh nilai indeks osilasi selatan 

atau biasa disebut Southern Oscillation Index (SOI). Apabila terjadi El Nino maka 

nilai indeks osilasi selatan akan berada pada nilai minus dalam jangka waktu 

minimal 3 bulan dan keadaan sebaliknya untuk La Nina. Nilai SOI di kawasan 

Asia Tenggara berhubungan kuat dengan curah hujan, karena itu nilai SOI 

merupakan indikator yang baik terhadap curah hujan di kawasan tersebut 

(Podbury, 1998). 

Salah satu dampak dari adanya El Nino ialah pergeseran pola curah hujan, 

besaran curah hujan, dan perubahan temperatur udara. Dampak tersebut ditandai 

dengan mundurnya awal musim hujan dan makin panjangnya musim kemarau 

kemudian menyebabkan kekeringan (Bahrun, 2011). 

Kekeringan merupakan salah satu bencana akibat perubahan iklim yang 

sering terjadi di Indonesia dengan frekuensi dan tingkat risiko yang berbeda-beda 

di setiap wilayah. Tabel 1.1 akan menyajikan data jumlah kejadian bencana 

kekeringan dibandingkan dengan bencana alam lain yang terjadi di Indonesia 

dalam pada periode tahun 2000-2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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Tabel 1.1 Bencana Alam di Indonesia tahun 2000-2017 

Jenis Bencana 
Jumlah 

kejadian 

Korban (jiwa) 

Meninggal 

& Hilang 

Luka-

luka 

Menderita & 

mengungsi 

Banjir 8.053 2.833 222.296 21.722.618 

Puting Beliung 5.507 335 3.165 293.201 

Tanah Longsor 4.579 2.491 2768 236.117 

Kekeringan 1.875 2 0 3.893.270 

Banjir Dan Tanah Longsor 646 1.672 40.764 1.329.252 

Kebakaran Hutan Dan Lahan 640 39 13.853 446.015 

Gempa Bumi 392 7.614 59.065 2.978.260 

Gelombang Pasang / Abrasi 308 68 229 74.441 

Letusan Gunung Api 106 438 3.490 965.606 

Gempa Bumi Dan Tsunami 41 174.112 3.988 4.788.959 

Tsunami 3 1 0 67 

JUMLAH 22.150 189.605 349.618 36.727.806 

Sumber: DIBI BNPB 2018 

 Tabel 1.1 menyajikan data jumlah kejadian bencana alam di Indonesia 

sejak tahun 2000-2017. Bencana kekeringan menempati urutan ke empat sebagai 

bencana dengan jumlah kejadian terbanyak di Indonesia serta menempati 

peringkat ketiga sebagai bencana yang menyebabkan penduduk menderita dan 

mengungsi. Secara umum kekerigan merupakan suatu kondisi dimana terjadi 

kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan. 

Salah satu dampak akibat bencana kekeringan adalah berdampak pada 

sektor pertanian dan pangan Indonesia yang merupakan negara agraris di mana 

sebagian besar mata pencaharian pendudukya adalah petani. Indonesia juga 

mememiliki 261 juta penduduk  yang seluruhnya membutuhkan sumber pangan, 

oleh karena itu apabila terjadi kekeringan yang menggangu sektor pangan maka 

hal tersebut sangat mengganggu perekonomian dan keberlangsungan Negara 

Indonesia. 
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Letak geografis Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera, 

serta terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Semua fakta geografis ini membuat 

wilayah Indonesia rentan terhadap gejala kekeringan sebab iklim yang berlaku di 

wilayah tropis adalah monsoon yang diketahui sangat sensitif terhadap perubahan 

ENSO atau El-Nino Southern Oscillation. ENSO inilah yang menjadi penyebab 

utama kekeringan yang muncul apabila suhu di permukaan laut pasifik equator 

tepatnya di bagian tengah sampai bagian timur mengalami peningkatan suhu.   

Apabila kekeringan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka 

dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Kekeringan dapat berdampak 

buruk bagi petani padi karena kekurangan air dalam pemasok pertumbuhannya, 

sehingga terjadi pengurangan produksi dan penurunan kualitas padi itu sendiri, 

apabila intensitas kekeringan dikategorikan kritis akan berdampak gagal panen. 

Menurut kementrian pertanian (2015) tercatat pada tahun 1997, akibat kejadian El 

Nino di Indonesia lahan sawah yang mengalami kekeringan lebih dari 500.000 

hektar dan 87.000 hektar diantaranya mengalami kerusakan (puso). 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan 

nasional, oleh karena itu produktivitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. 

