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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan (UU RI No 

41 tahun 1990). Hutan merupakan aset dari setiap negara bahkan aset dunia 

yang patut untuk dilestarikan dan dijaga. Keberadaan hutan sebagai 

pemasok oksigen paling besar sudah sepantasnya menjadi perhatian 

bersama baik masyarakat maupun pemerintah agar tidak terjadi deforestasi, 

illegal loging,  yang mengakibatkan pengurangan produksi oksigen ke udara 

dan menjaga kestabilitas iklim. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 UU 

Kehutanan No 41 tahun 1999 yang menyatakan penyelengaraan hutan 

bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan berkelanjutan 

dengan menjamin keberadaan hutan secara proposional serta sebagai upaya 

optimalisasai fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk 

mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara lestari.  

Di Indonesia, luas penutup lahan pada tahun 2017 khususnya kawasan 

hutan memiliki area seluas 85,8 juta ha yang terdiri dari hutan tetap dan 

hutan produksi yang dapat dikonservasi. Berdasarkan fungsi kawasannya, 

kawasan hutan terbagi kedalam dua jenis yaitu hutan tetap dan hutan 

produksi khusus (HPK). Hutan produksi tetap terbagi lagi menjadi hutan 

konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), dan 

hutan produksi (HP). Berdasarkan tabel 1.1 luas penutup lahan hutan 

mencapai 71,3% dari keseluruhan luas penutup lahan hutan dan non-hutan. 

Sedangkan yang menduduki kawasan terluas berdasarkan fungsi 

kawasannya adalah fungsi hutan lindung yang memiliki luasan mencapai 

23,91 juta ha (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).  
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Tabel 1.1 Luas penutup lahan Indonesia tahun 2017 (ribu ha) 

Penutup 

Lahan 

Kawasan Hutan 

Jumlah Hutan Tetap 
HPK 

HK HL HPT HP 

Hutan 17.346,6 239.11,2 21.265,9 17.030 6.296,2 85.849,9 

Non-Hutan 4.551,2 5.750,1 5.522 12.190,4 6.526,5 34.540,2 

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 

Jumlah kawasan hutan yang sangat luas ini tentunya sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, baik secara 

langsung mapupun tidak langsung. Secara langsung masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan hutan produksi dibawah pengelolaan perum 

perhutani dan secara tidak langsung hutan sendiri berfungsi untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Pengrusakan hutan merupakan segala aktivitas penurunan kualitas 

hutan. Usaha-usaha penurunan kualitas dan fungsi hutan menyalahi 

perundang-undangan dan melawan hukum. Selain itu pengrusakan hutan 

menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain 

terjadinya banjir, tanah longsor, hingga ketidakseimbangan iklim.  

Berdasarkan data Departemen kehutanan pada periode 1985-1996 

pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 1,87 juta ha per tahun, 

pada periode 1997-2000 meningkat tajam menjadi 2,84 juta ha per tahun. 

Data tersebut didapatkan dari nilai deforestasi bruto atau perubahan kondisi 

penutup lahan dari kelas penutupan lahan berhutan menjadi pernutupan 

lahan tidak berhutan (Kementrian Kehutanan, 2012). Sedangkan pada tahun 

2016-2017 (table 1.2) deforestasi hutan lindung cukup besar dengan jumlah 

kehilangan hutan mencapai 59,7 ribu hektar. 

Tabel 1.2 Angka deforestasi Indonesia tahun 2016-2017 (ribu ha) 

Penutup 

Lahan 

Kawasan Hutan 

Jumlah Hutan Tetap 
HPK 

HK HL HPT HP 

Hutan 36.8 59.7 82.2 76.8 41.7 297.7 

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. 
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Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki 2 macam 

musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pergantian antara 

kedua musim yang terjadi tidak lepas dari pengaruh angina muson barat 

maupun muson timur. Angin muson barat membawa uap air dari samudera 

hindia karena perbedaan suhu antara benua asia dengan Australia sehingga 

membawa uap air dan menyebabkan pada bulan-bulan tersebut terjadi 

hujan. Sedangkan angina muson timur merupakan kebalikan dari muson 

barat, angin melewati gurun pasir Australia yang bersifat kering sehingga 

angin tidak membawa uap air dan terjadilah fenomena musim kemarau di 

Indonesia. Apabila musim kemarau berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama dan berkurangnya kandungan air dalam tanah secara terus-menerus 

maka akan menyebaban kekeringan pada suatu wilayah (Adi dan 

Sudaryatno, 2014) 

Berdasarkan analisis perbandingan awal musim kemarau dari Badan 

Meteorologi dan Geofisika, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 memiliki 

awal musim kemarau mundur dari normalnya yaitu mulai pada bulan Mei, 

dengan periode lama musim kemarau sampai bulan Oktober dan November. 

Sehingga panjang musim kemarau di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 

berlangsung selama kurang lebih 5-6 bulan.  

Lama jangka waktu musim kemarau akan berdampak pada tingkat 

perubahan suhu, ketersediaan air, dan berujung pada fenomena kekeringan. 

Kekeringan yang melanda kawasan hutan akan menyebabkan tanaman 

mengering dan sulit mendapatkan air sehingga kawasan hutan tersebut 

rentan terjadi kebakaran dikarenakan daun berguguran dan ranting pohon 

yang mengering, serta adanya angin yang menyebabkan pergesekan antar 

ranting menyebabkan percikan api sehingga dapat membakar guguran daun 

yang ada di bawahnya. Atau faktor lain karena banyaknya bahan yang 

mudah terbakar dengan adanya aktivitas manusia yang tidak bertanggung 

jawab melakukan pembakaran lahan yang kemudian merambat ke area 

lainnya sehingga kebakaran tidak dapat dikendalikan.  
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Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan ekologis 

yang menciptakan kerusakan hutan di indonesia. Berdasarkan jumlah titik 

panas dan data luas kebakaran hutan pada tabel 1.3 menunjukkan Provinsi 

Jawa Timur merupakan provinsi di pulau jawa yang memiliki jumlah titik 

panas paling banyak dan luasan hutan terbakar paling tinggi mencapai 8,886 

ha. Beberapa kawasan yang rentan terhadap kebakaran hutan ini meliputi 

wilayah di Kabupaten Tuban, Bondowoso, Situbondo, Madiun, Nganjuk, 

Ngawi, dan lainnya. Salah satu kawasan gunung yang tidak lepas dari 

fenomena kebakaran hutan adalah kawasan Gunung Lawu. 

