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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan iklim global yang terjadi secara ekstrim akhir-akhir ini 

berdampak negatif terhadap sektor sumber daya air di Indonesia. Dampak 

negatif tersebut antara lain meningkatnya intensitas kejadian bencana 

hidrometeorologi. Salah satu bencana hidrometeorologi tersebut adalah 

kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

memperkirakan puncak musim kemarau 2019 akan berlangsung pada 

periode Juli-Agustus di Pulau Jawa, sementara Sumatra, Sulawesi dan Nusa 

Tenggara akan terjadi Agustus-September. Secara spasial sebaran puncak 

musim kemarau di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 1.1 Peta Prakiraan Hujan Juli 2019 (BMKG) 

Sumber: BMKG, (2019) 

Menurut Bosello, F, dkk (2006) menyatakan perubahan iklim 

berpengaruh terhadap pasokan dan kesejahteraan pangan dunia yang akan 

memunculkan dampak negatif khsusnya di negara berkembang, seperti 

Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan oleh Widodo (2007) 
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bahwasanya adanya perubahan iklim tersebut dapat menyebabkan bencana 

yang dapat merusak alam, bahkan dapat menyebabkan terjadinya 

kekeringan di lahan pertanian, sehingga menyebabkan kelaparan. Adanya 

kekeringan ini mengakibatkan beberapa dampak seperti kebakaran hutan, 

menurunnya sumber daya air, hingga berakibat pada lahan pertanian yang 

mempengaruhi dari hasil produktivitas pertanian. 

Kejadian kekeringan menurut BNPB sudah menyebabkan 250 

masyarakat Indonesia yang meninggal, karena bencana hidrometeorologi. 

Perubahan iklim ini juga sangat berpengaruh terhadap ketahan pangan serta 

produktivitas hasil pertanian. Jawa Tengah tergolong rawan bencana alam 

khususnya bencana kekeringan. Dikutip melalui IDN Times Jateng (2019), 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa 

sebaran bencana kekeringan secara nasional berada di tujuh provinsi se-

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Data Desa dan Provinsi Terdampak Kekeringan di Indonesia 

Provinsi Jumlah Desa Total 

Nusa Tenggara Timur 851 

1.969 

Nusa Tenggara Barat 302 

Jawa Timur 566 

Jawa Tengah 147 

Jawa Barat 42 

DI Yogyakarta 78 

Bali 25 

Sumber : BNPB, (2019)  

Tujuh provinsi tersebut dinyatakan siaga darurat kekeringan 2019, 

salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BNPB hingga 

tanggal 22 Juli 2019, terdapat 267 desa terdampak kekeringan di Jawa 

Tengah. Desa-desa tersebut tersebar di 97 kecamatan di 21 kabupaten. 

Sebanyak 12 kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan sebagai siaga darurat 

bencana kekeringan. Daerah tersebut di antaranya: a) Kabupaten Jepara; b) 

Kabupaten Blora; c) Kabupaten Temanggung; d) Kabupaten Pemalang; e) 

Kabupaten Cilacap; f) Kabupaten Brebes; g) Kabupaten Purworejo; h) 
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Kabupaten Boyolali; i) Kabupaten Grobogan; j) Kabupaten Kebumen; k) 

Kabupaten Banjarnegara; l) Kabupaten Klaten. 

Hal ini dikuatkan dengan surat keputusan nomor: 365/472 Tahun 2019 

tentang penetapan status siaga keadaan darurat bencana kekeringan atau 

kekurangan air bersih di delapan kecamatan di Kabupaten Boyolali yang 

disampaikan oleh Bupati Boyolali. Serta menurut BMKG prakiraan awal 

musim kemarau tahun 2019 di Kabupaten Boyolali, mulai Juli sampai 

September 2019. 

Sebagian besar Sub DAS Pepe tersebar di Kapubaten Boyolali 

(sumber: berita online Tegar.id). Selain itu, sebagian kecil lainnya tersebar 

dibeberapa kabupaten lain, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kabupaten Semarang.  