Pada tahun 2015, produktivitas padi sawah di Jawa Tengah sebesar 60,99 kwintal 

per hektar, dengan luas panen padi sawah 1,80 juta hektar dan jumlah produksi 

padi sawah 11,00 juta ton. Kabupaten Pati yang semboyannya adalah “Pati Bumi 

Mina Tani”, merupakan salah satu sentra produksi beras di Jawa Tengah dengan 

jumlah produksi adalah 631.899 ton (BPS Jawa Tengah, 2017). 

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya 

kekeringan, salah satunya adalah kekeringan meteorologis yang berdampak 

terhadap kekeringan pertanian. Data dari BNPB pusat meyebutkan sejak tahun 

2000-2012 terdapat 16 kali kejadian kekeringan terjadi di Kabupaten Pati yang 

tersebar pada tahun 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, dan 2012 yang akan 

disajikan dalam tabel 1.2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Sanusi Siswoyo menyampaikan, kecamatan yang terancam kekeringan 

berdasarkan pada kasus kekeringan yang terjadi sejak 2014 hingga 2017 terletak 

di Pati bagian Selatan yakni  Kecamatan Batangan, Jaken, Jakenan, Gabus, 
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Sukolilo, Puncak wangi, Kayen, dan Margorejo. Kondisi tanah di wilayah tersebut 

kering dan air tanah yang dihasilkan payau. (MetroTV News, 2017). Salah satu 

Kecamatan yang mengalami kekeringan di Kabupaten Pati adalah Kecamatan 

Kayen.  Menurut Muchtar Effendi sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 

Pati, ada 36 hektare tanaman padi di Kecamatan Kayen yang gagal panen. 24 

hektare yang gagal panen disebabkan organisme pengganggu tanaman, sedangkan 

12 hektare lainnya karena kekeringan (MuriaNews, 2017). Proyeksi kondisi 

sumber daya air Pulau Jawa tahun 2020 pun menyebutkan Kabupaten Pati berada 

dalam level waspada (Hidayat, dkk dalam Nugroho 2002) 

    Tabel 1.2 Kejadian Kekeringan di Kabupaten Pati tahun 2000-2012 

No Tahun Bulan Kejadian 

1 2004 April 

2 Agustus 

3 September 

4 Oktober 

5 2005 Februari 

6 Mei 

7 Juni 

8 Juli 

9 Agustus 

10 2007 Januari 

11 Juni 

12 2008 Juni 

13 2009 Januari 

14 2011 September 

15 2012 Mei 

16 September 

                            Sumber: DIBI BNPB 2018 

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan memiliki luas wilayah total 

sebesar 150.368 Ha dan sekitar 39% dari luas wilayahnya merupakan lahan sawah 

(Pati dalam Angka, 2017). Keadaan wilayah tersebut berarti hampir separuh 

wilayah Kabupaten Pati masih berupa lahan pertanian sawah dan merupakan 

sektor utama masyarakat sekitar sebagai sumber bahan pangan. Maka apabila 

kekeringan yang berkepanjangan benar-benar terjadi akan mengakibatkan 

kerawanan pangan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh 

pangan yang cukup. 
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Salah satu upaya awal untuk memitigasi kekeringan di Kabupaten Pati 

yakni dengan memahami karakteristik iklim di wilayah tersebut dengan baik. 

Upaya untuk memantau dan menganalisis kekeringan dapat dilakukan dengan 

menggunakan indeks kekeringan. Indeks kekeringan ini menghubungkan antara 

parameter iklim secara sederhana, yang dapat digunakan untuk melakukan analisis 

secara kuantitatif terhadap anomali iklim sehingga dapat menunjukkan tingkat 

kelas atau derajat kekeringan, dimana tingkat kekeringan suatu wilayah berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Salah satu metode indeks yang umum digunakan 

untuk analisis kekeringan adalah Standardized Precipitation Index (SPI), dimana 

menggunakan data curah hujan sebagai data masukan dalam analisnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berinisiatif untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Analisis Kekeringan Meterolorogis di Kabupaten Pati. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana persebaran daerah rawan kekeringan meteorologis di Kabupaten 

Pati tahun 2008 – 2017? 

2. Apakah nilai Southern Oscillation Index (SOI) berpengaruh terhadap 

kekeringan meteorologis yang terjadi di Kabupaten Pati? 