Tabel 1.3 Jumlah titik panas (Hotspot) dan luas kebakaran hutan dan 

lahan di Pulau Jawa tahun 2018 

Provinsi 

Bulan 
Luas  

kebakaran 

hutan 
Jan

 

F
eb

 

M
ar 

A
p
r 

M
ei 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g
u
st 

S
ep

 

O
k
t 

N
o
p
 

D
es 

Banten -  -  -  -  -  -  -  - 7 -  -  -  - 

Jawa Barat -  -  -  -  1 2 5 10 9 8 - - 4,104.5 

Jawa Tengah -  -  -  -  -  -  1 8 14 6 -  -  331.67 

Yogyakarta -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  -  -  - 

Jawa Timur -  -  -  -  -  6 10 10 45 67 4 -  8,886,4 

    Sumber : Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. 

Gunung Lawu sendiri merupakan salah satu gunung yang terletak di 

dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemanfaat lahan 

di lereng-lereng gunung lawu saat ini berfokus pada wisata, perkebunan, 

dan pada kawasan hutannya berfungsi sebagai kawasan hutan lindung dan 

produksi. Keberadaan pariwisata yang dominan adalah wisata puncak lawu 

dengan jumlah pendaki sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 Jumlah pendaki wisata puncak lawu tahun 2018 

Bulan Jalur Barat Jalur Timur 

Januari 1.100 1.235 

Februari 902 1.134 

Maret 543 2.677 

April 828 3.069 

Mei 1.014 2.681 

Juni 9.426 664 

Juli 1.341 4.509 

Agustus 3.177 3.754 

September 763 1.715 

Oktober 1.060 3.476 

November 779 2.856 

Desember 2.083 4.690 

Total 23.016  

               Sumber : Perum Perhutani, 2018. 

Disamping itu, dalam rangka menjaga kelestarian hutan gunung 

khususnya gunung lawu maka keberadaannya harus dipertahankan. Fungsi 

hutan gunung yang merupakan daerah tangkapan hujan sangat penting 

karena menunjang daerah di bawahnya.  

Aktivitas pengrusakan hutan baik dengan sengaja maupun tidak 

sengaja kerap terjadi, terutama kejadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan 

di gunung lawu terjadi karena ada sumber api yang muncul dengan 

kapasitas kecil namun karena kawasan yang kering dan angin yang kencang 

menjadikan penyebarannya sangat cepat. Terjadinya kebakaran hutan ini 

sangat merugikan manusia karena asap yang terbawa angin hingga ke 

pemukiman warga, kemudian merugikan bagi aktivitas pendakian karena 

menutup jalur pendakian sehingga pendaki yang sudah berada di atas tidak 

dapat turun. Kerugian  lingkungan yang diakibatkan baik secara materi 

(tabel 5) maupun non-materi  yang diantaranya adalah berkurangnya 
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tumbuhan atau pohon karena terbakar sehingga ketika sudah masuk musim 

hujan maka akan mempercepat laju erosi yang dapat memicu terjadinya 

longsor lahan.  

Tabel 1.5 Jumlah kejadian kebakaran dan estimasi kerugian di 

Kawasan Gunung Lawu tahun 2018 

Bulan 

KPH Surakarta KPH Lawu DS 

Jumlah  

Kejadian 

Luas 

area  

terbakar 

(Ha) 

Kerugian 

(Rp) 

Jumlah  

Kejadian 

Luas 

area  

terbakar 

(Ha) 

Kerugian 

(Rp) 

Januari 0 0 0 0 0 0 

Februari 0 0 0 0 0 0 

Maret 0 0 0 0 0 0 

April 0 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 

Juni 1 1,5 225.000 0 0 0 

Juli 0 0 0 1 3 450.000 

Agustus 1 2 3.000.000 4 72,5 10.875.000 

September 5 44 6.600.000 14 110 14.550.000 

Oktober 3 11 1.650.000 6 19,75 1.500.000 

November 1 2 300.000 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 0 0 

Total 11 60,5 11.775.000 25 205,25 27.375.000 

Sumber: Perum Perhutani, 2018. 

Penggunaan penginderaan jauh sebagai suatu disiplin yang banyak 

digunakan sebagai pengambilan keputusan dan mengambil manfaat dalam 

pengelolaan mitigasi kebencanaan terutama pada kasus kebakaran hutan 

(Ibrahimi dan Handayani, 2013). Pengambilan data secara cepat dan dapat 

dimonitoring secara langsung menambah kelebihan dari penggunaan data 

penginderaan jauh. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh ini dapat 

dilakukan dengan melakukan pengolahan dan analisis menggunakan 

algoritma Thermal Vegetation Dryness Index(TVDI). TVDI yang 

memanfaatkan hubungan yang terjadi antara indeks vegetasi atau 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan suhu permukaan atau 

Land Surface Thermal (LST). Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk 
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mengadakan penelitian untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 

fenomena kekeringan dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan 

di Gunung Lawu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana distribusi area hutan yang mengalami kekeringan menggunakan 

data penginderaan jauh dan area terbakar di kawasan Gunung Lawu? 

2. Bagaimana hubungan antara kekeringan dengan kebakaran hutan di Gunung 

Lawu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji distribusi hutan yang mengalami kekeringan menggunakan data 

penginderaan jauh  dan area terbakar di kawasan Gunung Lawu. 

2. Menganalisis hubungan kebakaran hutan akibat kekeringan menggunakan 

data penginderaan jauh di kawasan Gunung Lawu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini secara praktik maupun teori sebagai berikut: 

1. Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana geografi. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi serta rekomendasi dalam 

pertimbangan mengambil keputusan mitigasi bencana kebakaran hutan 

akibat kekeringan di kawasan Gunung Lawu. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lanjutan lainnya. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Hutan 
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Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta 

tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang 

berperan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Dari sudut 

pandang ekonomi, hutan merupakan tempat menanam modal jangka 

panjang yang memiliki keuntungan dalam bentuk hak pengusahaan hutan 

(HPH). Dari segi keilmuan secara ekologi hutan merupakan suatu kumpulan 

masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan 

mempunyai keadaan linkungan berbeda-beda dengan yang diluar hutan 

(Arief, 2001). 

Hutan menyimpan kurang lebih 90% kandungan biomassa di 

permukaan bumi. Biomassa tersebut tersebar dalam bentuk pokok kayu, 

dahan, daun, akar, dan sampah hutan (seresah), hewan dan jasad renik. 

Kesemua unsur tersebut memiliki peranannya masing-masing dalam 

keseimbangan ekosistem. Didalam pepohonan dan semak belukar terjadi 

proses fotosintensi yang menghasilkan lemak, protein, gula, dan senyawa 

lainnya untuk keberlangsungan hidup mereka. Sedangkan untuk unsur hara 

seperti nitrogen, fosfor, karbon, dan lainnya pada tanah bermanfaat untuk 

tumbuhan sebagai sumber makanan dalam tanah.  

