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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan wilayah yang rawan terhadap berbagai 

jenis bencana, seperti dijelaskan dalam  (Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana) bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis, 

biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik 

yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang 

mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat 

pembangunan nasional. Dalam Media Tempo (Adyatama, 2019), Kepala Pusat 

Data Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Agus 

Wibowo, “Telah terjadi peningkatan jumlah bencana selama tahun 2019 dibanding 

tahun sebelumnya dari 3.397 kejadian di 2018 menjadi 3.768 ditahun 2019”. 

Bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang paling mendominasi yaitu sekitar 

99 persen, kekeringan merupakan salah satu bencana tersebut. 

Adanya isu perubahan iklim global menjadi pemicu terjadinya beberapa 

bencana yang terjadi di Indonesia, sehingga terjadinya perubahan musim yang tidak 

menentu. Bencana kekeringan merupakan salah satu dari bencana hidrometeorologi 

yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kekeringan merupakan 

bencana alam yang menimbulkan kerugian besar, namun sulit dideteksi dan 

dievaluasi (Pusat Litbang Sumber Daya Air, 2014). Berdasarkan materi pemaparan 

(Wanggai, 2020) dilihat dari gambar kurva kerugian material terbesar yaitu 

kekeringan dibandingkan dengan bencana lain. 
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Sumber: UN ESCAP Asia-Pasific Report 20 

 

GAMBAR 1.1  

ASIA-PACIFIC REGIONAL RISKSCAPE (AVERAGE ANNUAL 

LOSSES)-VOLUMETRIC ANALYSIS 

 

Kekeringan berasal dari defisit air dan kurangnya curah hujan, kelembapan 

tanah, aliran air, atau kombinasi ketiganya yang terjadi pada waktu yang sama (A. 

Wilhite & H. Glantz, 1985). Menurut (BAKORNAS PB, 2007) dalam (Faizah & 

Buchori, 2018) fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation) disebabkan oleh 

perubahan iklim yang berkaitan - erat dengan penyebab kekeringan yang terjadi di 

Indonesia dilihat dari data historis. El-Nino akan terbentuk apabila perairan yang 

lebih panas di Pasifik tengah dan timur meningkatkan suhu dan kelembaban pada 

atmosfer yang berada diatasnya. Kejadian ini mendorong terjadinya pembentukan 

awan yang akan meningkatkan curah hujan di sekitar kawasan tersebut. Bagian 

barat Samudra Pasifik tekanan udara meningkat sehingga menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan bagian timur Indonesia, sehingga di 

beberapa wilayah Indonesia terjadi penurunan curah hujan yang jauh dari normal 

(Pusat Sains dan Teknlogi Atmosfer, 2014). Kuatnya pengaruh dari El-Nino dapat 

menyebabkan masa musim kemarau lebih panjang dari pada musim penghujan dan 

dapat menimbulkan bencana kekeringan.  

Fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation) antara lain 

menyebabkan: (a) kegagalan panen, penurunan IP (indeks pertanaman) yang 

berujung pada penurunan produktivitas dan produksi, (b) kerusakan sumberdaya 

lahan pertanian, (c) peningkatan frekuensi, luas, dan intensitas kekeringan, (d) 

peningkatan kelembaban, (e) peningkatan intensitas gangguan organisme 

pengganggu tanaman (OPT) (Las, A Sukandar, & E. Surmaini, 2008). Menurut 



 

3 

Sumaryanto dkk,(2009) dalam (Sinurat, 2016), sektor pertanian terutama tanaman 

pangan sangat tergantung pada kondisi iklim karena tanaman pangan umumnya 

tanaman semusim yang sangat terkait dengan kelebihan atau kekurangan air. 

Umumnya petani kecil lebih rentan terhadap perubahan iklim, sebab petani perlu 

melakukan tindakan adaptasi terhadap perubahan iklim yang membutuhkan 

kemampuan manejemen, penguasan teknologi, serta biaya yang memadai 

Berdasarkan hal tersebut melihat bahwa sebagian besar petani di Indonesia adalah 

petani kecil maka disimpulkan bahwa petani Indonesia rentan terhadap perubahan 

iklim. 

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) mencatat, musim hujan pada tahun 2019 mengalami keterlambatan 

sehingga membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kekeringan 

panjang. Kekeringan panjang yang terjadi dilihat dari catatan periode hari tanpa 

hujan (HTH) dalam satu tahun. Beberapa daerah yang mengalami hari tanpa hujan 

(HTH) Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan (Putratama, 2019). 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Lampung yang mengalami kekeringan. Dalam (Nugroho & dkk, 2018) Indeks 

Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2018, Kabupaten Selatan termasuk daerah 

dengan tingkat risiko kekeringan kelas tinggi dengan skor 24.0 dan menempati 

Kabupaten pertama pada Provinsi Lampung yang disebutkan. Kekeringan terjadi 

akibat curah hujan rendah kemudian diperparah hari tanpa hujan (HTH) selama 60 

hari. Terlihat pada GAMBAR 1.2 curah hujan rendah terjadi pada bulan Juni, Juli, 

Agustus, September, Oktober, dan November. Hari tanpa hujan (HTH) terjadi pada 

bulan Agustus dan September. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan,(2020) 