Persebaran kekeringan yang telah terjadi di wilayah administrasi Sub 

DAS Pepe tersebut memiliki tingkat kekeringan yang bervariasi dari tingkat 

ringan hingga puso. Kekeringan yang telah terjadi di wilayah administrasi 

Sub DAS Pepe telah mencapai tingkat kekeringan puso dengan luas lahan 

terdampak kekeringan seluas 2.735 ha,  kekeringan puso tertinggi berada di 

Kabupaten Sukoharjo yang mencapai luas 1.193 ha. Hal tersebut 

mengakibatkan banyaknya petani yang mengalami gagal panen, karena 

dampak dari adanya kekeringan tersebut. Tingkat kekeringan ringan 

mencapai 282 ha, dengan luasan paling besar berada di Kabuapten Boyolali 

dengan luas 16 ha. Persebaran wilayah yang terdampak kekeringan di 

wilayah administrasi Sub DAS Pepe tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 

sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Data Kejadian Kekeringan Wilayah Administrasi  

di Sub DAS Pepe 

Wilayah Luas Tingkat 

Kab. Karanganyar 

95      ha Ringan 

24      ha Sedang 

310    ha Berat 

603    ha Puso 

Kab. Boyolali 
16      ha Ringan 

350    ha Berat 
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Lanjutan Tabel 1.2 

Wilayah Luas Tingkat 

 
939    ha Puso 

Kab. Sukoharjo 

171    ha Ringan 

330    ha Sedang 

591    ha Berat 

1.193 ha Puso 

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2019 

Berdasarkan data kekeringan yang telah terjadi di Sub DAS Pepe yang 

berdampak pada luasnya lahan pertanian yang mengalami puso atau gagal 

panen, maka diperlukan strategi adaptasi yang dapat dilakukan oleh petani 

dalam menanggulangi bencana kekeringan tersebut. Berdasarkan penjelasan 

dari latar belakang di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang 

“Kajian Kerawanan dan Strategi Adaptasi Petani dalam Menghadapi 

Bencana Kekeringan di Sub DAS Pepe”. 

1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang disajikan dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana agihan tingkat kerawanan bencana kekeringan di Sub DAS 

Pepe ? 

2. Bagaimana startegi adaptasi petani dalam menghadapi bencana 

kekeringan di Sub DAS Pepe ? 

1.3 TujuanPenelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Membuat peta agihan tingkat kerawanan bencana kekeringan di Sub 

DAS Pepe. 

2. Menganalisis agihan tingkat kerawanan bencana kekeringan di Sub DAS 

Pepe. 

3. Menentukan strategi adaptasi bencana kekeringan yang tepat dilakukan 

oleh petani di Sub DAS Pepe. 
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1.4 KegunaanPenelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu strategi adaptasi petani dalam 

menghadapi bencana kekeringan terutama di Sub DAS Pepe. 

2. Sebagai referensi bagi pemecahan permasalahan yang relevan terkait 

bencana kekeringan di Sub DAS Pepe. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Kekeringan merupakan suatu keadaan dimana berkurangnya pasokan 

air yang terjadi dalam masa yang berkepanjangan. Kekeringan tersebut 

dapat terjadi apabila intensitas hujan mengalami penurunan atau curah hujan 

berada dibawah rata-rata. Penurunan curah hujan tersebut mengakibatkan 

menurunnya cadangan atau pasokan air tanah, penurunan tersebut juga 

dipengaruhi dari proses penguapan (evaporasi), transpirasi, serta kebutuhan 

air oleh manusia. Kekeringan dapat dikatakan sebagai bencana apabila 

menyebabkan kerugian khususnya pada lahan pertanian hingga rusaknya 

ekosistem yang ditimbulkan sehingga akan mempengaruhi hasil 

produktivitas pertanian.  

Kekeringan yang terjadi di lahan pertanian atau kekeringan pertanian 

merupakan suatu dampak kekeringan dari bencana meteorologi dan 

hidrologi terhadap produksi tanaman pangan ataupun ternak. Kekeringan 

akan mudah terjadi apabila sulitnya sumber daya air yang dapat 

dimanfaatkan. Sumber daya air tersebut dapat berupa sungai, embung, rawa, 

sumur, serta saluran air lainnya. Penggunaan serta pembangunan sistem 

irigasi yang baik akan dapat meminimalisir dampak dari bencana 

kekeringan serta mengurangi tingkat terjadinya kekeringan. 