3. Apakah kekeringan meteorologis yang terjadi di Kabupaten pati 

berpengaruh teradap hasil pertanian padi di Kabupaten Pati tahun 2008 – 

2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Dengan melihat rumusan masalah yang diterapkan maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis persebaran daerah rawan kekeringan meteorologis di 

Kabupaten Pati secara  historis tahun 2008 – 2017 

2. Menganalisis pengaruh nilai Southern Oscillation Index (SOI) terhadap 

kekeringan meteorologis yang terjadi di Kabupaten Pati 
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3. Menganalisis pengaruh kekeringan meteorologis pada hasil pertanian padi 

di Kabupaten Pati secara historis dari tahun 2008 – 2017 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai masukan dalam penentuan 

kebijakan mitigasi kekeringan dan bermanfat dalam pengembangan ilmu 

kebencanaan kaitannya bencana iklim dan adaptasi masyarakat terhadap 

kemungkinan buruk terjadinya bencana kekeringan, khususnya dalam sektor 

pertanian. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Curah Hujan 

Hujan adalah bentuk air cair dan padat (es) yang jatuh ke 

permukaan bumi.  Proses terjadinya hujan diawali ketika sejumlah 

uap air di atmosfer bergerak lebih tinggi oleh adanya beda tekanan 

uap air. Uap air bergerak dari tempat dengan tekanan uap air yang 

lebih besar ke tempat dengan tekanan uap air yang lebih kecil, 

kemudian pada ketinggian tertentu akan mengalami penjenuhan 

yang diikuti dengan kondensasi, maka uap air tersebut berubah 

bentuk menjadi butiran air hujan.  

Curah hujan merupakan unsur iklim yang sangat penting bagi 

kehidupan di bumi. Jumlah curah hujan dicatat dalam inci atau 

milimeter, dimana 1 inci = 25,4 mm. Jumlah curah hujan 1 mm 

menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan 1 mm, jika 

air tersebut tidak meresap ke dalam tanah atau menguap ke atmosfer. 

Curah hujan yang turun di sebuah wilayah dapat menjadi dasar 

dalam perhitungan kekeringan dan menentukan pola kekeringan di 

suatu wilayah.  

1.5.1.2 Pola Hujan di Indonesia dan Nilai Osilasi Selatan 

  Pola curah hujan untuk wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 

keberadaan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, pada siang 
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hari proses evaporasi dari kedua samudera ini akan meningkatkan 

kelembaban udara dan mendatangkan hujan. Keberadaan Benua 

Asia dan Benua Australia yang mengapit Indonesia 

yangberpengaruh pada pergerakan pola angin. Jika angin 

berhembus dari arah Samudera Pasifik ke Samudera Indonesia 

(bulan Oktober sampai Maret), maka angin tersebut membawa 

udara lembab dan menghasilkan hujan dan jika angin berhembus 

dari arah Benua Asia atau Benua Australia (bulan April sampai 

September), maka angin tersebut membawa udara dengan 

kandungan uap air yang sedikit. Keadaan dimana naik dan 

turunnya udara yang membawa hujan di Indonesia disebut 

Sirkulasi Walker.  

  Sirkulasi Walker merupakan sirkulasi udara barat timuran 

regional global, yang disebabkan perbedaan suhu antara daratan 

dan lautan di daerah ekuator. Sirkulasi Walker yang melewati 

Indonesia lebih disebabkan karena perbedaan temperature 

permkaan laut (TPL) antara Pasifik ekuator barat dan timur 

Perbedaan TPL akan menyebabkan perubahan tekanan atmosfer di 

atasnya sehingga distribusi tekanan di Samudera Pasifik juga ikut 

berubah. Pemanasan di sisi timur Samudera PAsifik yang lebih 

cepat dapat mengakibatkan terjadi penyimpangan iklim yang 

disebut El Nino Southern Osciliation (ENSO).  

  ENSO merupakan anomali cuaca pada system gabungan 

antara lauta dan atmosfer yang menyebabkan wilayah di bagian 

barat Samudera Pasifik mengalami kekeringan dan wilayah di 

bagian timur Samudera Pasifik mendapat pasokan hujan yang 

melebihi batas normal. Sistem lautan diwakili oleh El Nino, 

sedangkan system atmosfer diwakili oleh osilasi selatan (Southern 

Oscillation). Hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Prabowo dan Nichols (2002) bahwa ENSO merupakan pasanan 

antara El Nino dengan osilasi selatan. 
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  Osilasi selatan timbul akibat adanya perbedaan tekanan 

atmosfer antara Samudera Pasifik bagian timur dan barat, terutama 

yang berasa di ekuator. Perbedaan tekanan standarisasi di antara 

dua wilayah dapat disebut sebagai The Southern Oscillation Index 

(SOI).  

  Nilai SOI dihitung dari perbedaan tekanan udara permukaan 

bulanan antara Tahiti dan Darwin Nilai SOI berkisar antara (-35) 

dan 35. (BOM, 2011) Nilai SOI positif hingga positif kuat 

menunjukkan kejadian dari La Nina, sedangkan nilai SOI negatif 

hingga negatif kuat menunjukkan kejadian El. 