 

GAMBAR 1.2  

CURAH HUJAN PER BULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN 2019 

 

Pada tahun 2019 Kabupaten Lampung Selatan dilanda kekeringan yang 

melanda beberapa Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Palas. Kekeringan 

yang terjadi memberikan dampak pada sektor pertanian terutama tanaman pangan 

seperti padi. Kecamatan Palas merupakan Kecamatan yang memiliki luas sawah 

padi terluas dan penyumbang terbesar hasil panen padi di Kabupaten Lampung 

Selatan (Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka, 2020). Puncak musim 

kemarau mengakibatkan ribuan hektar lahan sawah di Kecamatan Palas mengalami 

kekeringan sehingga menyebabkan tanaman padi mengering dan hingga gagal 

panen dalam pantauan media Lampost.co (Armansyah, 2019). Kekeringan terjadi 

sebab petani kesulitan mendapatkan air untuk menyirami sawahnya karena aliran 

sungai yang mengering dan tidak terdapatnya cadangan air berupa bak penampung 

atau embung, serta kondisi sawah berupa sawah tadah hujan dimana sumber air 

hanya mengandalkan dari hujan hal tersebut membuat kondisi semakin rentan 

kering ketika tidak ada hujan turun. Akibat hal tersebut tentu akan mengganggu 

produktifitas lahan sawah tersebut dan mempengaruhi hasil panen menyebabkan 

petani merugi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Palas. 

Melihat permasalahan kekeringan yang terjadi di Kecamatan Palas, 

Kabupaten Lampung Selatan, maka diperlukan suatu tindakan terkait kebencanaan 
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khususnya bencana kekeringan. Dengan melihat kondisi tingkat kerentanan dalam 

menghadapi bahaya yang dapat menimbulkan suatu bencana. Kondisi kerentanan 

umumnya dapat berupa kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan lingkungan, 

dan kerentanan ekonomi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kekeringan merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi dimana saja dan 

kapan saja, dengan berbagai banyak faktor. Faktor cuaca seperti hujan berkaitan 

dengan kekeringan, apabila hujan tidak turun maka akan terbentuk bahaya berupa 

kekeringan tentu menjadi tantangan bagi sektor pertanian guna memenuhi 

kebutuhan air bagi tanaman. Kejadian kekeringan tidak hanya terjadi pada pertanian 

sawah di lahan kering dan lahan tadah hujan terjadi pula pada lahan sawah irigasi 

teknis maupun setengah teknis. Melihat kejadian kekeringan yang tidak melihat 

jenis lahan sawah, lahan sawah tanpa jaringan pengairan seperti lahan kering dan 

lahan tadah hujan tentu akan lebih rentan terhadap kekeringan.  

Kecamatan Palas merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Lampung Selatan yang memilki lahan pertanian terluas dan menjadi penyumbang 

hasil panen padi terbesar. Berdasarkan data yang diperoleh BMKG Pringsewu 

diketahui bahwa curah hujan rata- rata pertahun terdapat penurunan. Penurunan 

curah hujan rata – rata merupakan salah satu pendukung penyebab terjadinya 

kekeringan dan dengan didukung jenis sawahnya adalah sawah tadah hujan yang 

hanya mengandalkan dari hujan membuat daerah tersebut rentan terhadap 

kekeringan. Dampak kekeringan terhadap tanaman padi menyebabkan produktifitas 

panen padi turun berdasarkan data dalam BPS. Penurunan panen padi terjadi karena 

gagal panen atau puso yang terjadi.  

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan 

adalah dengan meramalkan kejadian yang akan terjadi yang berlandaskan teori, 

salah satunya dengan melakukan analisis kerentanan suatu wilayah terhadap 

bencana kekeringan. Kerentanan sendiri dapat mengukur sejauh mana masyarakat 

akan mampu bertahan dengan melihat sudut pandang dari dimensi sosial, ekonomi, 

fisik, dan lingkungan pada wilayah tersebut. Oleh sebab itu, informasi kerentanan 
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wilayah terhadap kekeringan lahan menjadi kegiatan yang perlu dilakukan, agar 

dampak kekeringan dapat diantisipasi dan diminimalkan. 

Maka dapat ditarik pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai 

berikut: “Seberapa besar tingkat kerentanan bencana kekeringan pada 

karakteristik lingkungan kawasan pertanian pangan di Kecamatan Palas, 

Kabupaten Lampung Selatan?”  

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kerentanan bencana 

kekeringan pada kawasan pertanian pangan di Kecamatan Palas, Kabupaten 

Lampung Selatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 

sasaran sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kerentanan bencana kekeringan dari dimensi sosial pada 

kawasan pertanian pangan di Kecamatan Palas 

2. Mengidentifikasi kerentanan bencana kekeringan dari dimensi ekonomi 

pada kawasan pertanian pangan di Kecamatan Palas 

3. Mengidentifikasi kerentanan bencana kekeringan dari dimensi fisik pada 

kawasan pertanian pangan di Kecamatan Palas 

4. Mengidentifikasi kerentanan bencana kekeringan dari dimensi lingkungan 

pada kawasan pertanian pangan di Kecamatan Palas 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup 

materi dan ruang lingkup wilayah:  

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Kekeringan merupakan kurangnya ketersediaan air untuk pemenuhan 

kebutuhan baik kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. 

Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan 

Bencana (BAKORNAS PB, 2007) masalah kekeringan diklasifikasikan menjadi 

dua dimana kekeringan terjadi secara alamiah dan atau ulah manusia. Kekeringan 

dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu: meteorologi atau klimatologi, hidrologi, 
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pertanian atau kelembaban tanah, dan kekeringan sosial ekonomi (A. Wilhite & H. 

Glantz, 1985). Kekeringan yang dimaksud pada studi ini adalah kekeringan yang 

terjadi secara alamiah yang difokuskan pada kekeringan pada wilayah dengan 

karakteristik pertanian pangan untuk melihat tingkat kerentanannya. 

Kerentanan adalah tinggi rendahnya kemampuan suatu sistem dalam bisa 

mengatasi atau tidak mengatasinya dampak buruk dari perubahan iklim (IPCC, 

2007) dalam Jurnal Khalid Adam (Adam & Rudiarto, 2017). Kerentanan 

merupakan fungsi dari tingkat keterpaparan dan sensitivitas pada suatu sistem. 

Dalam Perka BNPB No. 02 Tahun 2012 (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana, 2012) kerentanan merupakan suatu kondisi masyarakat yang mengarah 

atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. 

Kerentanan berdasarkan PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012, terbagi menjadi empat 

jenis, yaitu kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Pada penelitian ini 

peneliti ingin melihat tingkat kerentanan berdasarkan dimensinya yaitu kerentanan 

sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan berdasarkan fungsi keterpaparan dan 

sensitivitas bencana kekeringan terhadap kawasan pertanian pangan di Kecamatan 

Palas, kawasan pertanian pangan yang dimaksud adalah sawah yang ditanami padi. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Dalam penelitian ini ditetapkan untuk lingkup wilayah adalah Kecamatan 

Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Secara geografis Kecamatan Palas  

mempunyai luas wilayah ± 128,24 km2. Pemilihan lokasi studi ini didasarkan pada 

berbagai alasan antara lain: 

 

1) Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah agraris dimana mata 

pencaharian warganya didominasi pada sektor pertanian. Daerah agraris 

sangat bergantung pada air untuk bercocok tanam petani, adanya potensi 

kekeringan tentu akan mengganggu sektor pertanian berupa gagal panen 

dan produktifitasnya. 

 

2) Fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation) akibat perubahan iklim 

membuat musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga curah hujan rata 
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– rata menurun, dengan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas 

berupa  pengetahuan petani terhadap penanganan kekeringan,  peramalan 

hujan untuk menanam dan sarana prasarana untuk perairan membuat 

kawasan pertanian semakin rentan mengalami kekeringan. 

 

3) Kawasan pertanian berupa areal persawahan merupakan daerah yang 

rentan terhadap kekeringan, sebab penggunaan debit air yang cukup 

banyak untuk pengairan tanaman padi. 

 

4) Pemilihan lokasi kawasan pertanian persawahan, Kecamatan Palas sebagai 

wilayah studi karena berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan, 

Kecamatan tersebut merupakan lokasi yang memiliki lahan sawah terluas 

di Kabupaten Lampung Selatan dan hasil panen padi tertinggi di 

Kabupaten Lampung Selatan, pada tahun 2019 mengalami puso atau gagal 

panen ratusan hektar. 

 

 
Sumber: Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.3  

PETA WILAYAH STUDI PENELITIAN 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. 

 

1.5.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang 

penelitian, seperti peneliti dan akademisi. Kajian pada penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan bencana kekeringan dan 

sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan 

kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam 

bidang perencanaan wilayah dan kota. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai kepentingan 

dalam memahami dan mengetahui . Berikut adalah beberapa manfaat yang terbagi 

dalam tiga kalangan, yaitu: 

 

1) Masyarakat 

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat Kecamatan Palas 

mengenai tingkat kerentanan kekeringan sebagai peringatan dini dan 

memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih siap siaga apabila 

terjadi bencana kekeringan dan upaya penanganannya di Kecamatan Palas. 

2) Pemerintah 

Penelitian ini memberikan informasi terkait tingkat kerentanan serta 

ulasan meminimalkan tingkat kerentanan kekeringan. Risiko kekeringan 

dapat di dikurangi dengan upaya mitigasi, penanggulangan dan 

pengendalian bencana kekeringan yang diwujudkan dengan penguatan 

ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan sebagai dasar 

pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam 

menerapkan early warning system terhadap petani di Kecamatan Palas. 
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3) Akademisi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

penelitian yang berhubungan dengan bencana kekeringan dan sebagai 

sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan 

kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik 

dalam bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya mata kuliah aspek 

kebencanaan. 