Konsep kekeringan pertanian menurut Arsyad (1989), yaitu 

berkurangnya air yang meresap ke tanah sehingga menyebabkan tidak 

adanya air yang tersimpan dalam tanah (ground water) yang akan masuk ke 

badan air, sehingga pada musim kemarau sungai, sumur hingga lahan-lahan 
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pertanian akan mengalami kekeringan yang berdampak pada hasil 

produktivitas pertanian.  

Kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, 

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, dan teknologi akan 

mempengaruhi tingkat kerawanan bencana kekeringan di suatu wilayah. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan adaptasi untuk jangka waktu 

tertentu yang dapat mengurangi, mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 

dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi dampak buruk akibat 

bencana kekeringan.  

Tingkat kerawanan kekeringan pertanian itu sendiri dapat diukur 

menggunakan beberapa parameter dari konsep Arsyad (1989), seperti curah 

hujan, kemiringan lereng, tekstur tanah, dan solum tanah. Hal tersebut 

diperkuat dari penelitian sebelumnya oleh Aditya (2014), penentuan 

parameter tersebut dikarenakan tiap parameter memilki peranan yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kekeringan.  

Curah hujan memiliki pengaruh terhadap ketersediaan pasokan air 

dalam tanah. Semakin rendah intensitas hujan, maka akan semakin 

berkurangnya pasokan air dalam tanah yang berpengaruh terhadap badan air 

hingga lahan-lahan pertanian. Kemiringan lereng berpengaruh terhadap 

kecepatan limpasan permukaan yang terjadi serta dapat menentukan besar 

kecilnya air yang terkandung dalam tanah. Semakin curam lereng semakin 

cepat laju limpasan di permukaan tanah, sehingga semakin sedikit air hujan 

yang dapat diserap dalam tanah. Hal tersebut mengakibatkan besarnya 

tingkat kekeringan yang dapat terjadi. Sebaliknya, semakin landai lereng 

menyebabkan semakin lambatnya aliran limpasan di permukaan tanah, 

sehingga semakin banyak air yang dapat diserap oleh tanah. Hal tersebut 

dapat memperkecil tingkat terjadinya kekeringan. Tekstur tanah berpegaruh 

terhadap kemampuan dalam meloloskan air. Tanah yang memiliki tekstur 

kasar akan lebih mudah meloloskan air, sehingga air yang diserap dalam 

tanah akan lebih sedikit. Sebaliknya, tanah dengan tekstur halus akan lebih 

lama dalam menahan air, sehingga air yang diserap dalam tanah akan lebih 
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banyak. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

pertanian. Tingkat solum tanah atau kedalaman tanah sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan akar tanaman. Semakin tipis lapisan tanah, maka 

perkembangan akar tanaman akan semakin terhambat. 

1.5.1.1 Parameter Penentu Kekeringan 

a. Curah Hujan (mm/tahun) 

Curah hujan menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul pada 

tempat datar (permukaan bumi) yang tidak mengalami penyerapan dan 

tidak mengalir. Satu milimeter artinya satu meter persegi pada tempat 

yang datar tertampung air hujan sebanyak satu milimeter atau satu liter. 

Penentuan klasifikasi curah hujan menurut Arsyad (1989) dapat dilihat 

pada Tabel 1.3 sebagai berikut. 

Tabel 1.3 Klasifikasi dan Harkat Curah Hujan 

No. 
Rata-rata Curah Hujan 

(mm/tahun) 
Klasifikasi Harkat 

1 < 13,6 Sangat Rendah 1 

2 13,6-20,7 Rendah 2 

3 20,7-27,7 Sedang  3 

4 27,7-34,8 Tinggi  4 

5 > 34,8 Sangat Tinggi 5 

Sumber: Arsyad, (1989) 

b. Kemiringan Lereng (%) 

Kemiringan lereng menurut Kementrian Kehutanan (2013) adalah 

perbandingan antara beda tinggi suatu lahan dengan jarak mendatarnya. 

Besarnya kemiringan lereng dapat dinyatakan dalam beberapa satuan, 

diantaranya persen (%) dan derajat.  