  ENSO berpengaruh terhadap kejadian kekeringan. Wilayah 

yang memiliki pola hujan monsoon akan terpengaruh kuat oleh 

fenomena  ENSO. Lebih lanjut lagi Kirono dan Patridge 

menjelaskan bahwa Indonesia bagian tengah dan timur seperti 

Sumatra bagian Selatan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, 

Nusa Tenggara Barat, dan Maluku mengalami kekeringan yang 

parah. El Nino yang terjadi pada tahun 1982-2983 telah 

menyebabkan kemarau terjadi 20 hari lebih awal dari kondisi 

normal dan musim hujan terlambat 30-40 hari. 

1.5.1.3 Kekeringan 

Kekeringan merupakan suatu kondisi dimana terjadi 

kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan. Kekeringan juga 

merupakan kejadian klimatologis yang alami dan dapat terjadi 

secara bervariasi antara suhu wilayah dengan wilayah lainnya dan 

biasa dimulai dengan berkurangnya jumlah curah hujan dibawah 

normalnya. Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana, kekeringan dikategorikan kedalam 

bencana alam dengan definisi suatu keadaan dimana ketersediaan 

air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, 

pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.  
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Tjasyono mejelaskan bahwa kekerigan dapat dibedakan 

menjadi tiga kelas yaitu: (1) kekeringan permanen yang dikaitkan 

dengan iklim kering; (2) kekeringan musiman yang terjadi pada 

iklim dengan periode cuaca kering tahunan berbeda; dan (3) 

kekeringan akibat keadaan curah hujan yang berubah-ubah. 

Kekeringan dapat diartikan secara lebih spesifik berdasarkan 

kepentingan dan jenis disiplin ilmu menjadi kekeringan 

meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan hidrologis, dan 

kekeringan social ekonomi. Palmer (1965) menyebutkan bahwa 

kekeringan meteorologist adalah suatu periode ketika curah hujan 

yang jatuh di suatu wilayah lebih pendek daripada pasokan air 

klimatologis yang sesungguhnya. Kekeringan Pertanian adalah 

kondisi kelembapan tanah yang sangat rendah akibat laju 

evapotranspirasi yang tinggi sehingga tidak dapat mendukung 

pertumbuhan tanaman dengan baik. Kodoatie dan Syarief (2006) 

mendefinisikan kekeringan hidrologis sebagai kondisi aliran 

sungai yang lebih kecil dari kondisi normal atau waduk yang 

airnya telah habis. Selain itu Kodoatie dan Syarief juga 

mendefinisikan kekeringan social ekonomi sebagai suatu kondisi 

terganggunya aktivitas manusia akibat kekeringan. 

Kekeringan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya 

penyimpangan iklim, gangguan keseimbangan hidrologis, dan 

kekeringan agronomis. Penyimpangan iklim berkaitan dengan 

iklim monsoon tropis dan pemanasan global. Gangguan 

keseimbanagn hidrologis terdapat paa hubungan antara wilayah 

hulu dan hilir serta berkurangnya ketersediaan air paa suatu 

Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Cekungan Air Tanah (CAT). 

Kekeringan agronomis berubungan dengan sikap petani yang ingin 

menanam padi pada setiap musim walau air tanah tidak tersedia 

dalam jumlah yang mencukup. 
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1.5.1.4 Analisa Indeks Kekeringan 

Terjadinya kekeringan meteorologis merupakan tanda awal 

terjadinya kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk 

mengetahui tingkat kekeringannya sehingga bisa dijadikan sebagai 

peringatan awal akan adanya kekeringan yang lebih jauh. 

Adapun macam-macam analisa indeks kekeringan yang adapat 

dilakukan untuk menghitung indeks kekeringan suatu daerah 

adalah sebagai berikut;Percent of Normal, Reclamation Drought 

Indeks (RDI), Crop Moisture Index (CMI), Standardized 

Precipitation Index (SPI), Palmer Drought Severity Index,  dan 

Theory of Run. 

Salah satu metode yang digunakan dalam analisis kekeringan 

meteorologis ini adalah menggunakan metode SPI (Standardized 

Precipitation Index) yang dikembangkan oleh McKee et al tahun 

1993. Metode ini merupakan model untuk mengukur 

kekurangan/defisit curah hujan pada berbagai periode berdasarkan 

kondisi normalnya. 