 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merujuk kepada berbagai penelitian yang pernah dilakukan 

yang menjadi rekomendasi dan menambah pengetahuan peneliti dalam proses 

penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Kajian Tingkat Kerentanan Kekeringan 

Kawasan Pertanian Pangan Di Kecamatan Palas”. Berikut adalah Tabel I.1 yang 

berisi berbagai penelitian yang mempengaruhi materi serta metodologi yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

TABEL I.1.1  

KEASLIAN PENELITIAN 

 

Peneliti Judul Penelitian 
Lokasi 

Penelitian 
Metode Hasil Penelitian 

Kukuh 

Prabowo 

(2016) 

Analisis Risiko Bencana 

Kekeringan di Kabupaten 

Klaten 

Kabupaten 

Klaten, Jawa 

Tengah 

Metode kuantitatif -

kualitatif dengan 

pendekatan teknik 

pengkelasan dan 

perharkatan 

indikator serta SIG. 

Tingkat risiko bencana kekeringan di 

Kabupaten Klaten dengan sebaran 

lokasi dan luasan hektar di setiap 

Kecamatan. 

Lenny 

Widyawati 

(2016) 

Tingkat dan Sebaran 

Risiko Bencana 

Kekeringan di Kecamatan 

Kokap Kabupaten 

Kulonprogo 

Kecamatan 

Kokap, 

Kabupaten 

Kulonprogo, 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Metode deskriptif 

kuantitatif dengan 

pendekatan SIG. 

Faktor bahaya dan kerentanan 

memiliki pengaruh yang sangat besar 

dalam meningkatkan tingkat risiko 

bencana kekeringan di Kecamatan 

Kokap, serta tingkat dan sebaran 

risiko bencana kekeringan di setiap 

Desa. 

Baharinawati 

W. Hastantu 

dan 

Analisis Keterpaparan, 

Sensitivitas. Dan Kapasitas 

Adaptasi Masyarakat 

Terhadap Kekeringan di 

Dusun Pamor, 

Kecamatan 

Kradenan, 

Kabupaten 

Metode deskriptif 

kualitatif dengan 

pendekatan 

Tingkat kerentanan sosial ekonomi 

masyarakat Dusun Pamor dalam 

menghadapi kekeringan berdasarkan 

penilaian indicator – indicator tingkat 
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Purwanto 

(2020) 

Dusun Pamor, Kradenan, 

Grobogan 

Grobogan, 

Provinsi Jawa 

Tengah 

dukungan 

kuantifikasi data. 

keterpaparan, sensitivitas, dan 

kapasitas adaptasi masyarakat. 

Sumber: Peneliti, 2021 

 

Terdapat perbedaan mengenai penelitian Kajian Tingkat Kerentanan 

Kekeringan Kawasan Pertanian Pangan di Kecamatan Palas dengan penelitian – 

penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain: 

 

1) Lokasi penelitian yaitu berada di  Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

2) Dilakukan sintesa penelitian untuk memilih komponen kerentanan 

kekeringan yang sesuai dengan karakteristik kondisi wilayah yaitu kawasan 

pertanian pangan. 

 

3) Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan penilaian kerentanan 

berdasarkan Perka BNPB No. 02 Tahun 2012 dengan perubahan komponen 

menyesuaikan kondisi karakteristik studi. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 
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Sumber: Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.4  

KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metodologi Penelitian terbentuk oleh dua kata yakni metodologi dan 

penelitian, metodologi sendiri berasal dari kata metode yakni cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu dan logos yang berarti ilmu/pengetahuan. Dengan begitu dapat 
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disimpulkan bahwa metodologi adalah suatu cara yang tepat untuk melakukan 

sesuatu berdasarkan ilmu/pengetahuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu 

kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu permasalahan 

hingga proses menyusun laporannya. Oleh karna itu secara sederhana metodologi 

penelitian dapat disimpulkan yaitu cara atau teknik yang digunakan berdasarkan 

disiplin ilmu tertentu yang relevan dengan topik permasalahan untuk mencapai 

strategi yang tepat dalam melakukan kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan 

menganalisa masalah dalam penyusunan sebuah laporan sehingga penelitian dapat 

dilakukan secara efektif dan effisien (Priyono, 2016) 

 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Pengidentifikasian kerentanan bencana kekeringan berdasarkan Perka 

BNPB No. 02 Tahun 2012 dengan modifikasi sesuai kebutuhan peneliti. Analisis 

kerentanan dengan melihat dimensi kerentanan berdasarkan fungsi keterpaparan, 

sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. Metode yang dilakukan adalah analisis 

pembobotan, skoring, reclass, dan spasial untuk penggambaran di wilayah tersebut 

dengan memberikan rentang nilai pada kelas tinggi, sedang, dan rendah. Analisis 

kerentanan dengan memperhatikan empat dimensi yaitu kerentanan sosial, 

kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan lingkungan yang kemudian 

dihitung indeks masing - masing dari dimensi sosial, ekonomi, fisik, dan 

lingkungan kemudian dilakukan penilaian untuk mendapatkan indeks kerentanan 

kekeringan.  Dari hasil analisis akan didapatkan informasi tingkat kerentanan 

dengan rentang nilai kelas rendah, sedang, dan tinggi serta faktor apa yang 

mendukung terwujudnya kerentanan. 

