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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 
Efek Rumah Kaca (Green House Effect) merupakan salah satu penyebab terjadinya 

Pemanasan Global (Global Warming) yang berujung pada terjadinya perubahan iklim di 

Bumi.  Perubahan iklim dewasa ini merupakan sebuah fenomena alam yang menjadi 

perhatian masyarakat dunia karena dapat menyebabkan kekeringan yang mampu 

mengancam ketersediaan air.  Kekeringan disebut sebagai salah satu dampak akibat 

kehadiran fenomena El Nino yang mampu memberikan dampak langsung maupun tidak 

langsung (Azis, 2006,p.34). 

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan 

hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.  Adapun yang dimaksud kekeringan 

di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman 

(padi, jagung, kedelai, dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan (BNPB, 2016).  Menurut 

Thornthwaite (dalam Tjasyono, 2004) kekeringan didefinisikan sebagai suatu kondisi 

(keadaan) yang kebutuhan jumlah air untuk transpirasi dan penguapan langsungnya 

melampaui jumlah air yang tersedia di dalam tanah.  Dalam setiap kasus kekeringan, 

penyebab utama dari sejumlah kasus tersebut adalah curah hujan, meskipun faktor 

peningkatan kebutuhan air cenderung meningkatkan penyebab kekeringan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya suatu analisis tingkat kekeringan 

sehingga didapatkan gambaran mengenai tingkat kekeringan yang terjadi beradasarkan 

nilai curah hujan dengan menggunakan Metode Theory of Run dan Metode Rainfall 

Anomaly Index (RAI).  Hasil analisis dapat dijadikan suatu indikator awal terjadinya suatu 

kekeringan di suatu wilayah.  Selain itu, hasil kajian ini dapat digunakan untuk membuat 

suatu skala prioritas dalam penanggulangan bencana serta sebagai acuan dalam upaya 

penanggulangan bencana di wilayah tersebut. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 
Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang 

mengalami kekeringan dalam tiga tahun terakhir.  Hal ini dipengaruhi oleh potensi angin 

kencang di wilayah Kabupaten Probolinggo yang biasa dikenal dengan sebutan Angin 

Gending yang berhembus pada pertengahan musim kemarau.  Pada tahun 2015, Badan 
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Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menyebutkan terdapat 

40 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih 

(Tempo, 2015).  11 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Sukapura, Sumber Kuripan, 

Bantaran, Leces, Banyuanyar, Krucil, Wonomerto, Plumbang, Tongas, dan Sumbeasih.  

Berita Metro menyebutkan pada tahun 2016 terdapat 3 desa di Kecamatan Tiris yang 

mengalami kekeringan.  Tiga desa tersebut adalah Desa Wedusan, Tulupari, dan Segaran.  

BPBD Kabupaten Probolinggo (2017)  menyebutkan  terdapat 8 kecamatan yang termasuk 

dalam daerah rawan kekeringan kritis, diantaranya adalah Kecamatan Wonomerto, 

Bantaran, Leces, Tiris, dan Bantaran.  BPBD juga menyebutkan bahwa kekeringan yang 

dialami termasuk ke dalam kekeringan meteorologis yakni kekeringan yang disebabkan 

oleh faktor iklim.  Sejak Bulan Maret 2017, kondisi curah hujan di Kabupaten Probolinggo 

menurun dari bulan-bulan sebelumnya.  Namun, terdapat banyak faktor yang menyebabkan 

terjadinya krisis air di Kabupaten Probolinggo.  Selain curah hujan berkurang, kondisi air 

bersih terbilang minim, sumber mata air di desa tersebut cukup jauh dan kondisi air tanah 

cukup dalam sehingga kebutuhan air bersih tidak terpenuhi. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, BPBD memerlukan adanya suatu alat bantu untuk 

mengetahui daerah yang memiliki potensi bencana kekeringan.  Alat bantu tersebut berupa 

sebuah peta bencana kekeringan.  Selain untuk mengetahui daerah yang mengalami 

bencana kekeringan,  BPBD juga mampu membuat skala prioritas dalam memberikan 

bantuan kepada daerah yang terkena bencana kekeringan.  Dengan kata lain, peta tersebut 

dapat digunakan sebagai acuan dalam antisipasi bencana kekeringan.  Ketika bencana 

kekeringan benar-benar terjadi di daerah tersebut, maka BPBD dapat memberikan bantuan 

secara cepat dan tepat. 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya suatu studi 

mengenai tingkat kekeringan untuk mengetahui tingkat kekeringan meteorologis yang 

terjadi di Kabupaten Probolinggo.  Dengan adanya studi tersebut, diharapkan hasil studi ini 

dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan skala prioritas dalam melakukan 

upaya penanggulangan bencana sehingga bantuan yang diberikan dapat diberikan secara 

efisien.  Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode Theory of Run dan 

Metode Rainfall Anomaly Index (RAI) yang mana kedua metode yang dipilih masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam analisisnya. 