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

Kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan ditunjuk/ditetapkan 

berdasarkan keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Indonesia adalah 

negara kepulauan yang mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar 

daratannya sebagai kawasan hutan. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan 

dibagi menjadi tiga fungsi berbeda, yaitu: 

a. Hutan produksi 

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. Luas kawasan hutan ini mencapai 68,8 juta 

hektar. Kawasan hutan produksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutan 

produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Hutan produksi tetap adalah 
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penentuan kawasan hutan dengan cara mengkalikan faktor kelas lereng, 

jenis tanah, dan intensitas hujan dengan angka penimbang dari masing-

masingnya dan mempunyai jumlah nilai dibawah 125 diluar hutan lindung, 

hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan tanam buru. Sedangkan hutan 

produksi terbatas adalah penentuan kawasan hutan dengan mengkalikan 

faktor  kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan angka 

penimbang dari masing-masingnya dan mempunyai jumlah nilai 125 sampai 

174 diluar hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan 

tanam buru. 

b. Hutan lindung 

Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah. Keberadaan hutan lindung di indonesia mencapai 29,7 juta 

hektar. 

c. Hutan konservasi 

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya. Kawasan hutan ini memiliki luasan mencapai 22, 1 juta 

hektar. Kawasan hutan konservasi diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu:  

- Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri 

khas tertentu baik di daratan maupun di perairannya yang berfungsi 

sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

seta ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 

kehidupan. Dalam kawasan suaka alam masih terbagi menjadi cagar 

alam dan suaka margasatwa. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka 

alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, 

satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya 

berlangsung secara alami. Sedangkan suaka margasatwa adalah  

kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman 
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dan  atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya 

dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 

- Kawasan Pelestarian Alam merupakan kawasan hutan dengan ciri khas 

tertentu baik di darat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok 

perlindungan sistem penyangga kehidupan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya 

hayati alam dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam masih terbagi 

menjadi taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. 

Taman naional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai 

ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk 

tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

pariwisata dan rekreasi. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian 

alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan 

koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan 

atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitain, ilmu 

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. 

Berdasarkan hukum di Indonesia, kawasan hutan yang sah adalah 

berdasarkan hasil ketetapan dan dibawah kewenangan Kementrian 

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Kawasan hutan memiliki wilayah yang 

ditutupi hutan atau berhutan dan wilayah yang tidak ditutupi hutan atau 

tidak berhutan, dalam pengertian status kawasan hutan berdasarkan 

perundang-undangan. Sehingga terdapat istilah areal penggunaan lain 

dimana wilayahnya dapat berupa lahan berhutan maupu lahan tidak 

berhutan. Areal penggunaan lain ini dapat diklasifikasikan sebagai hutan, 

hutan tanaman, perkebunan, pertanian, semak, pemukiman, dan lain-

lainnya. 

 

1.5.1.2 Curah Hujan 

Hujan merupakan salah satu unsur cuaca yang memiliki pengaruh besar 

bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Hujan merupakan hasil endapan 
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(presipitasi) yang didefinisikan sebagai bentuk cair dan padat (es) kemudian 

jatuh ke permukaan bumi dengan bentukair, salju, dan es (Syaifullah, 2014). 

Curah hujan dicatat dalam satuan inchi atau milimeter yang menutupi 

permukaan per satuan luas, jika air tidak teresap kedalam tanah dengan baik 

maka akan berubah menjadi limpasan di permukaan.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi curah hujan di 

Indonesia, antara lain adalah fenomena Elnino Southern Oscillation (ENSO) 

dan Dipole Mode (DM) (Yuggotomo, dkk, 2014). ENSO merupakan 

fenomena cuaca yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik yang umumnya 

terbagi kedalam dua fase yaitu El Nino dan La Nina. Sementara DM 

merupakan fenomena pasangan antara laut dan atmosfer yang ditandai 

dengan anomali keadaan kedua kutub bumi yang berdampak pada suhu 

muka air laut diperairan Indonesia. 

Hujan memiliki peranan penting dalam siklus hidrologi yang 

mempengaruhi kesetimbangan sumber daya air di permukaan bumi. Dengan 

adanya sumber daya air yang tercukupi, maka makluk hidup di permukaan 

bumi dapat memenuhi segala kebutuhannya dan meningkatkan 

kesejahterannnya.  

1.5.1.3 Kekeringan 

Kekeringan merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan curah hujan 

yang cukup besar dan ebrlangsung lama yang dapat memepengaruhi 

berbagai kehidupan tanaman dan hewan di wilayah tertentu yang 

menyebabkan berkurangnya sumber penghidupan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari(Nilasari, dkk, 2017). Berdasarkan undang-

undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, 

kekeringan dikatagorikan dalam bencana alam. Bencana alam sendiri 

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam. Sedangkan sesuai yang tertuang dalam 

undang-undang tersebut mengartikan kekeringan sebagai ketersediaan air 

yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, 

kegiatan ekonomi, dan lingkungan.  
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Kekeringan juga diartikan dalam displin ilmu lain beserta 

kepentingannya. Menurut khairullah (2009) di dalam Adiningsih (2014) 

menyebutkan lima definisi terkait dengan kekeringan, diantaranya adalah: 

a. Kekeringan meteorologis adalah kekeringan yang berhubungan 

dengan tingkat curah hujan yang terjadi di bawah kondisi normal dalam 

suatu musim. Perhitungan tingkat kekeringan meteorolois merupakan 

indikasi pertama terjadinya kekeringan. Intensitas kekeringan meteorologis 

dapat di katagorikan menjadi: 

- Kering apabila curah hujan antara 70-80% dari kondisi normal 

- Sangat kering apabila curah hujan antara 50-70% dari kondisi normal 

- Amat sangat kering apabila curah hujan dibawah 50% dari kondisi 

normal 

b. Kekeringan hidrologis adalah kekeringan akibat berkurangnya 

pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan hidrologis diukur 

berdasarkan ketinggian muka air sungai, waduk, dan air tanah. Penentuan 

kekeringan hidrologis masih ada kaitannya dengan intensitas curah hujan, 

sehingga mempengaruhi tinggi muka air sungai, waduk, dan air tanah. 

Oleh karena itu gejala kekeringan hidrologis bukan merupakan gejala awal 

terjadinya kekeringan. Kekeringan hidrologis dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

- Kering apabila debit sungai mencapai periode ulang aliran di bawah   

periode 5 tahunan. 

- Sangat kering apabila debit air sungai mencapai periode ulang aliran 

jauh dibawah periode 25 tahunan. 