 

1.8.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu faktor penting agar 

memperoleh data yang diinginkan dengan tujuan penelitian. Metodelogi 

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan 

pengumpulan data sekunder. Hal ini merupakan teknik yang dilakukan untuk 

memperoleh data dan informasi. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui 

observasi untuk mengetahui kondisi di Kecamatan Palas. Sedangkan pengumpulan 
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data sekunder didapatkan melalui kajian studi literatur dan survey instansi. 

(Moleong, 2007) mendefinisikan bahwa tujuan penggunaan teknik penelitian ini 

adalah untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

dalam berbagai bentuk sumber data. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang 

akan dijabarkan sebagai berikut ini: 

 

1.8.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperolah secara langsung oleh peneliti pada 

saat observasi lapangan. Pengambilan data primer dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh data dan informasi terkait kondisi eksisting, situasi, permasalahan 

pada wilayah studi. Pengumpulan data primer dilakukan guna membantu menjawab 

dari pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. 

Pengumpulan data primer dilakukan di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 

Selatan.  

 

1.8.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yanng diperoleh penelitian secara tidak 

langsung dari sumber pertama, dalam artian data tersebut dikumpulkan secara 

kolektif dari instansi-instansi terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan data. Data 

sekunder berguna untuk mendukung data primer yang biasanya diperoleh dari studi 

literatur berupa dokumen, jurnal, notulensi, laporan historis yang berasal dari 

instansi terkait penelitian hingga media elektronik yang berhubungan dengan topik 

penelitian.  

 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dan instrument penelitian 

yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kerentanan bencana 

kekeringan di Kawasan pertanian pangan di Kecamatan Palas akan digunakan 

beberapa teknik, diantaranya : 
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a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

merekam, melihat, mengamati, dan mengambil berbagai fenomena yang 

terjadi dilapangan terkait situasi dan kondisi. Teknik ini digunakan pada 

penelitian yang ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses 

kerja, dan gejala-gejala alam. Dalam pengumpulan data primer, peran 

observasi lapangan sangatlah penting guna membantu mengumpulkan 

informasi-informasi terkait penelitian. Observasi lapangan dapat berupa 

mengamati dan mengidentifikasi langsung secara mendetail kondisi 

lapangan. Pada intinya teknik ini melakukan pencatatan secara sistematik 

objek yang diperlukan untuk mendukung penelitian (Sarwono, 2006). Pada 

hal ini, penulis melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian, 

khususnya pada desa-desa di Kecamatan Palas mengenai kondisi yang 

sedang berlangsung. 

 

b. Studi Literatur 

Studi literatur diperoleh dari berbagai sumber pada dokumen, jurnal, buku, 

hasil penelitian maupun bahan referensi lainnya yang relevan untuk 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Studi literatur dilakukan 

untuk memperkuat justifikasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.
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TABEL I.1.2  

KEBUTUHAN DATA 

 

No. Sasaran Variabel Indikator Kebutuhan Data 
Jenis 

Data 

Unit 

Data 
Tahun 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 
Output 

1 

Mengidentifikasi 

kerentanan 

bencana 

kekeringan dari 

dimensi sosial di 

kawasan pertanian 

pangan di 

Kecamatan Palas 

Sosial 

Jumlah Penduduk  

Jumlah penduduk  

Sekunder Desa  
Tahun 

terakhir 
Survei instansi  

Disdukcapil 

Kab. 

Lampung 

Selatan 

Informasi 

tingkat 

kerentanan 

sosial 

Kepadatan penduduk 

Rasio Kelompok umur  
Jumlah usia kelompok 

umur  

Rasio Kemiskinan  Jumlah penduduk miskin 

Rasio pendidikan 

terakhir 

Jumlah pendidikan 

terakhir penduduk 

2 

Mengidentifikasi 

kerentanan 

bencana 

kekeringan dari 

dimensi ekonomi 

di kawasan 

pertanian pangan 

di Kecamatan 

Palas 

Ekonomi 

PDRB  PDRB sector pertanian  Sekunder Desa 
Tahun 

terakhir 
Survei instansi 

BPS Kab. 

Lampung 

Selatan 

Informasi 

tingkat 

kerentanan 

ekonomi 

Luas lahan pertanian  Luas lahan pertanian  

Primer 

dan 

sekunder 

Desa 
Tahun 

terakhir 

Survei 

instansi, dan 

Observasi 

BPS Kab. 

Lampung 

Selatan, 

Dinas 

Pertanian 

Kab. 

Lampung 

Selatan 

Mata Pencaharian bidang 

pertanian 

Mata pencaharian 

penduduk  
Sekunder Desa 

Tahun 

terakhir 
Survei instansi 

BPS Kab. 

Lampung 

Selatan 
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No. Sasaran Variabel Indikator Kebutuhan Data 
Jenis 

Data 

Unit 

Data 
Tahun 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 
Output 

3 

Mengidentifikasi 

kerentanan 

bencana 

kekeringan dari 

dimensi fisik di 

kawasan pertanian 

pangan di 

Kecamatan Palas 

Fisik 

Jenis Sumber 

penggunaan air  

Ketersedian jenis sumber 

penggunaan air 
Primer 

dan 

sekunder  

Desa  
Tahun 

terakhir  

Survei instansi 

dan Observasi  

BPS Kab. 