Pengelompokan kemiringan lereng menurut Arsyad (1989) dapat 

dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 

mengenai klasifikasi dan harkat kemiringan lereng sebagai berikut. 
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Tabel 1.4 Klasifikasi dan Harkat Kemiringan Lereng 

No. Kemiringan (%) Klasifikasi Harkat 

1 0-8 Datar 1 

2 > 8-15 Landai 2 

3 > 15-25 Agak Curam 3 

4 > 25-45 Curam 4 

5 > 45 Sangat Curam 5 

Sumber : Arsyad, (1989) 

c. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 

Tahun 1997, merupakan suatu keadaan tingkat kehalusan tanah karena 

terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat 

yang terkandung di dalam tanah. Tekstur tanah berhubungan erat dengan 

tingkat kesuburan tanah, permeabilitas, serta produktivitas tanah. Adapun 

pengelompokan tekstur tanah berdasarkan tingkat kehalusan menurut 

Hermon (2012) dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut. 

Tabel 1.5 Klasifikasi dan Harkat Tekstur Tanah 

No. Tekstur Tanah Klasifikasi Harkat 

1. Halus Liat 5 

2. Agak Halus 
Liat Berlempung, Liat Berdebu, 

Liat Lempung Berdebu 
4 

3. Sedang Lempung, Debu 3 

4. Agak Kasar 
Liat Berpasir, Lempung 

Berpasir, Liat Lempung Berpasir 
2 

5. Kasar 
Pasir, Pasir Berliat, Pasir 

Berlempung, Pasir Berdebu 
1 

Sumber : Hermon, (2012) 

d. Solum Tanah (cm) 

Solum tanah menurut Arifin (2010) merupakan bagian dari profil 

tanah yang terbentuk akibat proses pembentukan tanah dari permukaan 

hingga bahan induk tanah. Horizon tanah diatas bahan induk yang terdiri 

darihorizon O, A & horizon B yang masih dipengaruhi cuaca disebut 

solum tanah, horizon O-A (lapisan atas) merupakan horizon sangat 
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penting bagi tetanaman yang mempunyai ketebalan di bawah 30 cm, 

bahkan untuk tanaman yang memiliki akar dangkal seperti padi, palawija 

dan sayuran yang berada dibawah 20 cm.  

Tanah memiliki beberapa kategori kedalaman yang berhubungan 

dengan tingkat perkembangan akar pada tanaman, tanah dengan kategori 

lebih dari 90 cm dirasa cukup baik dalam penggunaan lahan pertanian. 

Hal tersebut, dikarenakan tanah memeiliki lebih banyak ruang untuk 

proses pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Akan tetapi,perlu 

dipertimbangkan juga beberapa faktor lainnya, yakni seperti lerang, 

singkapan batuan dan erosi. Pengelompokan solum tanah menurut 

Soenarto Goenadi (2003) tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 mengenai 

klasifikasi dan harkat solum tanah sebagai berikut. 

Tabel 1.6 Klasifikasi dan Harkat Solum Tanah  

No. Solum Tanah (cm) Klasifikasi Harkat 

1 > 120 Sangat Dalam 1 

2 90 – 120  Dalam 2 

3 50 – 90  Sedang 3 

4 25 – 50  Dangkal 4 

5 < 25  Sangat Dangkal 5 

Sumber : Sunarto Goenadi, dkk (2003) 

1.5.1.2 Strategi Adaptasi 

Strategi adaptasi secara umum disebut sebagai strategi 

bertahan hidup (coping strategies) yang dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan melingkupi 

kehidupannya (Edi Suharto, 2009 : 29). Strategi penanganan 

masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap 

anggota keluarga dalam mengelola segenap aset yang dimilikinya. 

Selain itu, adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian 

individu, kelompok terhadap norma-norma, perubahan agar dapat 

disesuaikan dengan kondisi yang diciptakan. Proses penyesuaian 

tersebut menurut Aminuddin dalam Rabanta (2009:18) 
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menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan demi tujuan-tujuan 

tertentu, diantaranya: 

