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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kekeringan merupakan fenomena alam yang sangat kompleks sehingga tidak dapat 

didefinisikan secara pasti. Secara konseptual kekeringan dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu, kekeringan meteorologi, pertanian dan hidrologi [1]. Kekeringan meteorologi 

berkaitan dengan tingkat curah hujan dibawah normal dalam kurun waktu tertentu. 

Kekeringan pertanian terjadi setelah kekeringan meteorologi [1]. Kekeringan pertanian 

berkaitan dengan berkurangnya kandungan air dalam tanah sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan tanaman tertentu dalam periode tertentu, kekeringan pertanian ini 

berdampak besar terhadap bidang pertanian terutama pada lahan sawah [1]. Daerah yang 

mengalami kekeringan pertanian adalah Kabupaten Lampung Selatan [2]. 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018, Kabupaten 

Lampung Selatan merupakan kabupaten produksi padi tertinggi ketiga di Provinsi 

Lampung yaitu sebesar 244,94 ribu ton/tahun [3]. Pada November 2019 Kabupaten 

Lampung Selatan mengalami kekeringan pertanian yang meyebabkan kejadian gagal 

panen pada lahan sawah yaitu seluas 1300 Ha [2]. Berdasarkan kejadian kekeringan 

tersebut, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi kekeringan dan mengestimasi luas 

lahan yang terdampak kekeringan, penelitian tersebut dapat menggunakan analisis data 

penginderaan jauh. 

Terdapat banyak data penginderaan jauh yang beredar yang dihasilkan dari berbagai 

satelit, yang salah satunya adalah Landsat-8. Citra Landsat 8 merupakan data 

penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan padi dan 

menduga gangguan padi seperti kekeringan melalui beberapa metode yang salah satunya 

yaitu indeks kekeringan [1]. 

Indeks kekeringan (Normalized Difference Drought Index) adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kekeringan suatu wilayah berdasarkan tingkat 
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kerapatan vegetasi (Indeks Vegetasi / NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)) 

dan tingkat kebasahan (Indeks Kebasahan / NDWI (Normalized Difference Wetness 

Index)) [5]. Tingkat kekeringan yang dapat diartikan sebagai tingkat kadar air pada tanah 

dapat mempengaruhi nilai kelembaban tanah, maka kelembaban tanah merupakan salah 

satu faktor utama dalam menentukan tingkat kekeringan dari suatu lahan, semakin basah 

tingkat kelembaban tanah pada suatu lahan, maka akan semakin kecil peluang terjadinya 

kekeringan pada lahan tersebut. [6] 

Hubungan antara kelembaban tanah terhadap kekeringan dapat diketahui dengan 

melakukan uji korelasi, dan uji akurasi untuk membandingkan kelas kekeringan dengan 

terhadap kelembaban tanah, untuk mendapatkan kekeringan yang terkalibrasi dengan 

kelembaban tanah [6]. Jadi, pada bagian akhir tulisan ini dikemukakan tujuan dan arah 

penelitian dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk mengidentifikasi dan 

mengestimasi luas kekeringan yang telah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dengan 

indeks NDDI. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Mengestimasi luas lahan sawah yang terdampak kekeringan berdasarkan klasifikasi 

indeks kekeringan NDDI di Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Mengkalibrasi nilai indeks kekeringan NDDI dengan nilai kelembaban tanah untuk 

mengetahui pengaruh nilai kelembaban tanah terhadap luas lahan yang terdampak 

kekeringan berdasarkan indeks kekeringan NDDI di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini mencakup lahan sawah pada Kabupaten Lampung Selatan Provinsi 

Lampung.  

2. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah Citra Satelit Landsat 8 pada 

bulan Juli 2019 hingga Desember 2019. 
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3. Penelitian ini menggunakan indeks kekeringan yaitu Normalized Difference Drought 

Index (NDDI). 