- Amat sangat kering apabila debit air sungai mencapai periode ulang 

aliran amat jauh dibawah periode 50 tahunan. 

c. Kekeringan pertanian masih berhubungan dengan berkurangnya 

kandungan air yang ada dalam tanah/lengas tanah sehingga tanaman 

kesulitan dalam mendapatkan air pada suatu periode tertentu. Kejadian 

kekeringan pertanian ini terjadi pasca terjadinya kekeringan meteorologis. 

Kekeringan pertanian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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- Kering apabila ¼ daun kering dimulai pada ujung daun. 

- Sangat kering apabila ¼ - 2/3 daun kering dan dimulai pada bagian 

ujung daun. 

- Amat sangat kering apabila seluruh daun kering. 

d. Kekeringan sosial ekonomi berhubungan dengan berkurangnya 

bahan komoditas yang bernilai ekonomi. Kekeringan ini terjadi akibat dari 

terjadinya kekeringan meteorologis, pertanian, dan hidrologis. Kekeringan 

sosial ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

- Kekeringan langka terbatas apabila ketersediaan air 30-60 

liter/orang/hari mencukupi untuk minum, memasak, mencuci alat 

masak/makan, tetapi  untuk mandi terbatas dan jarak dengan sumber 

air 0,1-0,5 Km.  

- Kekeringan langka apabila ketersediaan air 10-30 liter/orang/hari 

hanya mencukupi untuk minum, memasak, dan mecucu ala 

masak/makan. Jarak dengan sumber air 0,5-3 Km.  

- Kekeringan kritis apabila ketersediaan air kurang dari 10 

liter/orang/hari hanya mencukupi untuk minum dan memasak. Jarak 

dengan sumber air lebih dari 3 Km. 

e. Kekeringan antropogenik terjadi karena ketidaktaatan terhadap 

aturan yang disebabkan oleh kebutuhan air yang lebih besar dari pada 

ketersediaan air yang direncanakan. Hal ini akibat dari penggunaan air 

yang berlebih, pengrusakan daerah tangkapan air dan sumber air karena 

perbuatan manusia. Kekeringan antropogenik dapat diklasifikasikan 

menjadi: 

- Rawan apabila penutupan tajuk pada DAS mencapai 40-50% 

- Sangat rawan apabilan penutupan tajuk pada DAS mencapai 20-40% 

- Amat sangat rawan apabila penutupan tajuk pada DAS di bawah 20%  

 

1.5.1.4 Kebakaran Hutan 

Kebakaran merupakan gejala fisik alam yang terjadi karena adanya 

kombinasi antara api, oksigen, dan bahan-bahan yang mempunyai 
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karakteristik bersifat panas, besinar dan biasanya menyala (Brown dan 

davis, 1973 dalam Sunariya, 2013). Menurut permen PU RI No. 

26/PRT/M/2008 menyatakan bahwa bahaya kebakaran adalah bahaya yang 

diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena api sejak 

awal kebakaran hingga penjalaran api yang menimbulkan gas dan asap 

(Setiyowati, 2019). 

Proses kebakaran terjadi karena terdapat elemen pendukung seperti 

panas, bahan bakar, dan oksigen atau yang biasa dikenal dengan segitiga 

api. Namun dengan ketiga komponen tersebut belum menghasilkan 

kebakaran besar, namun hanya sebatas pijar api. Komponen lainnya untuk 

terjadinya kebakaran adalah karena adanya reaksi kimia seperti berikut: 

         (     )                (     ) 

Rantai reaksi kimia adalah peristiwa dimana ketiga elemen yang ada 

bereaksi secara kimiawi sehingga terjadi kebakaran yang berkelanjutan dan 

terdapat pijar api. 

 
Gambar 1.1 Konsep segitiga api 

Sumber: Catur Adinugroho, 2004 

Kebakaran hutan menurut SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 yaitu 

suatu keadaaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan 

kerusakan hutan dan hasil yang ditimbulkan adalah kerugian ekonomi dan 

lingkungan (Rasyid, 2014). 

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan atau lahan adalah 

terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang meliputi flora, 
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fauna, tanah, dan air. Dampak negatif pada lingkungan antara lain 

penurunan kualitas udara akibat kepekatan asap yang mengganggu mobilitas 

transportasi masyarakat karena jarak pandang yang terbatas. Disamping itu 

juga dapat mengubah sifat fisika-kimia dan biologi tanah, mengubah iklim 

mikro akibat berkurangnya tanaman, bahkan secara lingkungan global dapat 

memebrikan efek rumah kaca yang menimbulkan kenaikan suhu di bumi. 

Dampak kesehatan yang dapat dirasakan paling umum adalah infeksi 

saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronkitis, pneumonia, sampai iritasi 

mata dan kulit. Masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil dan balita 

merupakan korban yang paling rentan terhadap fenomena kebakaran dan 

mengancam kesehatan mereka.  

Dampak sosial yang terjadi dari fenomena kebakaran hutan ini adalah 

hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar, rasa keamanan yang 

berkurang serta keharmonisan. Sedangkan dampak ekonomi yang 

diitimbulkan adalah hilangnya sumber pendorong ekonomi karena mata 

pencaharian masyarakat hilang, maka perputaran ekonomi sulit berlangsung. 

Dampak yang lain adalah turunnya produksi industri, bisnis pariwisata dan 

jasa menurun drastis, hingga dampak paling besar dapat terjadi adalah 

terjadinya krisis ekonomi. 

 

1.5.1.5 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, 

daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand dan kiefer, 1994 dalam 

sulistyowati, 2019). Alat yang digunakan pada penginderaan jauh biasa 

dinamakan sensor yang dibawa oleh wahana (platform) berupa satelit, 

pesawat udara, atau pesawat tanpa awak, dan lain sebagainya (Setyawan, 

2015). Hasil perekaman dari sensor berupa data penginderaan jauh yang 

harus diterjemahkan menjadi suatu informasi tentang objek, daerah, atau 

gejala yang dikaji.  
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Gambar 1.2 Interaksi tegana elektromagnetik dengan atmosfer 

Sumber: Fachruddin Syah, 2010 

Sistem perekaman satelit penginderaan jauh yaitu dengan menangkapan 

gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek di bumi yang 

bersumber dari energi matahari. Setiap satelit memiliki beberapa saluran 

yang peka terhadap suatu gelombang elektormagentik. Jika dilihat pada 

gambar 3 merupakan spektrum panjang gelombang elektromagnetik yang 

dapat ditangkap oleh satelit. 