1. Mengatasi halangan-halangan dari lingkungan  

2. Menyalurkan ketegangan sosial  

3. Mempertahankan kelangsungan keluarga/unit sosial  

4. Bertahan hidup  

Menurut Bustanul Arifin (2019) guru besar Universitas 

Lampung, strategi adaptasi yang baik dapat dilakukan melalui 

beberapa cara. Pertama, dapat melakukan perbaikan manajemen 

pengelolaan air dengan fokus utamanya berupa sistem irigasi dan 

drainase. Kedua, kegiatan evaluasi menyeluruh pada kinerja 

pencetakan sawah, pembuatan embung, dan pemanenan air (water 

harvesting). Ketiga, memperkuat pelestarian hutan di hulu, daerah 

tangkapan air, dan sumber-sumber mata air lainnya. Keempat, 

penggunaan benih tanaman atau melakukan rotasi tanaman yang 

cocok dan tahan terhadap kekeringan.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini mengacu dari hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya, oleh : 

 Yuli Priyana dan Alif Noor Anna (2017), dengan judul “Kajian 

Kerawanan Kekeringan Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo 

Hulu Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 

tingkatkekeringan di DAS Bengawan Solo Hulu Tengah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode analisa data sekunder 

dilengkapi survei. Analisis data menggunakan metode skoring 

berjenjang. Hasil penelitian menunjukkan nilai skor tertinggi 

untuk parameter kekeringan terdapat di Sub Das Alang Unggahan 

sebesar 3,20 dan terendah terdapat di Sub DAS Jlantah Walikun 

Ds, dan Keduang, yakni sebesar 2,525. Tingkat kerawanan 

kekeringan di DAS Bengawan Solo Hulu Tengah adalah sedang 

dan rendah. Tingkat kerawanan kekeringan sedang tersebar di 
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Sub DAS Alang Unggahan, Bambang, Dengkeng, Mungkung, 

Pepe, Samin, dan Sub DAS Wiroko Temon. Sementara kelas 

kerawanan kekeringan rendah terdapat di Sub DAS Jlantah 

Walikun Ds, dan Sub DAS Keduang. 

 Aditya Dhani Susanto (2014), dengan judul “Analisis Tingkat 

Rawan Kekeringan Lahan SawahDengan Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Di 

Kabupaten Sragen Tahun 2014”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

(1) menentukan agihan tingkat rawan kekeringan lahan sawah di 

Kabupaten Sragen pada tahun 2014 dan (2) menganalisis faktor-

faktor wilayah yang dominan mempengaruhi tingkat rawan 

kekeringan lahan sawah di Kabupaten Sragen. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekuantitatif 

berjenjang dengan penggabungan data primer citra Landsat 8 

dandata sekunder penggunaan lahan, kemiringan lereng, tekstur 

tanah, solumtanah dan curah hujan.  

  Unit pemetaan kabupaten, dan unit analisisnya 

menggunakan satuan lahan. Penentuan survei lapangan 

menggunakan metode stratified sampling yang didasarkan pada 

satuan lahan. Hasil penelitian ini didapat peta tingkat rawan 

kekeringan lahansawah. Lahan sawah di Kabupaten Sragen 

memiliki luas 40.182 hektar. Tingkat rawan kekeringan lahan 

sawah rendah memiliki persentase luas43,16% dari seluruh lahan 

sawah yang ada dan mayoritas berada di satuan lahan sawah 

beririgasi teknis dengan lereng yang datar serta tanahnya 

bertekstur halus. Sebarannya berada di Kecamatan 

Sambungmacan, Ngrampal, Gondang, Sragen, Karangmalang, 

Kedawung, Masaran, Sidoharjodan sebagian Kecamatan 

Sambirejo, Plupuh, dan Tanon.  

  Tingkat rawan kekeringan lahan sawah sedang memiliki 

persentase luas 30,99%, mayoritas terletak pada satuan lahan 
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sawah berigasi tadah hujan dengan lereng datar hingga landai dan 

bertekstur agak kasar, klasifikasi tersebut berada disebagian 

Kecamatan Sumberlawang, Miri, Kalijambe, Gemolong, Tanon, 

Plupuh dan Sambirejo. Tingkat rawan kekeringan lahan sawah 

tinggi memiliki persentase luas 25,85% dengan penyusun satuan 

lahan mayoritas berjenis sawah tadah hujan dengan variasi lereng 

yang beragam dari datar sampai agak curam dan tanahnya 

didominasi tekstur kasar serta agihannyaberada di Kecamatan 

Tangen, Gesi, Mondokan, Sukodono, Sumberlawang, dan 

sebagian kecil di Kecamatan Gemolong dan Kalijambe. Faktor 

yang mendominasi tingkat rawan kekeringan lahan pertanian di 

Kabupaten Sragen adalah penggunaan lahan berdasarkan teknik 

irigasi dan solum tanah. 

