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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan iklim yang terjadi di beberapa kawasan regional maupun global 

termasuk di Indonesia, umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata 

harian, pola curah hujan dan perubahan tinggi muka laut. Perubahan ini memberi 

dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, antara lain pertanian. 

Beberapa studi dari sejumlah institusi yang terkait, baik dari dalam maupun luar 

negeri menunjukkan bahwa iklim di Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 

1960, meskipun analisis ilmiah maupun data-datanya masih terbatas [1]. 

Perubahan iklim dapat diukur dalam bentuk statistik melalui International Panel 

on Climate Change (IPCC) [2]. 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 

17.000 lebih pulau dan posisi geografis-nya terletak di antara dua benua, yaitu Asia 

dan Australia. Indonesia juga diapit oleh dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik 

dan Samudera Hindia serta dilewati garis khatulistiwa. Indonesia juga memiliki 

bentuk topografi yang beragam dan kompleks dengan sebaran permukaan laut 

yang luas. Berdasarkan kondisi geografis dan topografis yang demikian 

menjadikan Indonesia antara lain memiliki variabilitas iklim yang beragam baik 

berdasarkan waktu maupun berdasarkan posisi geografis, salah satunya adalah 

curah hujan. Variabilitas curah hujan yang tinggi menyebabkan adanya kejadian 

ekstrim basah dan ekstrim kering. Saat terjadi ekstrim basah, maka potensi 

terjadinya bencana banjir dan longsor meningkat, begitupun sebaliknya apabila 

terjadi ekstrim kering, potensi kemarau berkepanjangan akan cukup besar. 

Bencana alam akibat variabilitas hujan ekstrim yang banyak terjadi di Indonesia 

menimbulkan kerugian material dan non-material. Salahsatu contoh variabilitas 
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hujan ekstrim adalah kemarau panjang yang dampaknya dapat mengganggu 

produksi tanaman pangan [3]. 

Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan 

(slow-onset disaster), berdampak sangat luas, dan pengaruhnya dapat bersifat 

lintas sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Kekeringan 

merupakan fenomena alam yang tidak dapat dielakkan dan merupakan variasi 

normal dari cuaca yang perlu dipahami. Variasi fenomena alam dapat terjadi dalam 

hitungan hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad [4]. Salah satu tanda kekeringan 

yang mudah diidentifikasi adalah curah hujan yang berada di bawah nilai rata-rata. 

Konsekuensi dari bencana ini ialah kekurangan air, kerusakan sumberdaya 

ekologis dan berkurangnya produksi pertanian. Berkurangnya produksi pertanian 

dapat mengakibatkan terjadinya rawan pangan yang dapat menimbulkan bahaya 

kelaparan dan korban jiwa [5]. Definisi bencana kekeringan menurut Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terdapat dalam UU No 24 

tentang Penanggulangan Bencana adalah ketersediaan air yang jauh di bawah 

kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, untuk pertanian, kegiatan ekonomi dan 

lingkungan [6]. Kekeringan dibedakan ke dalam empat jenis yaitu 

1. Kekeringan meteorologis yang ditandai dengan berkurangnya intensitas curah 

hujan;  

2. Kekeringan hidrologis yang ditandai dengan berkurangnya aliran air 

permukaan secara signifikan hingga mencapai kondisi di bawah normal; 

3. Kekeringan pertanian yang ditandai dengan penurunan kelembaban tanah di 

bawah level optimal yang diperlukan oleh tanaman; 

4.  Kekeringan sosial ekonomi ditandai dengan gangguan pada aktivitas manusia 

akibat menurunnya curah hujan dan ketersediaan air [7]. 

Seperti diketahui bersama bencana kekeringan juga berdampak pada sektor 

pertanian termasuk di Indonesia. Pada tahun 2019 BMKG memprediksi sebagian 

besar wilayah Indonesia mengalami bencana kekeringan di lebih dari 100 

kabupaten dengan luasan yang terdampak sebesar 102.654 Ha [8]. 
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Teknologi penginderaan jauh (Inderaja) saat ini berkembang sangat pesat dari 

waktu ke waktu. Teknologi satelit berperan aktif dalam perkembangan teknologi 

Inderaja yang cukup efektif dalam melakukan pemantauan terkait dengan 

fenomena-fenomena alamiah maupun kultural di permukaan bumi. Penerapan 

teknologi Inderaja saat ini antara lain telah mampu menghasilkan produk data 

mengenai parameter curah hujan global. Salah satu contoh produk data Inderaja 

yang terkait dengan curah hujan adalah data Climate Hazard Group Infrared 

Raifall Precipitation with Station (CHIRPS ) yang memiliki resolusi spasial sekitar 