Metode Theory of Run dipilih karena kelebihannya dalam menghitung durasi 

kekeringan terpanjang dan jumlah kekeringan terbesar dengan periode tertentu di suatu 

wilayah.  Dengan keunggulan tersebut, Metode Theory of Run mampu memberikan 



3 
 

gambaran wilayah dengan potensi kekeringan terbesar dan terpanjang.  Metode ini 

merupakan salah satu metode yang penggunaannya disarankan oleh Departemen PU dalam 

menganalisis kekeringan suatu wilayah.  Metode Rainfall Anomaly Index (RAI) merupakan 

metode yang dirintis oleh van Rooy pada tahun 1960-an.  Metode ini memiliki keunggulan 

yaitu dapat menganalisis indeks kekeringan hanya dengan single input, yaitu curah hujan 

dan hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk indeks kekeringan bulanan, musiman, dan 

tahunan (WMO, 2016).  Dari kedua analisis tersebut, akan dipilih satu metode yang sesuai 

dengan pola kekeringan yang terjadi di daerah studi. 

 

1.3   Rumusan Masalah  
Rumusan masalah yang akan dibahas pada adalah sebagai berikut:  

1. Berapakah indeks kekeringan yang terjadi di DAS Pekalen Kabupaten Probolinggo 

dengan menggunakan Metode Theory of Run dan Metode Rainfall Anomaly Index 

(RAI)? 

2. Bagaimana perbandingan hasil indeks kekeringan yang terjadi di DAS Pekalen 

Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan Metode Theory of Run dan Metode 

Rainfall Anomaly Index (RAI) jika dibandingkan dengan data debit di DAS Pekalen 

Kabupaten Probolinggo? 

3. Bagaimana hasil sebaran kekeringan pada DAS Pekalen Kabupaten Probolinggo 

dengan menggunakan software ArcGIS 10.2.2? 

 

1.4   Batasan Masalah 
Dari rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang ada pada laporan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian berada di DAS Pekalen Kabupaten Probolinggo. 

2. Stasiun hujan yang digunakan dalam analisis berjumlah 9, antara lain: Segaran, 

Kertosuko, Jurangjero, Bermi, Pekalen, Jatiampuh, Pajarakan, Condong, dan Tiris. 

3. Parameter yang digunakan adalah curah hujan tahun 1998 - 2017 (20 tahun) dan data 

debit AWLR tahun 2002 – 2017 (16 tahun). 

4. Studi ini membahas tentang kekeringan meteorologis dan kekeringan hidrologis. 

5. Metode analisis yang digunakan adalah Metode Theory of Run dan Metode Rainfall 

Anomaly Index (RAI). 

6. Pemetaan sebaran kekeringan dilakukan dengan bantuan ArcGIS 10.2.2 dengan 

metode interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW). 
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1.5 Tujuan 
Adapun tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan akurasi 

Metode Theory of Run dan Metode Rainfall Anomaly Index (RAI) jika diterapkan di 

wilayah DAS Pekalen Kabupaten Probolinggo. 

Selain itu, tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui indeks kekeringan yang ada di DAS Pekalen Kabupaten Probolinggo 

dengan menggunakan Metode Theory of Run dan Metode Rainfall Anomaly Index 

(RAI). 

2. Mengetahui hasil analisis kesesuaian indeks kekeringan yang terjadi di DAS Pekalen 

Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan Metode Theory of Run dan Metode 

Rainfall Anomaly Index (RAI) jika dibandingkan dengan data debit di DAS Pekalen 

Kabupaten Probolinggo.  

3. Mengetahui hasil sebaran kekeringan pada DAS Pekalen Kabupaten Probolinggo 

dengan menggunakan bantuan software ArcGIS 10.2.2. 

 

1.6   Manfaat 
Manfaat dari studi ini antara lain: 

1. Memberikan wawasan mengenai analisis indeks kekeringan, khususnya dengan 

menggunakan Metode Theory of Run dan Metode Rainfall Anomaly Index (RAI). 

2. Sebagai referensi dalam mendeteksi gejala awal kekeringan, dapat digunakan dalam 

kegiatan monitoring serta pembuatan skala prioritas dalam upaya penanggulangan 

bencana kekeringan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana jangka panjang dalam 

penanganan bencana kekeringan. 