Lampung 

Selatan 

Informasi 

tingkat  

kerentanan 

fisik 
Jenis Infrastruktur 

pengairan  

Ketersediaan Jenis 

infrastruktur pengairan 

4 

Mengidentifikasi 

kerentanan 

bencana 

kekeringan dari 

dimensi 

lingkungan di 

kawasan pertanian 

pangan di 

Kecamatan Palas 

Lingkungan 

Tutupan hutan lindung 
Luasan tutupan hutan 

lindung 

Sekunder Desa 
Tahun 

terakhir 
survei instansi 

Dinas 

kehutanan 

Kab. 

Lampung 

Selatan 

Informasi 

tingkat 

kerentanan 

lingkungan Tutupan hutan alam 
Luasan tutupan hutan 

alam 

Tutupan semak belukar 
Luasan tutupan semak 

belukar 

Sumber: Peneliti, 2021 
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1.8.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Variabel - variabel yang telah ditentukan diawal kemudian 

akan diuji guna membatasi arah penelitian. Teknis analisis yang digunakan untuk 

mendukung analisis sebagai berikut: 

 

1.8.4.1 Analisis Kerentanan (Pembobotan, Skoring, dan Reclass) 

Berdasarkan Perka BNPB No.2 Tahun 2012, kerentanan pada suatu 

bencana dianalisis dan dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu kerentanan 

sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik dan kerentanan lingkungan. Analisis 

kerentanan tersebut dilakukan dengan 3 metode analisis, yaitu analisis pembobotan, 

analisis skoring dan analisis reclass. Analisis pembobotan digunakan untuk 

mengukur seberapa besar sumbangsih pengaruh terhadap kerentanan. Variabel 

yang menyumbang timbulnya kerentanan diberikan bobot terbesar kemudian 

dijumlahkan, diberikan skor dan diklasifikasikan kelasnya (tinggi, sedang, dan 

rendah). 

Kerentanan berdasarkan dimensi yang telah dikelaskan kemudian dihitung 

keseluruhan untuk mendapatkan kerentanan total terhadap bencana yang kemudian 

akan dispasialkan. Spasial digunakan untuk mengetahui wilayah yang 

teridentifikasi rendah, sedang dan tinggi pada setiap kerentanan. Kemudian untuk 

mengetahui faktor yang memengaruhi perbedaan tingkat kerentanan tersebut 

menggunakan analisis deskriptif yang dikaitkan dengan kondisi eksisting 

Kecamatan Palas. Selanjutnya kerentanan dihitung menjadi indeks kerentanan 

kekeringan menggunakan metode analisis skoring berdasarkan persamaan berikut:  

 

 

Keterangan:  

IKK : Indeks Kerentanan Kekeringan 

IKS : Indeks Kerentanan Sosial   

IKE : Indeks Kerentanan Ekonomi; 

IKF : Indeks Kerentanan Fisik    

IKL : Indeks Kerentanan Lingkungan.  

IKK = (0,4 x IKS) + (0,25 x IKE) + (0,25 x IKF) + (0,1 x IKL) 
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Untuk indeks kerentanan total setiap indeks memiliki skor terbagi mejadi tiga 

kategori yaitu rendah, sedang, tinggi.  

 

TABEL I.1.3  

PENILAIAN KELAS INDEKS TINGKAT  KERENTANAN 

 

Kelas Skor 

Rendah 0.00 – 0.33 

Sedang 0.34 – 0.66 

Tinggi 0.67 – 1.00 

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 

 

1. Kerentanan Sosial 

Analisa kerentanan sosial berdasarkan Perka BNPB No.2 Tahun 2012 

terdiri dari beberapa indikator. Jumlah penduduk untuk mengukur tingkat 

kerentanan sebab semakin tinggi jumlah penduduk menggambarkan tingginya 

peluang jatuhnya korban jiwa maupun harta benda sehingga mengancam 

kelangsungan hidup masyarakat (Hasoro & Buchori, 2015). Kelompok umur 

merupakan salah satu indikator dalam kerentanan sosial yang digambarkan dalam 

rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan menggambarkan rasio penduduk lansia 

(>65 tahun dan balita (<5 tahun) terhadap penduduk produktif (15-65 tahun) (Putri, 

Sunarsih, & Muhammad, 2019). Rasio kemiskinan tentu akan berpengaruh 

terhadap kesiap-siagaan secara finansial terhadap bencana yang akan berujung 

kepada kerentanan. Rasio pendidikan terakhir penduduk digunakan dengan asumsi 

semakin rendah tingkat pendidikan pendudukan maka akan semakin rentan sebab 

rendahnya pengetahuan penduduk dan daya tangkap terhadap pemahaman 

kebencanaan.  