5.5661 Km x 5.5661 Km. Identifikasi data CHIRPS dapat dilakukan dengan 

menggunakan Standardized Precipitation Index (SPI). SPI merupakan model 

untuk mengukur kekurangan/deficit curah hujan pada berbagai periode 

berdasarkan kondisi normal. Rentang/periode yang diperoleh pada saat ini 

mencerminkan dampak kekeringan pada sumber daya air yang berbeda yang 

dibutuhkan oleh berbagai pembuat keputusan [9]. Hasil identifikasi tersebut 

diharapkan mampu mendeteksi bencana kekeringan di Indonesia yang cukup 

akurat untuk dilakukan pemodelan spasial bahaya bencana kekeringan dengan 

menggunakan metode pembobotan pada saat dilakukan proses analisis spasial 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG atau Geographic 

Information System (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menyimpan, 

memanipulasi, menganalisis, mengatur dan memvisualisasikan jenis-jenis data 

geografis [10]. 

Peta bahaya kekeringan dan luas lahan pertanian yang terdampak oleh bahaya 

kekeringan meteorologis dapat memberikan informasi terkait dengan wilayah 

dimana peristiwa bencana kekeringan terjadi dan sejauh mana frekuensi dan 

intensitasnya dapat diidentifikasi. Untuk itulah kajian mengenai pemodelan spasial 

bahaya bencana kekeringan meteorologis pada lahan pertanian di Indonesia 

menggunakan indeks SPI dilakukan [11]. Kajian ini diharapkan sedikit banyak 

dapat mendukung upaya mengurangi dampak negatif dari bahaya kekeringan pada 

kawasan lahan pertanian di Indonesia.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah pada kajian untuk keperluan Tugas Akhir (TA) ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persebaran bahaya kekeringan meteorologis secara geografis di 

Indonesia? 

2. Berapa luas lahan pertanian yang terdampak akibat terjadinya bencana 

kekeringan di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada kajian ini adalah, sebagai 

berikut:  

1. Memetakan wilayah bahaya bencana kekeringan meteorologis pada lahan 

pertanian di Indonesia. 

2. Mengestimasi luas lahan pertanian yang terdampak bencana kekeringan 

meteorologis di Indonesia. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang merupakan batasan masalah yang di gunakan untuk 

melakukan kajian pada TA ini adalah sebagai berikut:  

1. Wilayah yang menjadi lokasi kajian adalah seluruh wilayah daratan di 

Indonesia. 

2. Data yang digunakan pada kadian ini, meliputi produk data CHIRPS, produk 

data Global Food Security-support Analysis Data project at 30-m for the 12 

countries of Southeast and Northeast Asia (GFSAD30SEA), data curah hujan 

berdasarkan stasiun pengamatan BMKG, serta batas administrasi Negara 

Indonesia.  
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3. Hasil yang diperoleh dari kajian ini adalah peta kekeringan berdasarkan nilai 

SPI, peta bahaya bencana kekeringan, dan peta bahya bencana kekeringan pada 

kawasan pertanian di Indonesia. 

4. Analisis yang dilakukan hanya pada bidang pertanian.  

5. Hasil dari penelitian ini berupa Peta Bahaya Bencana Kekeringan di Indonesia. 

6. Metode yang digunakan mengacu pada pedoman umum pengkajian risiko 

bencana yang diatur pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 dan 

SPI User Guide, World Meteorologi Organization. 

7. Data kawasan pertanian yang digunakan hanya memetakan sebaran pertanian 

dan luas lahan pertanian, tanpa diketahui jenis-jenis pertaniannya.  

1.5 Metodologi  

Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini merupakan tahapan yang 

dilakukan untuk memperoleh klasifikasi bahaya bencana kekeringan di Indonesia 

menggunakan SPI berdasarkan hasil pengolahan data CHIRPS selama 30 tahun. 