 Ike Purnamawati (2013), dengan judul “Analisis Rawan 

Kekeringan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Dengan 

Memanfaatkan Citra Quicbird Dan Sistem Informasi Geografis 

Kabupaten Bantul Tahun 2012”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

(1) memetakan agihan tingkat rawan kekeringan lahan pertanian 

tanaman pangan di Kabupaten Bantul; (2) faktor dominan apakah 

yang dapat mempengaruhi tingkat rawan kekeringan lahan 

pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai alat bantu 

untuk menghasilkan data dan informasi rawan kekeringan.  

  Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan 

berjenjang (skoring). Parameter yang dalam penelitian ini yaitu 

ketinggian muka air tanah, jenis irigasi, kebutuhan air tanaman 

pangan, permeabilitas, ketinggian tempat, dan curah hujan. 

Klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mengacu 

pada Puslitanak Bogor tahun 2002. Potensi tingkat rawan 

kekeringan dihasilkan dari penjumlahan skor tiap parameter 

berpengaruh. Kelas kerawanan kekeringan tersebut dibedakan 
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menjadi 4 kelas kerawanan yaitu, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kelas 

kerawanan kekeringan lahan pertanian yaitu “tinggi” sebesar 3%, 

“sedang” sebanyak 87%, “rendah” 10%, dan 0% untuk kerawanan 

kelas “sangat rendah”. Kecamatan yang memiliki tingkat 

kerawanan kekeringan lahan pertanian tanaman pangan yang 

tinggi adalah Kecamatan Dlingo, Banguntapan, Piyungan dan 

Pleret dengan luas area pertanian yang tercakup adalah 183,25ha. 

Kecamatan yang termasuk dalam kelas kekeringan sedang ini 

adalah Kecamatan Bambanglipuro 1.102,47 ha, Banguntapan 

1324,18 ha, Bantul 906,38 ha, Imogiri 1.544,51 ha, Jetis 1.283,57, 

Kasihan 765,85 ha, Pajangan 392,58 ha, Pandak 994,79 ha, 

Piyungan 1.003,23 ha, Pleret 650,48 ha, Pundong 985,6 ha, 

Sanden 974,96 ha, Sedayu 1074,52 ha, Sewon 1.395,82 ha, dan 

Srandakan 637,99 ha. Daerah dengan tingkat rawan kekeringan 

rendah sebagian besar berada di Kecamatan Bantul dengan luas 

583,98 ha dan Jetis seluas 279,89 ha. 

1.5.2.1 Kebaruan  

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini 

melakukan kebaruan terkait lokasi penelitian yang berfokus di Sub 

DAS Pepe. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persebaran 

tingkat kekeringan di Sub DAS Pepe. Selain itu, penelitian ini 

dilakukan untuk menentukan strategi adaptasi yang dapat dilakukan 

oleh petani dalam menghadapi bencana kekeringan dengan 

melakukan wawancara kepada petani menggunakan tabel 

kuesioner. 
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Tabel 1.7 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Yuli Priyana dan Alif 

Noor Anna (2017) 

Kajian Kerawanan 

Kekeringan di Daerah Aliran 

Sungai Bengawan Solo Hulu 

Tengah 

Menganalisis tingkat 

kekeringan di DAS 

Bengawan Solo Hulu Tengah 

Metode analisa data 

sekunder dilengkapi 

survei. 

Peta tingkat kerawanan 

kekeringan yang terdapat 

di DAS Bengawan Solo 

Hulu Tengah 

 

Aditya Dhani Susanto 

(2014) 

 
 

Analisis Tingkat Rawan 

Kekeringan Lahan Sawah 

dengan Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografis 

di Kabupaten Sragen Tahun 

2014 

1. Menentukan agihan tingkat 

rawan kekeringan lahan 

sawah di Kabupaten 

Sragen pada tahun 2014 

dan 

2. Menganalisis 14actor-

faktor wilayah yang 

dominan mempengaruhi 

tingkat rawan kekeringan 

lahan sawah di Kabupaten 

Sragen. 