Berdasarkan pertimbangan literatur penelitian terkait kerentanan bencana 

kekeringan dari dimensi sosial yang kemudian dilakukan perubahan menyesuaikan 

kebutuhan peneliti dan lokasi studi. Terdapat indikator yang tidak dimasukkan yaitu 

rasio jenis kelamin dan rasio penduduk cacat karena menurut peneliti penduduk 

cacat dan rasio jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap bencana kekeringan 
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berbeda halnya dengan bencana yang lain seperti banjir, tanah longsor, kebakaran 

karena diperlukan evakuasi untuk penyelamatan. Indikator yang digunakan antara 

lain jumlah penduduk, rasio kelompok umur, rasio penduduk miskin, serta rasio 

pendidikan terakhir penduduk. Dengan asumsi indikator tersebut memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kerentanan kekeringan yang dihasilkan dari dimensi 

sosial dengan melihat fungsi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. 

Berikut ini adalah indikator yang digunakan dalam penyusunan kerentanan sosial: 

 

TABEL I.1.4  

PENILAIAN INDIKATOR KERETANAN SOSIAL 

 

Indikator 
Bobot 

(%) 

Kelas 
Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Jumlah penduduk 60 < 1.600 jiwa 1600 – 2.400 jiwa > 3.200 jiwa 

Kelas/Nilai 

Max Kelas 

Rasio kelompok umur 15 

<20 %  20 - 40 % > 40 % Rasio kemiskinan 15 

Rasio pendidikan terakhir 10 

                       = (0,6 
𝑙𝑜𝑔(

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

0,01
)

log(
100

0,01
)

) + (0,15 x rasio kelompok umur) + (0,15 x rasio 

kemiskinan)            + (0,1 x rasio pendidikan terakhir) 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 & W. Hastanti (2020) dengan perubahan 

 

2. Kerentanan Ekonomi  

Analisis kerentanan ekonomi berdasarkan Perka BNPB No. 02 Tahun 

2012 terdiri dari indikator lahan produktif dan PDRB. Berdasarkan pertimbangan 

literatur penelitian terkait kerentanan bencana kekeringan dari dimensi ekonomi 

yang kemudian dilakukan perubahan menyesuaikan kebutuhan peneliti dan lokasi 

studi. Terdapat penambahan indikator berupa mata pencaharian dibidang pertanian 

sebab mata pencaharian pada bidang pertanian rentan terhadap bencana kekeringan 

sehingga mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan. Adapun indikator yang 

digunakan antara lain PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian dan rasio mata 

pencaharian bidang pertanian. Berikut ini adalah indikator yang digunakan dalam 

penyusunan kerentanan ekonomi: 

Indeks Kerentanan 

Sosial 
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TABEL I.1.5  

PENILAIAN INDIKATOR KERENTANAN EKONOMI 

 

Indikator 
Bobot 

(%) 

Kelas 
Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Luas lahan pertanian 50 <1 juta 1 - 3 juta >3 juta 

Kelas/Nil

ai Max 

Kelas 

PDRB sektor 

pertanian 
25 < 100 juta < 100 – 300 juta > 300 juta 

Rasio mata 

pencaharian bidang 

pertanian 

25 < 20 % 20 – 40 % > 40 % 

 = (0,5 x skor luas lahan pertanian) + (0,25 x PDRB) + (0,25 x rasio 

mata pencaharian bidang pertanian) 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dengan perubahan 

 

3. Kerentanan Fisik 

Dalam Perka BNPB No.2 Tahun 2012 untuk kerentanan kekeringan tidak 

terdapat kerentanan fisik karena indikator yang digunakan berupa rumah, fasilitas 

umum, dan fasilitas kritis yang tidak berkaitan dengan jenis bencana kekeringan 

yang menggunakan adalah jenis bencana banjir, gempa bumi dll. Pada penelitian 

ini peneliti menambahkan dimensi fisik dengan indikator jenis sumber penggunaan 

air dan jenis infrastruktur pengairan sebab indikator tersebut berkaitan dengan 

kekeringan pada suatu wilayah dengan melihat jenis sumber air dan terdapat atau 

tidaknya infrastruktur untuk mencegah kekeringan. Metode yang dilakukan dengan 

melakukan pengecekan jenis sumber penggunaan air dan infrastruktur pengairan 

apa yang terdapat di masing - masing desa di Kecamatan Palas. 

 

TABEL I.1.6  

PENILAIAN INDIKATOR KERENTANAN FISIK 

 

Indikator Bobot (%) 
Kelas 

Skor 
Rendah Sedang Tinggi 

Jenis sumber penggunaan 

air 
60 

sumur dan bak 

penampung 
sumur sungai 

Kelas/Nilai 

Max Kelas Jenis infrastruktur 

pengairan 
40 

Embung dan 

saluran irigasi 

Saluran 

irigasi 
Tidak ada 

Indeks Kerentanan Fisik = (0,6 x skor jenis sumber penggunaan air) + (0,4 x  skor jenis infrastruktur 

pengairan) 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 & W. Hastanti (2020) dengan perubahan 

 

Indeks Kerentanan 

Ekonomi 



 

23 

4. Kerentanan Lingkungan 

Analisa kerentanan lingkungan dilakukan dengan metode skoring. Skoring 

dilakukan untuk menentukan klasifikasi kerentanan lingkungan berdasarkan Perka 

BNPB No.2 Tahun 2012. Indikator yang digunakan berdasarkan jenis vegetasi 

sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Terdapat indikator yang dihilangkan yaitu 

hutan bakau/mangrove karena dalam wilayah peneliti tidak berada di pesisir 

sehingga indikator tersebut tidak dimasukkan. Berikut ini adalah indikator yang 

digunakan dalam penyusunan kerentanan lingkungan terhadap bencana kekeringan. 