 
Gambar 1.3 Spektum panjang gelombang elektromagnetik 

Sumber: Fachruddin Syah, 2010 

Sensor penginderaan jauh memiliki beberapa peruntukan sesuai 

karakteristiknya masing-masing. Salah satunya adalah sensor termal yang 

bekerja pada spektrum gelombang inframerah termal yang diemisikan oleh 

objek yang ada di permukaan bumi (Adi, 2014). Sensor termal ini 

digunakan untuk mengenali objek dipermukaan bumi melalui pengukuran 

suhu benda dengan bantuan sinar matahari. Semua benda di permukaan 

bumi memeiliki pancaran energi saat terkena sinar matahari, energi tersebut 

yang ditangkap sensor dan dapat diekstraksi menjadi data suhu permukaan. 

Lillesand dan kiefer (1994) dalam Adi (2014) menyatakan terdapat konsep 
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bahwasannya setiap benda yang mempunyai suhu diatas nol mutlak dapat 

memancarkan energi radiasi yang berbentuk energi elektromagnetik. 

 

1.5.1.6 NDVI 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) adalah besaran nilai 

kehijauan vegetasi yang diperoleh dari perekaman citra digital pada 

beberapa kanal satelit. Untuk pemantauan vegetasi, dilakukan proses 

pembandingan antara kanal merah (red) dan kanal inframerah dekat (near 

infrared). Algoritma NDVI yang digunakan oleh Huete (2002) dalam 

Ibrahimi dan Handayani (2013) sebagai berikut : 

     
       

       
 ……………………….. (1) 

    

1.5.1.7 LST 

Land Surface Temperature (LST) atau suhu permukaan merupakan 

keadaan yang dikendalikan oleh keseimbangan energi permukaan, atmosfer, 

sifat termal dari perukaan, dan media dibawah permukaan tanah. Suhu 

permukaan ini didapatkan dari ekstraksi kanal termal yang menghasilkan 

suhu permukaan rata-rata dan digambarkan dalam cakupan suatu piksel 

dengan tipe permukaan yang berbeda. Algoritma yang digunakan adalah 

Mono-Window Brightness Temperature (Rongali, 2016) sebagai berikut: 

- Konversi digital number ke dalam radian 

               …………………….. (2) 

Dimana: 

Lλ  : Radian spektral 

ML  : Band specific multiplicative rescaling factor 

AL  : Band specific additive rescaling factor 

Qcal  : Digital Number 

 

 

- Konversi radian spektral menjadi suhu kecerahan satelit 
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  (
  
  
  )
     ………………….. (3) 

Dimana:  

Tb  : Brightness Temperature Satelit (K) 

K1  : Konstanta kalibrasi radian spektral 

K2  : Konstanta kalibrasi suhu absolut (K) 

Lλ  : Radian spektral 

273   : Konversi kelvin ke celcius 

 

- Estimasi LSE (Land Surface Emissivity) 

                 ………………... (4) 

Dimana : 

   : Emisivitas 

   : Proporsi vegetasi yang dihitung menggunakan NDVI 

- Proporsi vegetasi 

   (
             

               
) ……………… (5) 

 

- Estimasi LST (Land Surface Temperature) 

    
  

  (
    

 
)   ( )

 ……….………… (6) 

Dimana : 

LST : Suhu permukaan (K) 

TB : Suhu satelit (K) 

W : Panjang gelombang radiasi emisifitas (11,5 μm) 

    
   

 
 (1,438 × 10

-2
 mK) 

h  : Konstanta planck (6,626 × 10
-34

 Js) 

s  : Konstanta Boltzmann (1,38 × 10
-23

 J/K) 

c  : Kecepatan cahaya (2,998 × 10
8
 m/s) 

 

1.5.1.8 TVDI 
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Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) merupakan indeks 

kekeringan yang ditentukan oleh parameter suhu permukaan (LST) dengan 

indeks vegetasi (NDVI) (Ibrahimi dan Handayani, 2013). Indeks vegetasi 

merupakan indicator yang baik untuk mengetahui kondisi suatu tanaman. 

Sedangkan LST dapat memberikan informasi berupa besarnya panas yang 

dikeluarkan oleh suatu permukaan berkaitan dengan proses transpirasi dan 

evaporasi (Fathoni dan Sudaryatno, 2015). Algoritma TVDI yang digunakan 

(sandholt., dkk, 2002) sebagai berikut: 

 

     
        

           
 ……….……….… (6) 

Dimana: 

TVDI  : Temperature Vegetation Dryness Index 

Ts : Suhu permukaan (LST) yang diamati pada suatu piksel 

Tsmax : LST maksimum, mendefinisikan batas atas  (a1 + b1 × NDVI) 

Tsmin : LST minimum, mendifinisikan batas bawah (a2 + b2 × NDVI) 

a & b : Nilai intercept dan slope pada garis linear yang mencerminkan 

batas   kering 

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index  

 
            Gambar 1.4 Skema hubungan suhu permukaan dengan NDVI 

            Sumber : sandholt., dkk, 2002 
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Gambar 3 menunjukan mekanisme biofisik suatu lahan berdasarkan 

TVDI. Sisi miring diasumsikan sebagai batas kering (dry edge), sedangkan 

sisi horizontal adalah sisi basah (wet edge). Skema diatas menunjukkan 

keadaan lengas tanah pada suatu lahan. piksel yang berada dekat dengan 

batas kering menunjukkan lengas tanahnya rendah dibanding dengan piksel 

yang berada di dekat batas basah(Fathoni dan Sudaryatno, 2015). 

Nilai TVDI direpresentasikan sebagai rasio yang memiliki rentang 0 

sampai 1. Sebagaimana pada tabel 4, nilai 1 menunjukkan ketersediaan air 

terbatas/kering, sedangkan nilai 0 menunjukkan ketersediaan air yang 

cukup/basah.  

Tabel 1.6 Tingkat kekeringan lahan berdasarkan transformasi TVDI 

No TVDI Kelas Kekeringan 

1 0 – 0,20 Basah 

2 0,21 – 0,40 Agak basah 

3 0,41 – 0,60 Normal 

4 0,61 – 0,80 Agak kering 

5 0,81 – 1,0 Kering 

 …Sumber : Sandholt, 2002 

 

1.5.1.9 Landsat 8 OLI/TIRS Level 1 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) oleh Amerika 

Serikat memolopori teknologi penginderaan jauh yang dimulai dengan 

peluncuran satelit sumberdaya alam yang pertama, yang disebut ERTS-1 

atau Earth Resources Technology Satelite pada tanggal 23 Juli 1972. Pada 

tahun 1975 menyusul ERTS-2 membawa sensor RBV (Retore Beam Vidcin) 

dan MSS (Muti Spectral Scanner) yang memiliki resolusi spasial 80 × 80  

m. pada perkembangannaya ERTS-1 dan ERTS-2 mengamalami pergantian 

nama menjadi Landsat 1 dan Landsat 2, yang kemudian diteruskan pada 

generasi-generasi selanjutnya yaitu Landsat 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir 

Landsat 8 yang mengorbit pada tanggal 11 Februari 2013. 