 

1.4 Asumsi Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa asumsi yang digunakan antara lain: 

1.  Luas total sawah pada Kabupaten Lampung Selatan yang bersumber dari Badan 

Informasi Geospasial tidak berubah selama penelitian ini dilakukan. 

2. Nilai kelembaban tanah dari satelit SMOS (Soil Moisture Ocean Salinity) dianggap 

benar dan dianggap sebagai kalibrator terhadap nilai NDDI. 
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1.5 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 tahapan yang dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 

 
Gambar 1. 1 Tahapan penelitian 
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1.5.1 Tahap identifikasi masalah 

Pada tahap ini mencoba peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar, yaitu 

dengan mencari informasi permasalahan yang dapat dijadikan sebagai sasaran 

penelitian yakni adanya kejadian gagal panen seluas 1300 Ha lahan padi yang 

disebabkan kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan pada November 2019 [6]. 

1.5.2 Tahap persiapan 

Tahap persiapan penelitian terdiri dari pengumpulan data yang diperlukan dan studi 

pustaka. Data berupa Citra Landsat 8, peta administrasi Kabupaten Lampung 

Selatan, peta penggunaan lahan sawah Kabupaten Lampung Selatan, citra 

kelembaban tanah, citra curah hujan, dan kalender tanam terpadu. Studi literatur 

dilakukan untuk mencari informasi dari referensi teori yang relevan dengan masalah 

yang telah ditemukan berupa alat, data, dan metode untuk dijadikan sebagai landasan 

dalam proses penelitian guna memecahkan permasalahan tersebut. Infromasi tersebut 

bersumber dari jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian, dan situs internet. 

1.5.3 Tahap pengolahan data 

Pengolahan data yang dilakukan adalah ekstraksi nilai indeks vegetasi dan suhu 

permukaan untuk mendapatkan nilai indeks kekeringan sawah. Indeks vegetasi yang 

digunakan adalah Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized 

Difference Water Index (NDWI), yang selanjutnya digunakan untuk menghitung 

Normalized Different Drought Index (NDDI), lalu dilakukan uji korelasi dengan 

Citra Kelembaban Tanah Global 

1.5.4 Tahap analisis spasial 

Analisis spasial dilakukan untuk mengidentifikasi kenampakan sawah yang 

terdampak kekeringan berdasarkan nilai indeks kekeringan yang telah didapatkan. 

Hasil transformasi indeks NDDI diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekeringannya, 

sehingga didapatkan beberapa tingkat kekeringan yang berbeda pada lahan sawah. 

Sawah yang terdampak kekeringan ditandai dengan perubahan tingkat kekeringan 

dari klasifikasi tidak kering atau normal menjadi klasifikasi keringan ringan sampai 
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kekeringan sangat berat. Berdasarkan hasil analisis spasial ini didapatkan luas 

estimasi lahan sawah yang terdampak kekeringan.   

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, berikut adalah materi yang tertera secara 

umum pada penelitian ini yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang 

lingkup yang ditujukan untuk penelitian, metodologi, dan sistematik penulisan dari 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang teori-teori yang diambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan 

penelitian ini antara lain lahan sawah dan tanaman padi, kekeringan, penginderaan jauh, 

citra Landsat 8, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDWI (Normalized 

Difference Wetness Index), NDDI (Normalized Difference Drought Index), citra 

kelembaban tanah, citra curah hujan, Google Earth Engine, uji korelasi, uji akurasi, dan 

kalender tanam terpadu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi uraian lokasi penelitian, alat yang berupa perangkat lunak, data yang berupa data 

sekunder, tahapan peengolahan data, dan kondisi umum wilayah penelitian 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi mengenai uraian tentang NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDWI 

(Normalized Difference Wetness Index), NDDI (Normalized Difference Drought Index), 

fase tumbuh padi, uji korelasi dan uji akurasi, dan NDDI (Normalized Difference Drought 

Index) terkalibrasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan saran yang disampaikan 

penulis untuk penelitian selanjutnya terkait kekeringan menggunakan metode NDDI atau 

metode lainnya.  