 

TABEL I.1.7  

PENILAIAN INDIKATOR KERENTANAN LINGKUNGAN 

 

Indikator Bobot (%) 
Kelas 

Skor 
Rendah Sedang Tinggi 

Hutan Lindung 35 < 20 ha 20 - 50 ha > 50 ha 
Kelas/Nilai Max 

Kelas 
Hutan Alam 35 < 25 ha 25 - 75 ha > 75 ha 

Semak Belukar 30 < 10 ha 10 - 30 ha > 30 ha 

Indeks Kerentanan Lingkungan = (0,35 x skor hutan lindung) + (0,35 x skor hutan alam) + 

(0,3 x skor semak belukar) 
Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012  

 

1.8.4.2 Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Analisis sistem informasi geografis digunakan peneliti sebagai analisis 

yang bersifat keruangan/georeference. Dalam menentukan kerentanan bencana 

tersebut digunakan metode skoring, reclass, dan pembobotan. Indikator dalam 

dimensi kerentanan social, ekonomi, fisik, dan lingkungan diberi skor, class, dan 

bobot. Kemudian dilakukan proses overlay peta sebagai analisis keruangan yang 

kemudian diberikan pembobotan dan reclass kembali. Setelah proses tersebut telah 

dilakukan akan didapatkan informasi kerentanan masing-masing dimensi dengan 

klasifikasi (tinggi, sedang, dan rendah). Asumsi unit polygon yang digunakan yakni 

polygon desa yang terbentuk secara otomatis dalam proses analisis. Berikut ini 

merupakan proses jenis analisis yang dilakukan dalam penelitian tersaji dalam 

gambar berikut: 

 

1. Analisis Kerentanan Sosial 
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Dalam analisis ini menjabarkan tentang proses terbentuknya informasi 

kerentanan sosial terhadap bencana kekeringan. Dimana diukur dengan kondisi 

indikator kepadatan penduduk, rasio kelompok umur, rasio kemiskinan dan rasio 

pendidikan terakhir yang kemudian dilakukan proses analisis. 

 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.5  

DIAGRAM MODEL ANALISIS KERENTANAN SOSIAL 

 

2. Analisis Kerentanan Ekonomi 

Pada analisis ini dijabarkan proses terbentuknya informasi kerentanan 

ekonomi terhadap bencana kekeringan. Dimana diukur dengan kondisi indikator 

PDRB, luas lahan pertanian, dan rasio mata pencaharian bidang pertanian yang 

kemudian dilakukan proses analisis.  

 

 

Sumber: Peneliti, 2021 
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GAMBAR 1.6  

DIAGRAM MODEL ANALISIS KERENTANAN EKONOMI 

 

3. Analisis Kerentanan Fisik 

Pada analisis ini dijabarkan proses terbentuknya informasi kerentanan fisik 

terhadap bencana kekeringan. Dimana diukur dengan kondisi indikator jenis 

sumber penggunaan air dan jenis infrastruktur pengairan yang kemudian dilakukan 

proses analisis.  

 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.7  

DIAGRAM MODEL ANALISIS KERENTANAN FISIK 

 

4. Analisis Kerentanan Lingkungan 

Pada analisis ini dijabarkan proses terbentuknya informasi kerentanan 

lingkungan terhadap bencana kekeringan. Dimana diukur dengan kondisi indikator 

hutan lindung, hutan alam, dan semak belukar yang kemudian dilakukan proses 

analisis.  
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Sumber: Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.8  

DIAGRAM MODEL KERENTANAN LINGKUNGAN 

 

5. Analisa Kerentanan Kekeringan 

Pada analisis ini dijabarkan proses terbentuknya informasi kerentanan total 

terhadap bencana kekeringan merupakan proses akhir. Dimana diukur dengan hasil 

informasi kerentanan social, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kemudian dari hasil 

tersebut merupakan hasil akhir dari kerentanan terhadap bencana kekeringan. 

 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 1.9  

DIAGRAM MODEL KERENTANAN KEKERINGAN 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab. 

Pembagian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan hal yang mendasari dilakukannya penelitian, terkait 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, sistematika 

penulisan dan juga kerangka berpikir yang menjadi alur penelitian ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua ini akan dilakukannya pembahasan mengenai teori-teori dasar dan 

perkembangan fenomena yang digunakan dalam penelitian. Adapun hal-hal yang 

akan dibahas pada bagian ini meliputi tinjauan teoritis terkait bencana kekeringan. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum studi penelitian yaitu 

Kecamatan Palas di Kabupaten Lampung Selatan secara kondisi geografis dan 

sosial kependudukannya. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjabarkan faktor mengenai ancaman bahaya dari kekeringan, 

kerentanan wilayah, dan tingkat risiko kekeringan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta dapat memberi 

rekomendasi terhadap penelitian agar dapat memudahkan untuk dilakukannya 

penelitian lanjutan. 