Soentoro dkk (2015) menyatakan Standardized Precipitation 

Index (SPI) merupakan salah satu metode untuk menentukan tingkat 

keparahan kekeringan.Metode tersebut kelebihan yaitu dapat dihitung 

untuk berbagai skala waktu. Skala waktu tersebut mencerminkan 

dampak kekeringan pada ketersediaan air diberbagai sumber, SPI 

menyajikan tingkat kekeringan setiap variasi jangka waktu, yaitu 1-, 

3-, 6-, 12, 24-,dan 48- periode bulan. The Standardized Precipitation 

Index (SPI) adalah indeks kekeringan yang hanya mempertimbangkan 

presipitasi. SPI merupakan indeks probabilitas dari data curah hujan 

dimana indeks negatif menunjukkan kondisi kering sedang indeks 

positif untuk kondisi basah. SPI dapat digunakan untuk memonitor 

kondisi dalam berbagai skala waktu. Fleksibilitas dalam skala waktu 

ini membuat SPI dapat digunakan untuk aplikasi jangka pendek untuk 

pertanian maupun jangka panjang untuk hidrologi (BMKG, 2014). 
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SPI memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Menurut 

World Meteorogical Organization (2012), kelebihan dari SPI 

diantaranya adalah bersifat fleksibel karena dapat dihitung pada 

beberapa rentang waktu; dapat digunakan untuk memberikan 

peringatan dini terhadap kekringan; dapat digunakan untuk menilai 

tingkat keparagan kekeringan; bersifat spapsial konsisten sehingga 

dapat digunakan untuk membandingkan antara lokasi yang berbeda; 

serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Sementara itu, kelemahan SPI adalah penentuan kekeringan hanya 

didasarkan pada cura hujan dan tidak memperhitungkan neraca air. 

 

1.5.1.5 Interpolasi Wilayah Kekeringan 

  Interpolasi adalah metode untuk mendapatkan data 

berdasarkan beberapa data yang telah diketahui. Dalam pemetaan, 

interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak 

disampel atau diukur, sehingga terbentuk peta atau sebaran nilai 

pada seluruh wilayah. Metode yang bisa digunakan untuk 

melakukan interpolasi adalah Inverse Distance Weighted (IDW) 

Trend,  Spline,  Inverse Distance Weighted (IDW) dan Kriging. 

  Metode Inverse Distance Weighted (IDW) merupakan 

metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan 

titik disekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi 

akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih 

jauh. Bobot (weight) akan berubah secara linear sesuai dengan 

jaraknya dengan data sampel. Bobot ini tidak akan dipengaruhi 

oleh letak dari data sampel. 

  Untuk mengolah dan menganalisa data secara spasial, Sistem 

Informasi Geografis (SIG) biasanya digunakan.Didalam analisa 

spasial baik dalam format vektor maupun raster, diperlukan data 

yang meliputi seluruh studi area. Oleh sebab itu, proses interpolasi 

perlu dilaksanakan untuk mendapatkan nilai diantara titik sampel. 
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Hal ini bertujuan agar dalam perbandingan nilai dari titik observasi 

dan titik model bisa berimbang. 

 

1.5.1.6 Dampak Kekeringan di Bidang Pertanian 

 Fenomena alam munculnya anomali iklim El Nino dan La 

Nina mempengaruhi lamanya periode musim hujan dan musim kering 

yang selanjutnya berimplikasi terhadap pergeseran musim tanam, 

selanjutnya akan berdampak terhadap penurunan produksi pangan. 

 Air merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan 

tanaman, karena berfungsi sebagai pelarut hara tanaman di dalam 

tanah dan berperan dalam translokasi hara dan proses fotosintesis 

tanaman serta menentukan hasil tanaman. Sektor pertanian 

merupakan sektor yang dominan dalam hal penggunaan air (44,6%), 

kemudian industri (35,5%), rumah tangga (8,4%), dan sisanya untuk 

perikanan, penguapan, meresap di tanah dan lainnya. 

Kementerian Pertanian, dkk (2015) menyatakan bahwa 

menurunnya ketersediaan air dapat menyebabkan pertumbuhan 

tanaman tidak maksimal, sehingga memiliki potensi penurunan 

produksi pertanian pada musim kering yang sedang berjalan, baik 

karena menurunnya produktivitas maupun terjadinya puso. Lebih 

jauh penurunan ini, tidak hanya berpengaruh terhadap aspek fisik 

dan ekonomi atas pelaku usaha tani, khususnya pemilik lahan, tetapi 

juga berdampak lebih dalam kepada buruh tani dan para penggarap 

sawah yang bekerja diatas lahan-lahan tersebut. Oleh karena itu, 

penurunan daya beli (aspek ekonomi), khususnya buruh tani dan 

penggarap, juga memerlukan perhatian segera agar dampak negatif 

El Nino dapat dapat segera dilakukan mitigasi, khususnya kepada 

masyarakat golongan ini. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

           Beberapa peneltian sebelumnya yang terkait seperti yang terangkum 

dalam tabel 1 adalah sebagai berikut: 

1) Andre Herdian (2012), melakukan penelitian Analisis Indeks Kekeringan 

Thronthwaite Matter di Wilayah Garut Jawa Barat dengan menggunakan 

metode perhitungan neraca air dihitunng menggunakan tabel neraca air 

Thornthwaite Matter dari data meteorologis dengan melakukan 

perhitungan empiris. Hasil peneltian berupa peta persebaran kekeringan 

meteorologis (tahun 2001 -2010) dan tabel data korelasi produksi padi 

dengan nilai indeks kekeringan.  