Metode kuantitatif 

berjenjang dengan 

penggabungan data primer 

Citra Landsat 8 dan data 

sekunder penggunaan 

lahan, kemiringan lereng, 

tekstur tanah, solum tanah 

dan curah hujan. 

Peta tingkat rawan 

kekeringan lahan sawah. 

Ike Purnamawati (2013) Analisis Rawan Kekeringan 

Lahan Pertanian Tanaman 

Pangan Dengan 
Memanfaatkan Citra 

Quicbird dan Sistem 

Informasi Geografis 
Kabupaten Bantul Tahun 

2012. 

1. Memetakan agihan tingkat 

rawan kekeringan lahan 

pertanian tanaman pangan 

di Kabupaten Bantul. 

 

Metode yang digunakan 

adalah dengan pendekatan 

berjenjang (skoring). 

Peta empat kelas 

kerawanan kekeringan, 

yaitu tinggi, sedang, 
rendah, dan sangat 

rendah. 
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Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

  2. Faktor dominan apakah 

yang dapat mempengaruhi 

tingkat rawan kekeringan 

lahan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten 

Bantul. 

  

Mutiara Fajar (2020) Kajian Kerawanan dan 

Strategi Adaptasi Petani 

dalam Menghadapi 

Bencana Kekeringan di 

Sub DAS Pepe 

1. Menentukan tingkat 

kerawanan bencana 

kekeringan di Sub DAS 

Pepe. 

2. Menentukan strategi 

adaptasi bencana 

kekeringan yang tepat 

dilakukan oleh petani di 

Sub DAS Pepe. 

Metode yang digunakan 

adalah survei lapangan 

dengan analisis deskriptif 

kuantitatif, serta 

penggunaan kuesioner 

dalam pengumpulan data 

terkait strategi adaptasi 

yang dapat dilakukan oleh 

petani dalam menghadapi 

bencana kekeringan. 

Metode analisis dari hasil 

overlay pada parameter 

penentu tingkat 

kerawanan kekeringan 

dengan metode analisis 

komparatif. 

 

Sumber : Penulis, 2020 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Bencana kekeringan dapat terjadi karena adanya perubahan iklim, 

sehingga dapat mengakibatkan perubahan intensitas curah hujan. Kecilnya 

curah hujan yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dalam tanah 

dapat menggangu tanaman serta makhluk hidup lainnya. Gagal panen serta 

rusaknya tanaman merupakan salah satu dampak yang dapat dirasakan pada 

lahan pertanian. Hal tersebut dikarenakan  kurangnya air dalam tanah 

sebagai pembantu proses pertumbuhan tanaman.  

Tingkat kerawanan bencana kekeringan dapat ditentukan melalui 

beberapa parameter yang dapat digunakan, seperti curah hujan, kemiringan 

lereng, tekstur tanah, dan solum tanah. Hal tersebut juga diperkuat oleh 

Aditya (2014) dari penelitian sebelumnya. Curah hujan digunakan sebagai 

pengukur tingkat ketersedian air dalam tanah, kemiringan lereng digunakan 

untuk menentukan besar kecilnya limpasan, tekstur dan solum tanah 

digunakan untuk mengetahui besar kecilnya daya resap tanah terhadap air 

dan baik buruknya pertumbuhan akar pada tanaman. 

Terjadinya bencana kekeringan pada lahan pertanian tersebut 

diperlukan strategi yang cukup berpotensi untuk dikembangkan pada saat ini 

dan masa mendatang apabila terjadi bencana kekeringan, seperti : 

konservasi tanah dan air, pengelolaan air hujan, pengembangan saluran 

irigasi buatan, perombakan jenis tanaman sesuai musim, pengelolaan air 

permukaan, serta saran perbaikan dukungan kebijakan dari pemerintah. 

Gambar 1.2 merupakan langkah yang dilakukan dalam mengetahui tingkat 

kerawanan kekeringan serta menentukan strategi adaptasi yang dapat 

dilakukan petani dalam menghadapi bencana kekeringan. 
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Gambar 1.2 Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2020 

 

1.7 Hipotesis 

H0 :  Sub DAS Pepe memiliki tingkat dan agihan yang berbeda dari rendah 

hingga tinggi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor seperti 

tingkat curah hujan yang berbeda, kemiringan lereng, tekstur tanah, 

serta solum tanah yang berbeda disetiap wilayah Sub DAS Pepe. 