Sebelum dikenal sebagai landsat 8, satelit ini bernama LDCM (Landsat 

Data Continuity Mission) yang menyediakan produk citra gratis atau open 
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access sejak tangal 30 mei 2013 dan menyerahkan kepada USGS (United 

State Geological Survey) sebagai pengguna data. Pengolahan arsip data 

dilakukan oleh EROS (Earth resources Observation and Science) center. 

Landsat 8 memiliki dua sensor yaitu OLI (Operasional Land Imagery) 

yang dikembangkan oleh Ball Aerospace & Technologies dan TIRS 

(Thermal Infrared Sensor) yang dikembangkan oleh NASA Goddard Space 

Flight Center. Landsat 8 memiliki kanal sebanyak 11 yang terbagi kedalam 

kanal 1-9 menggunakan sensor OLI sedangkan kanal 10 dan 11 

menggunakan sensor TIRS. Satelit ini mengorbit secara sun-synchronous 

pada ketinggian 705 Km, mempunyai sudut inklinasi 98,2 derajat dan 

memutari bumi setiap 99 menit dan mempunyai waktu temporal atau siklus 

ulang selama 16 hari. 

Tabel 1.7 Spesifikasi kanal Landsat 8 OLI/TIRS 

Sensor Nomer Nama 
Panjang 

Gelombang (μm) 

Resolusi 

Spasial (m) 

OLI 1 Coastal 0,43 – 0,45 30 

OLI 2 Blue (Visible) 0,45 – 0,51 30 

OLI 3 Green (Visible) 0,53 – 0,59 30 

OLI 4 Red (Visible) 0,64 – 0,67 30 

OLI 5 Near-IR 0,85 – 0,88 30 

OLI 6 Shorth Wave-IR1 1,57 – 1,65 30 

OLI 7 Shorth Wave-IR2 2,11 – 2,29 30 

OLI 8 Panchromatic 0,50 – 0,68 15 

OLI 9 Cirrus 1,36 – 1,38 30 

TIRS 10 TIRS1 10,6 – 11,19 100 

TIRS 11 TIRS2 11,5 – 12,51 100 
Sumber: http://www.usgs.gov/ 

Tabel 1.8 Karakteristik teknis Landsat 8 

Parameter 

Satelit 

Spesifikasi Teknis 

Wahana  Bus SA-200HP (Daya guna tinggi) 

Massa Massa peluncuran : 2623 Kg; Massa kering : 1512 

Kg 

Umur rancang 5 Tahun (dukungan yang dapat dikonsumsi pada 

satelit onboard hydrazine : 86 Kg, akan berakhir 
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untuk umur 10 tahun) 

Subsistem tenaga 

listrik 

- Tenaga listrik : 4,3 kW 

- Array matahari tunggal  

- Sel-sel matahari sumbu tiga (triple junction) 

- Baterai : NiH2 dengan kapasitas 125 Ah 

Subsistem kontrol 

dan penentuan 

sikap 

- 3 alat untuk mengikuti jejak bintang yang 

presisi 

- SIRU (scable inertial reference unit) 

(refundant) 

- 12 sensor matahari yang kasar 

- Penerima GPS (viceroy) 

- 2 TAMs (three axis magnetometers) 

- Kesalahan kontrol sikap satelit (3σ)(altitude 

control error) :  43μrad 

- Kesalahan pengetahuan sikap satelit 

(3σ)(altitude knowledge error) :  29μrad 

- Stabilitas pengetahuan sikap satelit 

(3σ)(knowledge stability) :  1,7μrad dalam 

waktu 2,5 detik 

- Attitude jitter   0,21 μrad dalam 0,5 detik 

- Waktu slew, 180˚ pitch   8,5 menit inclusive 

settling 

- Waktu slew, 15˚ roll   3,7 menit including 

settling 

Subsistem 

penanganan data 

dan komando 

- cPCi backplane RAD750 CPU standar 

- Busdata MIL-STD-1553B 

- Perekam solid state kapasitas penyimpanan 4 

TB @BOL dan 3,1 TB @EOL 

Subsistem 

propulsi 

Perubahan kecepatan total ΔV = 334 m/detik 

menggunakan 8 pendorong (thrusters) 22 N 

Sumber: lapan dalam Sitanggang, (2010) 

 

  



23 
 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai potensi kebakaran hutan menggunakan parameter 

kekeringan diambil dari penelitian tentang kekeringan lahan berdasarkan 

pendekatan data penginderaan jauh sebelumnya dan dihubungkan dengan 

data kejadian kebakaran hutan dan lahan menggunakan data hotspot. 

Adapun beberapa penelitian yang digunakan diantanya sebagai berikut: 

 Penilaian Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan Berdasarkan Indeks 

Vegetasi, NDVI, dan Indeks Kekeringan, KBDI (Studi Kasus: Taman 

Nasional Berbak, Jambi) karya Junaidi M Affan (2002). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menilai tingkat bahaya  kebakaran hutan 

dan lahan berdasarkan nilai indeks vegetasi (NDVI) dan indeks kekeringan 

(KBDI) sebagai usaha membangun sistem peringatan dini (early warning) 

dalam menangani dan menanggulangani kebakaran hutan dan lahan serta 

menyusun strategi manajemen kebakaran. Metode yang digunakan adalah 

perhitungan KBDI (Keetch-Byram Drought Index) menggunakan data curah 

hujan. Kemudian menggunakan metode perhitungan NDVI untuk 

mengetahui indeks vegetasi Luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah terdapat hubungan negatif antara curah hujan dan kelembaban udara 

dengan nilai KBDI yang menunjukkan jika curah hujan dan kelembaban 

udara berkurang maka tingkat bahaya kebakaran semakin tinggi. Hasil 

lainnya menunjukkan hubungan NDVI dengan pendugaan kebakaran hutan 

tidak memberikan informasi yang tepat, sehingga belum dapat digunakan. 

Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk memetakan Kekeringan Lahan 

dengan Metode Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) (Studi kasus 

: TN Bromo Tengger semeru) karya Ahmad Azhar Ibrahimi dan Hepi 

Hapsari Handayani (2013) bertujuan untuk memantau kekeringan lahan 

secara aktual. Metode yang digunakan adalah menggunakan pengolahan 

TVDI atau indeks kekeringan dengan dua parameter yaitu ideks vegetasi 

dan suhu permukaan. Hasil dari penelitian ini adalah peta kekeringan lahan 

berdasarkan TVDI. 
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Pemanfaatan Citra Landsat 8 Untuk Penentuan Zonasi Kekeringan 

Pertanian Di Sebagian Kabupaten Grobogan Dengan Metode Tvdi karya 

Meidi Nugroho Adi dan Sudaryatno (2014) memiliki tujuan untuk mengkaji 

akurasi transformasi indeks vegetasi SAVI (soil adjusted vegetation index) 

menggunakan citra landsat 8, mengkaji akurasi berbagai saluran TIRS citra 

landsat 8 untuk mendapatkan informasi sebaran suhu permukaan, dan untuk 

mengkaji sebaran kekeringan di Kabupaten Grobogan berdasarkan indeks 

TVDI berdasarkan nilai suhu permukaan dan indeks vegetasi (SAVI). Pada 

penelitian ini menggunakan metode pengolahan indeks vegetasi 

menggunakan algoritma SAVI dengan memanfaatkan saluran merah dan 

inframerah dekat. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode 

pengolahan suhu permukaan yang berasal dari saluran termal pada landsat 8. 

Setelah kedua metode didapatkan dilanjutkan dengan metode pengolahan 

indeks kekeringan TVDI menggunakan parameter indeks vegetasi dan suhu 

permukaan sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan analisis regresi antara 

suhu permukaan dengan indeks vegetasi dengan nilai mendekati 1 sehingga 

memperkuat keterkaitan antara kedua parameter tersebut. Hasil lainnya yang 

didapatkan adalah peta durasi kekeringan sebagian Kabupaten Grobogan 

yang menunjukkan hampir tidak terdapat bagian wilayah yang mengalami 

kekeringan selama 6 bulan berturut-turut. 

Analisis Kekeringan Untuk Mitigasi Kebakaran Lahan Gambut 

Menggunakan Data Satelit Berbasis System Informasi Geografis karya 

Hilda Febriana, Sigit Sutikno, dan Rinaldi (2017) bertujuan untuk 

menghitung indeks kekeringan di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten 

Bengkalis, Provinsi Riau dengan menggunakan data hujan TRMM dan 

metode SPI, serta untuk mengetahui hubungan antara indeks kekeringan 

dengan kebakaran lahan yang terjadi. Metode yang digunakan antara lain 

adalah perhitungan SPI (Standarized Precipitation Index) dan pengolahan 

citra TRMM. Hasil dari penelitian ini adalah grafik analisis indeks 

kekeringan SPI per-2 minggu dan bulanan, serta korelasi keduanya dengan 
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hotspot menunjukkan metode SPI dengan masa periode per 2 minggu lebih 

mendekati dibandingkan dengan metode SPI bulanan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

tujuan yang diinginkan. Penelitian pertama bertujuan untuk membuat sistem 

peringatan dini terhadap kejadian kebakaran hutan, penelitian kedua 

bertujuan untuk sekedar memantau tingkat kekeringan lahan secara aktual, 

penelitian ketiga bertujuan untuk pemetaan daerah kekeringan pada lahan 

pertanian, dan penelitian keempat bertujuan untuk menghitug indeks 

kekeringan dan hubungannya dengan kejadian kebakaran lahan yang terjadi. 

Sedangkan pada penelitian ini mengambil tujuan untuk menghitung luasan 

area kekeringan dan area yang terbakar pada tahun 2018 serta menganalisis 

hubungan antara kekeringan dengan kejadian kebakaran hutan yang terjadi. 

Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya 

adalah pemilihan algoritma yang berbeda. Pada penelitian pertama 

menggunakan pendekatan KBDI dalam menentukan indeks kekeringan, 

kemudian pada penelitian ketiga menggunakan pendekatan SAVI dalam 

menentukan indeks vegetasi, pada penelitian keempat menggunakan 

pendekatan SPI dalam menentukan indeks kekeringan. Untuk penelitian 

yang diambil kali ini menggunakan pendekatan TVDI dengan parameter 

NDVI sebagai parameter indeks vegetasi dan LST sebagai paramter suhu 

permukaan. Peneliti memilih algoritma TVDI karena menggabungkan 

antara indeks vegetasi NDVI yang merupakan indeks kehijauan 

menunjukkan kandungan biomasa pada suatu vegetasi dan algoritma LST 

sebagai pembanding suhu. 

Perbedaan selanjutnya adalah pemilihan lokasi penelitian, pada 

penelitian sebelumnya di taman nasional, lahan gambut, dan pertanian. 

Masing-masing dari lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-

beda dan fungsi yang berbeda, pada penelitian ini mengambil lokasi di 

kawasan Gunung Lawu. 
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Tabel 1.9 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Junaidi M Affan (2002) Penilaian Tingkat 

Bahaya Kebakaran 

Hutan Berdasarkan 

Indeks Vegetasi, NDVI, 

dan Indeks Kekeringan, 

KBDI (Studi Kasus: 

Taman Nasional 

Berbak, Jambi) 

Mengetahui dan menilai 

tingkat bahaya 

kebakaran hutan dan 

lahan berdasarkan indeks 

vegetasi (NDVI) dan 

indeks kekeringan 

(KBDI) sebagai usaha 

membangun sistem 

peringatan dini (early 

warning system) 

1. Perhitungan KBDI 

dan NDVI 

2. Analisis kadar air 

bahan bakar 

1. Indeks kekeringan 

KBDI 

2. Indek kekeringan dan 

kadar air vegetasi 

(NDVI) 

 

Ahmad Azhar Ibrahimi 

dan Hepi Hapsari 

Handayani (2013) 

Aplikasi Penginderaan 

Jauh Untuk memetakan 

Kekeringan Lahan 

dengan Metode 

Temperature Vegetation 

Dryness Index (TVDI) 

(Studi kasus : TN 

Bromo Tengger semeru) 

Memantau kekeringan 

lahan kawasan hutan 

menggunakan indeks 

kekeringan (TVDI) 

1. Perhitungan indeks 

vegetasi (NDVI) 

2. Perhitungan suhu 

permukaan (LST) 

3. Perhitungan indeks 

kekeringan (TVDI) 

1. Perbandingan nilai 

indeks vegetasi 

dengan penelitian lain 

2. Perbedaan nilai LST 

dengan data iklim 

kabupaten di Jawa 

Timur 

3. Analisis indeks 

kekeringan 

Meidi Nugroho Adi dan 

Sudaryatno (2014) 

Pemanfaatan Citra 

Landsat 8 Untuk 

Penentuan Zonasi 

Kekeringan Pertanian Di 

Sebagian Kabupaten 

1. Mengkaji akurasi 

transformasi indeks 

vegetasi SAVI (soil 

adjusted vegetation 

index) dari citra 

landsat 8 untuk 

1. Transformasi indeks 

vegetasi 

menggunakan SAVI 

2. Ekstraksi suhu 

permukaan 

3. Pengambilan sample 

1. Peta kekeringan 

pertanian sebagian 

Kabupaten Grobogan 

2. Peta durasi 

kekeringan sebagian 

Kabupaten grobogan 
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Grobogan Dengan 