2) Marisdha Jauhari (2013), melakukan penelitian analisis kekeringan 

di DAS Dodokan Kabupaten Lombok menggunakan metode 

Thornthwaite Matter. Hasil penelitian berupa peta persebaran 

kekeringan di DAS Dodokan dengan durasi kekeringan terpanjang 

dan  pada tahun dengan kekeringan tertinggi yakni 1995 dan 2013 

menggunakan aplikasi ArGIS dengan metode interpolasi Kriging, 

tren kejadian kekringan maksimum,  dan perbandingan hasil 

analisa kekeringan dengan debit Kali Karang Anyar. 

3) Hadi Muliawan (2014), melakukan penelitian tentang indeks 

kekeringan pada DAS Ngrowo menggunakan metode perhitungan 

Standar Precipitation Index (SPI). Hasil penelitian berupa peta 

persebaran kekeringan DAS Ngrowo pada periode defisit terparah 

1 bulanan dalam kurun waktu 10 tahun yakni pada tahun 1997 

menggunakan aplikasi ArcGIS metode interpolasi kriging, analisis 

kekeringan terhadap debit Kali Keser dan perbandingan nilai 

Indeks Kekeringan SPI dengan data Southern Oscillation Index 

(SOI). 

4) Nur Jannah (2015) melakukan penelitian analisis kekeringan pada 

Sub sub DAS Slahung Kabupaten Ponorogo menggunakan metode 

Palmer Drought Severity Index (PDSI). Hasil penelitian berupa 

peta persebaran kekeringan Sub sub DAS Slahung pada kondisi 



14  

puncak kekeringan tahun 2004 dan 2013 menggunakan aplikasi 

ArcGIS metode interpolasi IDW, analisis tren kejadian kekeringan, 

perbandingan angka kekeringan dengan curah hujan, perbandingan 

nilai angka kekeringan dengan SOI, dan perbandingan nilai analisa 

kekeringan dengan debit. 

5) Haris Mustaqim (2015), melakukan penelitian analisis curah hujan 

untuk kekeringan meteorologis di Kabupaten Kulon Progo 

menggunakan metode perhitungan Standar Precipitation Index 

(SPI). Hasil penelitian berupa peta persebaran potensi kekeringan 

Kabupaten Kulon Progo 2006-2015 menggunakan aplikasi ArcGIS 

dengan metode interpolasi IDW, dampak yang ditimbuklan di 

bidang pertanian, dan klasifikasi zona iklim dengan metode 

Oldeman. 

   Perbedaan penelitian yang saya lakukan dibanding dengan 

penelitian sebelumnya yang serupa adalah lokasi penelitian, yakni 

berada Kabupaten Pati dan rumusan masalah yang menggabungkan 

analisis perbandingan nilai SOI dan SPI dengan hasil produksi padi di 

lokasi penelitian. 
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Andre Herdian, 

 Institut Teknologi 
Bandung(2012) 

Analisis Indeks Kekeringan 

Thronthwaite Matter di Wilayah 
Garut Jawa Barat  

 

1. Mengetahui indeks kekeringan 

dan persebarannya  di Wilayah 
Garut 

2. Mengeahui korelasi antara 
produksi padi dengan nilai 

indeks kekerigan 

Metode perhitungan neraca air 

dihitunng menggunakan tabel neraca 
air Thornthwaite Matter dari data 

meteorologis dengan melakukan 
perhitungan empiris  

 

1. Peta  persebaran kekerigan  

tahun 2001-2010 
2. Tabel dan deskripsi dari data 

korelasi produksi padi dengan 
nilai indeks kekeringan.  

Marisdha Jauhari,  

Universitas Brawijaya 
(2013) 

Penerapan Metode Thornthwaite  

Mather Dalam Analisa DAS 
Dodokan Kabupaten Lombok 

Tengah Nusa Tenggara Barat 

1. Mengetahui nilai indeks  

kekeringan dan persebarannya di 
DAS Dodokan Kabupaten 

Lombok Tengah Nusa Tenggara 
Barat 

2. Membandingkan hasil analisa 
dengan debit Kali Karang Anyar 

       Metode yang digunakan untuk 

menghitung indeks kekeringan pada 
studi ini adalah metode Thronthwaite 

mather. Metode ini berdasarkan 
prinsip neraca air dan menggunakan 

nilai evapotranspirasi selain curah 
hujan sebagai faktor iklim juga 

memasukan parameter lengas tanah. 