H1 : Persebaran tingkat kerawanan bencana kekeringan di Sub DAS 

Pepemulai dari hulu hingga hilir akan memiliki tingkat kerawanan 

yang berbeda, mulai dari tingkat kerawanan kekeringan rendah hingga 

tinggi. 

Peta Agihan Tingkat 

Kerawanan Bencana 

Kekeringan di Sub DAS Pepe 

Analisis Peta Agihan 

Strategi Adaptasi Koding / Tabulasi 

Survei ditiap wilayah kelas kerawanan 

kekeringan (rendah, agak rendah, 

sedang, agak tinggi, dan tinggi). 

Tabel kuesioner terkait :  

- Intensitas terjadinya bencana kekeringan 

- Pengaruh dan damapak yang ditimbulkan 

oleh bencana kekeringan terhadap pertanian 

- Upaya yang telah dilakukan dalam 

menanggulangi bencana kekeringan 

 

 

Data Curah 

Hujan Tahunan 

Data Kemiringan 

Lereng 

Data Tekstur 

Tanah 

Data Solum 

Tanah 
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H2 : Dalam menghadapi bencana kekeringan tersebut petani yang ada di 

Sub DAS Pepe perlu melakukan strategi adaptasi yang sesuai untuk 

menghadapi bencana kekeringan tersebut. 

H3 : Jenis strategi adaptasi yang dapat dilakukan oleh petani akan beragam. 

Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beragamnya jenis tanaman yang 

ada di tiap lahan pada Sub DAS Pepe. Salah satu srategi yang dapat 

dilakukan oleh petani seperti pemamfaatan air sungai atau embung. 

Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyedotan 

air.  

1.8 Batasan Operasional 

Analisis komparatif : analisis komparatif yakni analisis yang dilakukan 

dengan membandingkan sifat dan fakta terhadap objek yang diteliti. 

Analisis komparatif dapat digunakan dalam membandingkan antar dua 

kelompok atau lebih dalam satu variabel. 

Bencana kekeringan pertanian : yaitu kekeringan yang terjadi di lahan 

pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang 

sedang dibudidayakan. Kekeringan pertanian adalah kekurangan kandungan 

air didalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman 

tertentu pada periode waktu tertentu sehingga dapat mengurangi biomassa 

dan jumlah tanaman. 

Buruh tani : adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian yang 

melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan 

memelihara tanaman. Perolehan hasil dari tanaman tersebut untuk 

digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.Buruh tani bekerja 

untuk lahan pertanian milik orang lain dengan upah dari sang tuan tanah. 

Kajian kerawanan: kondisi atau karakteristik geologi, biologis, 

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi suatu 

wilayah untuk mengurangi, meredam dan menanggapi dampak buruk 

bahaya tertentu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Upah


19 

 

 

 

Pemilik lahan pertanian pribadi :adalah seorang pemilik lahan yang 

sebenarnya sah berdasarkan akta/surat kepemilikan tanah.  

 

Penggarap lahan peranian :adalah seorang petani yang menggarap tanah 

dari pemilik lahan pertanian pribadi dengan cara bagi hasil atau dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik dan penggarap. 

 

Petani : suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam bidang pertanian, 

melakukan pengolahan tanah dengan tujuan menumbuhkan, memelihara, 

merawat serta memanen dari tanaman (palawija, sayuran dan lain-lain). 

 

Proses overlay : proses ini dilakukan untuk menyatukan atau penampalan 

dari beberapa peta digital beserta atributnya. Penampalan peta yang 

dilakukan akan menampilkan informasi baru terkait dari atribut peta 

pembentuknya. 

 

Strategi adaptasi :yakni bagaimana manusia beradapatasi dengan alam 

agar dapat bertahan demi keberlangsungan hidupnya dengan mengalihkan 

energi dari alam pada dirinya. Adaptasi merupakan sifat sosial dari setiap 

manusia yang akan muncul akibat adanya kebutuhan tujuan, dan hasrat para 

individu. 

 

Sub DAS : merupakan bagian dari DAS yang juga menerima hujan serta 

mengalirkannya melalui anak sungai hingga ke sungai utama. 
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