Secara diagramatis tahapan lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan  pada penelitian ini adalah: 

1.5.1 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah bencana kekeringan di Indonesia pada tahun 2019 yang 

terkait dengan jenis bencana kekeringan yang terjadi, faktor penyebab terjadi 

bencana kekeringan, penentuan parameter, dan metode penentuan 

kekeringan dan klasifikasi bahaya yang sesuai pada penelitian yang akan 

dilaksanakan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa salah satu jenis bencana kekeringan yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 2019 adalah kekeringan meteorologis yang disebabkan 
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oleh menurunnya jumlah curah hujan. Untuk itu dicoba menerapkan metode 

SPI dan yang dianggap sesuai dalam penentuan bahaya bencana kekeringan 

adalah menggunakan indeks SPI dengan menggunakan parameter data curah 

hujan di seluruh wilayah Indonesia selama 30 tahun.   

1.5.2 Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, penentuan bahaya bencana 

kekeringan perlu dilakukan pengumpulan data berikut ini: data batas 

administrasi, data curah hujan, dan data sebaran lahan pertanian.  

1.5.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakakukan dengan menggunakan beberapa perangkat 

lunak, seperti ENVI Classic untuk memperoleh nilai indeks SPI dari data 

CHIRPS selama 30 tahun, kemudian penentuan kelas bahaya menggunakan 

perangkat lunak ArcGIS 10.3, menghitung nilai deviasi antara data CHIRPS 

dan curah hujan BMKG menggunakan Microsoft Office Excel 2013. 

a. Deviasi data CHIRPS dan curah hujan 

Nilai deviasi data curah hujan dan data CHIRPS digunakan untuk 

mengetahui perbedaan nilai curah hujan harian antara kedua data.   

b. Perhitungan SPI 

Indeks SPI dihitung menggunakan perangkat lunak ENVI Classic. Dalam 

kegiatan ini data yang digunakan adalah data CHIRPS selama 30 tahun, 

dimana setiap tahunnya terdapat 9 bulan data yang digunakan, yaitu bulan 

April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan 

Desember mulai tahun 1989 hinga 2019.  

c. Klasifikasi bahaya bencana kekeringan 

Klasifikasi bahaya bencana kekeringan dilakukan berdasarkan klasifikasi 

SPI. Adapun kelas bahaya bencana yang mungkin terjadi dikategorikan 

dalam kelas bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Kegiatan ini dilakukan 

menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.3.  
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d. Klasifikasi bahaya bencana kekeringan pada kawaasan pertanian 

Kegiatan ini dilakukan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.3. 

Klasifikasi bahaya bencana kekeringan pada kawasan pertanian diperoleh 

dengan melakukan overlay peta bahaya bencana kekeringan dan produk 

data GFSAD30SEA. 

1.5.4 Analisis 

Menganalisis hasil pengolahan data mengenai bencana kekeringan 

berdasarkan nilai indeks SPI dan kelas bahaya bencana kekeringan di 

Indonesia. 

1.5.5 Penyajian Hasil 

Hasil dari kajian ini disajikan dalam bentuk peta dan laporan akhir. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan 

rincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup 

kajian, metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori dasar yang berkaitan dengan kajian ini dan 

menjadi acuan dalam pelaksanaan kajian yaitu dasar teoritis tentang bencana, 

bahaya, curah hujan, kekeringan, SPI, data CHIRPS, produk data GFSAD30SEA 

dan analisis spasial.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Dalam bab ini menjabarkan mengenai lokasi kajian yaitu pada seluruh daratan di 

Indonesia, data yang digunakan berupa batas administrasi, produk data CHIRPS, 

produk data GFSAD30SEA, dan data curah hujan berdasarkan stasiun pengamatan 

BMKG. Peralatan yang digunakan berupa perangkat keras dan perangkat lunak. 

Dibahas juga tentang langkah kerja kajian, serta tahapan-tahapan pengumpulan 

data sampai dengan  pengolahan data pada kajian ini, meliputi menghitung deviasi 

antara data curah hujan BMKG dan data CHIRPS, perhitungan SPI berdasarkan 

data CHIRPS, klasifikasi kekeringan berdasarkan nilai SPI, pemotongan wilayah 

penelitian, klasifikasi bahaya bancana kekeringan, overlay produk data 

GFSAD30SEA dengan bahaya kekeringan, dan analisis hasil yang di peroleh.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil yang di peroleh pada kajian ini, meliputi 

eveluasi peta bencana kekeringan berdasarkan indeks SPI dan peta bahaya bencana 

kekeringan. Kemudian dilakukan analisis yang mendalam mengenai hasil yang 

diperoleh. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN   

Pada bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari seluruh rangkaian 

penelitian yang telah dilakukan terutama yang terkait dengan tujuan penelitian 

serta saran yang barangkali akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.