1. Peta persebaran kekeringan 

tahun 1995 dan 2013 
2. Grafik dan deskripsi 

perbandingan nilai indeks 
kekeringan degan debit Kali 

Karang Anyar 
 

Hadi Muliawan,  

Universitas Brawijaya 
(2014) 

Analisa Indeks Kekeringan 

Dengan Metode Standardized 
Precipitation Index (SPI) dan 

Sebaran Kekeringan dengan 

Geographic Information System 
(GIS) Pada DAS Ngrowo 

1. Mengetahui nilai indeks   

kekeringan dan persebarannya di 
DAS Ngrowo 

2. Menganalisis hubungan 

kekeringan terhadap debit Kali 
Keser 

3. Membandingkan hasil nilai 
indeks kekeringan dengan nilai  

Southern Oscillation Index (SOI) 
 

        Metode yang dunakan utuk 

menghitung nilai indeks kekeringan 
adalah   Standardized Precipitation 

Index (SPI), pembuatan peta 

persebaran dilakukan dengan metode 
Kriging. 

1. Peta persebaran kekeringan DAS 

Ngrowo pada periode defisit 
terparah 

2. Grafik dan deskripsi 

perbandingan nilai indeks 
kekeringan dengan debit kali 

keser 
3. Grafik dan deskripsi 

perbandingan nilai indeks 
kekringan dengan nilai SOI 

Nur Jannah , 
Universitas 

Brawijaya(2015) 

Penerapan Metode Palmer 
Drought Severity Index (PDSI) 

Untuk Analisa Kekeringan Pada 
Sub-sub DAS Slahung Kabupaten 

Ponorogo 

1. Mengetahui nilai indeks 
kekeringan dan persebarannya 

pada Sub sub DAS Slahung 
Kabupaten Ponorogo 

2. Membandingkan nilai indeks 
kekeringan dengan angka curah 

hujan 
3. Membandingkan nilai indeks 

kekeringan dengan nilai  

     Metode yang digunakan untuk 
perhitungan indeks kekeringan pada 

penelitian ini adalah dengan metode 
palmer.Metode ini menggunakan 

prinsip neraca air dan menekankan 
faktor evapotranspirasi potensial dan 

memasukkan parameter lengas tanah. 

1. Peta persebaran kekeringan pada 
kondisi puncak pada Sub sub 

DAS Slahung 
2. Grafik dan deskripsi 

perbandingan nilai indeks 
kekeringan dengan curah hujan 

3. Tabel dan deskripsi hasil 
perbandingan nilai indeks 

kekeringan dengan nilai SOI 
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Sumber: Penulis 2018

Southern Oscillation Index (SOI) 
4. Membandingkan nilai indeks 

kekeringan dengan debit 

4. Grafik dan deskripsi hasil 
perbandingan nilai indeks 

kekeringan dengan debit 

Haris Mustaqim, 
Universitas 

Muhammadiyah 
Surakarta (2015) 

Analisis Curah Hujan untuk 
kekeringan meteorologis di 

Kabupaten Kulon Progo tahun 
2006 – 2015. 

1. Mengetahui nilai indeks 
kekeringan dan persebarannya di 

Kabupaten Kulon Progo 
2. Mengetahui dampak yang 

ditimbuklkan oleh kekeringan di 
bidang pertanian padi 

3. Mengklasifikasikan zona iklim 
menurut Oldeman di Kabupaten 

Kulon Progo 

     Metode yang digunakan untuk 
perhitungan indeks kekeringan adalah 

metode  Standardized Precipitation 
Index (SPI). Pemetaan kekeringan 

dilakukan dengan metode IDW. 

1. Peta persebaran kekeringan di 
Kabupaten Kulonprogo dari 

tahun ke tahun (2006-2015) 
2. Tabel dan deskripsi 

perbandingan nilai  indeks 
kekeringan dengan produktivitas 

pertanian tahun 2006-2015 
3. Deskripsi hasil klasisfikasi zona 

iklim menurut Oldeman di 
Kabupaten Kulon Progo 

Rahma Anisa Fitrah 
Insani (2018) 

Analisis Kekeringan Meteorologis 
di Kabupaten Pati 

1. Mengetahui persebaran 
daerah rawan kekeringan 

Kabupaten Pati secara 
historis dari tahun 2008 – 

2017 
2. Mengetahui perbandingan 

antara nilai indeks 
kekeringan di Kabupaten 

Pati tahun 2008-2017 

dengan Southern Oscillation 
Index (SOI) 

3. Mengetahui pengaruh  
kekeringan pada bidang 

pertanian pangan (padi) di 
Kabupaten Pati  secara 

historis dari tahun 2008 – 
2017 

      Metode yang digunakan untuk 
perhitungan indeks kekeringan adalah 

metode  Standardized Precipitation 
Index (SPI). Pemetaan kekeringan 

dilakukan dengan metode IDW.  