Metode Tvdi 

(Temperature 

Vegetation Dryness 

Index) 

mendapatkan 

informasi kerapatan 

vegetasi 

2. Mengkaji akurasi 

berbagai saluran 

TIRS citra landsat 8 

untuk mendapatkan 

informasi sebaran 

suhu permukaan 

3. Mengkaji sebaran 

kekeringan di 

Kabupaten Grobogan 

berdasarkan indeks 

TVDI yang diekstrak 

dari suhu permukaan 

dan indeks SAVI 

dengan stratified 

random sampling 

untuk mengetahui 

kerapatan vegetasi 

dan suhu permukaan 

langsung 

Hilda Febriana, Sigit 

Sutikno, dan Rinaldi 

(2017) 

Analisis Kekeringan 

Untuk Mitigasi 

Kebakaran Lahan 

Gambut Menggunakan 

Data Satelit Berbasis 

System Informasi 

Geografis 

1. Menghitung indeks 

kekeringan di 

Kecamatan Bukit 

Batu, Kabupaten 

Bengkalis, Provinsi 

Riau dengan 

menggunakan data 

hujan TRMM dan 

metode SPI 

2. Untuk mengetahui 

hubungan antara 

indek kekeringan 

1. Pengolahan data 

hujan TRMM 

2. Perhitungan nilai SPI 

3. Pengolahan data 

hotspot 

4. Pemetaan indeks 

kekeringan 

1. Analisis indeks 

kekeringan per-2 

minggu 

2. Analisis indeks 

kekeringan bulanan 

3. Korelasi indeks 

kekeringan dan 

hotspot 
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dengan kebakaran 

lahan yang terjadi 

Ahmad Sirath 

Hadiyansah (2020) 

Analisis Potensi 

Kebakaran Hutan 

Akibat Kekeringan 

Menggunakan Data 

Satelit Di Kawasan 

Gunung Lawu Provinsi 

Jawa Timur 

1. Menghitung luas 

wilayah hutan dan 

lahan yang 

mengalami 

kekeringan 

menggunakan data 

penginderaan jauh 

2. Menghitung luas 

wilayah yang 

terbakar pada tahun 

2018 di kawasan 

Gunung Lawu 

3. Menganalisis 

hubungan antara 

kekeringan dengan 

potensi kebakaran 

hutan dan lahan di 

kawasan Gunung 

Lawu 

1. Pengolahan citra 

landsat untuk 

mendapatkan nilai 

NDVI 

2. Pengolahan LST 

3. Pengolahan TVDI 

 

1. Peta distribusi NDVI 

2. Peta distribusi LST 

3. Peta distribusi TVDI 

4. Analisis hubungan 

TVDI dengan titik 

panas (hotspot) 

Sumber : Peneliti, 2020  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Anomali musim yang terjadi belakangan ini yang menyebabkan durasi 

pergantian musim mengalami perubahan dan keadaan cuaca yang ekstrim 

berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan. Musim kemarau yang 

tinggi dengan intensitas curah hujan yang rendah dan suhu tinggi 

menyebabkan pasokan air berkurang atau dengan kata lain muncullah 

fenomena kekeringan. Kekeringan tidak hanya terjadi pada wilayah 

permukiman, namun juga terjadi di kawasan hutan. Kekeringan ini 

menyebabkan tanaman sulit mencari sumber air dan terjadilah kekeringan 

tanaman, semak belukar menjadi kering, dan pepohonan menggugurkan 

daunnya. 

Analisis potensi kebakaran hutan berdasarkan parameter kekeringan 

menggunakan data penginderaan jauh mengacu pada konsep dasar segitiga 

api, yaitu oksigen, bahan bakar, dan panas. Ekstraksi tingkat kehijauah 

vegetasi (NDVI) menunjukkan kondisi dari vegetasi yang merupakan bahan 

bakar dari terjadi kebakaran hutan, kemudian ekstraksi suhu permukaan 

(LST) menunjukkan kondisi lengas tanah yang memancarkan panas 

sehingga membantu proses terjadinya kebakaran hutan. Kedua parameter 

tersebut kemudian dilakukan pengolahan untuk mendapatkan indeks 

kekeringan (TVDI). Hasil dari TVDI berupa tingkatan kekeringan lahan 

kemudian dikorelasikan dengan persebaran titik hotspot yang menunjukkan 

keberadaan sumber panas sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwasannya kekeringan berpotensi dalam terjadinya fenomena kebakaran 

hutan. 
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Gambar 1.5 Kerangka Penelitian 

Sumber : Peneliti, 2020 

Kebakaran Hutan 

Oksigen 

Indeks Vegetasi Suhu Permukaan 

Indeks Kekeringan 

Analisis Potensi Kebakaran Akibat 

Kekeringan 

Bahan Bakar Panas 

Data histori 

kebakaran 

Ketersediaan air untuk tanaman dan tanah kurang di 

kawasan gunung 

Curah Hujan Minim 

1.7 Batasan Oprasional 

1. Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan (UU RI No

41 tahun 1990)
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misi dari landsat sebelumnya menyediakana layanan data yang dapat 

diakses dan digunakan dalam berbagai disiplin ilmu (USGS). 

2. Kebakaran hutan

Kebakaran hutan adalah suatu keadaaan dimana hutan dilanda api sehingga

mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil yang ditimbulkan adalah kerugian

ekonomi dan lingkungan (SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 dalam Rasyid,

2014) 

3. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (BNPB).

4. Indeks vegetasi

Indeks vegetasi merupakan cerminan tingkat kehijauan vegetasi yang

dipengaruhi oleh ketersediaan air dengan perhitungan algoritma antara kanal

merah (red) dan inframerah dekat (near infrared).

5. Suhu permukaan

Suhu permukaan merupakan besaran panas yang dikeluarkan oleh

permukaan berkaitan dengan proses transpirasi dan evaporasi (Fathoni,

2015) 

6. TVDI

Temperature vegetation dryness index (TVDI) merupakan indeks

kekeringan yang ditentukan berdasarkan parameter indeks vegetasi (NDVI)

dengan suhu permukaan (LST) (Ibrahimi dan Handayani, 2013)

7. Landsat 8 OLI/TIRS

Merupakan satelit milik NASA yang diluncurkan pada 11 Februari 2013

memiliki dua sensor utama yaitu OLI (Operasional Land Imagery) dan

TIRS (Thermal Infrared Sensor) memiliki misi utama yaitu melanjutkan