Hasil yang diharapkan: 
1. Peta persebaran kekeringan di 

Kabuaten Pati dari tahun ke 
tahun (2008-2017) 

2. Tabel dan deskripsi 
Perbandingan nilai indeks 

kekeringan dengan nilai SOI 
3. Tabel dan deskripsi 

perbandingan nilai indeks 

kekeringan dengan produkivitas 
pertanian tahun 2008-2017 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam 

kehidupan. Berkurangnya curah hujan dibawah normal merupakan indikasi 

kekeringan dan apabila intensitasnya semakin menurun maka akan terjadi penurunan 

air permukaan dan air tanah sehingga mangganggu fungsi hidrologis lingkungan 

sebagai penunjang kelangsungan hidup makhluk hidup.  

Kekeringan merupakan masalah yang kompleks dan rumit karena melibatkan 

banyak pihak dalam menangani kondisi yang dikategorikan sebagai bencana. 

Bencana kekeringan tidak diketahui kapan waktu awal dan berakhirnya serta datang 

dengan waktu perlahan tanpa disadari secara langsung oleh manusia, sehingga 

memerlukan berbagai upaya berkelanjutan dan mutakhir untuk memantau kapan 

terjadinya bencana tersebut.Bencana kekeringan diawali dengan kejadian kekeringan 

meteorologis, dimana curah hujan berkurang dibawah ukuran normalnya. Data 

historis curah hujan disuatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui kekeringan 

meteorologis dengan menggunakan indeks kekeringan Standardized Precipitation 

Index (SPI). Kekeringan meteorologis dapat menjadi acuan untuk peringatan dini 

kekeringan pertanian. 

Terjadinya kekeringan berkepanjangan termasuk penyimpangan iklim dari sifat 

normalnya pada tahun tertentu, sering dikaitkan dengan munculnya fenomena alam yang 

disebut El-Nino. Pada saat Berlangsungnya peristiwa El-Nino yang disertai dengan nilai 

indeks osilasi selatan negatif dalam satu fase dikenal sebagai peristiwa El Nino Southern 

Oscillation (ENSO).Nilai SOI (Southern Oscillation Index) atau Indeks Osilasi Selatan 

merupakan nilai perbedaan antara te-kanan atmosfer di atas permukaan laut di Tahiti 

(Pasifik timur) dengan tekanan atmosfer di Darwin (pasafik barat) akibat dari perbedaan 

temperatur pemukaan laut di kedua wilayah tersebut.Nilai SOI dapat dijadikan patokan 

terjadinya feno-mena El Nino dan La Nina. Untuk membandingkan apakah kekeringan 

yang terjadi di Kabupaten Pati dipengaruhi juga oleh faktor peristiwa ENSO. 

Kekeringan menjadi masalah yang besar pada sektor pertanian pangan, 

hubungan masalah tersebut dapat diketahui dengan manganalisis kejadian kekeringan 
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dengan tingkat produktivitas padi dalam intensitas waktu yang sama. Kerugian yang 

besar akan didapatkan apabila kekeringan terjadi dengan intensitas yang panjang. 

Klasifikasi zona iklim berguna sebagai faktor pembatas kegiatan pertanian dan 

sebagai bahan pertimbangan serta informasi terkait dengan manajemen kegiatan 

pertanian dalam upaya kebijakan mitigasi bencana kekeringan. Kerangka penelitian 

akan digambarkan seperti Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

          Sumber: Penulis 2018 
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1.7 Batasan Operasional 

 
Curah Hujan  adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode 

tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak 

terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. 

Kekeringan Meteorologis adalah kekeringan yang berhubungan dengan tingkat curah 

hujan yang terjadi di bawah kondisi normal dalam suatu musim. 

Standardized Precipitation Index (SPI) SPI merupakan indeks probabilitas dari data 

curah hujan dimana indeks negatif menunjukkan kondisi kering sedang indeks positif 

untuk kondisi basah. 

Southern Oscillation Index  (SOI) merupakan sistem imbangan tekanan udara yang 

ditunjukkan oleh tinggi (rendah) tekanan udara di Indonesia (Pasifik Ekuator barat) 

dan Pasifik Ekuator timur serta kuat/ lemahnya Sirkulasi Walker. 

Pertanian adalah  kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia 

untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta 

untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Produksi (pertanian) adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam 

rentang waktu tertentu. 

Interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau 

diukur, sehingga terbentuk peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. 
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