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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 
Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 

1. Perhitungan indeks kekeringan menggunakan Metode Theory of Run menghasilkan 

durasi kekeringan terpanjang selama 18 bulan dan jumlah kekeringan terbesar adalah 

1747,86 mm.  Sedangkan perhitungan indeks kekeringan menggunakan Metode 

Rainfall Anomaly Index (RAI) menghasilkan indeks kekeringan terbesar sebesar 8,18 

dan indeks kekeringan terkecil sebesar -3,20. 

2. Hasil perbandingan klasifikasi kekeringan antara indeks kekeringan metode Theory of 

Run dengan klasifikasi debit menghasilkan persentase kesesuaian sebesar 46,88%. 

Sedangkan hasil perbandingan klasifikasi kekeringan antara indeks kekeringan metode 

Rainfall Anomaly Index (RAI) dengan klasifikasi debit menghasilkan persentase 

kesesuaian sebesar 52,08%.  Hasil perbandingan pola indeks kekeringan metode Theory 

of Run menunjukkan 56,25% sesuai dengan pola debit.  Sedangkan pola indeks 

kekeringan metode Rainfall Anomaly Index (RAI) menunjukkan 63,02% sesuai dengan 

pola debit.  Karena persentase kesesuaian metode Rainfall Anomaly Index IRAI) lebih 

besar dari persentase kesesuaian metode Theory of Run, maka metode Rainfall Anomaly 

Index (RAI) dapat dikatakan lebih sesuai digunakan untuk analisis kekeingan di DAS 

Pekalen. 

3. Hasil sebaran kekeringan di DAS Pekalen adalah dalam kurun waktu 20 tahun (1998-

2017) semua desa yang termasuk dalam wilayah DAS Pekalen mengalami kekeringan 

parah (kekeringan yang termasuk dalam kategori Amat Sangat Kering), kecuali tahun 

1998, 2010, dan 2016 di mana tidak ada kekeringan parah. yang terjadi di tahun tersebut.  

Selama kurun waktu 20 tahun rata-rata terdapat 41 desa yang mengalami kekeringan 

parah dan bulan-bulan kering terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. 

 

5.2. Saran 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat digunakan sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait, antraa lain: 

1. Diperlukan data curah hujan yang lebih panjang dengan kualitas yang baik sehingga 

didapatkan hasil analisis yang tepat dan akurat.  Data pendukung lainnya seperti hasil 
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survei dan data riwayat kekeringan juga diperlukan untuk verifikasi kesesuaian antara 

hasil analisis dengan keadaan sesungguhnya di daerah studi. 

2. Metode Rainfall Anomaly Index (RAI) dapat digunakan sebagai alternatif metode 

analisis kekeringan meteorologis. 

3. Perlu adanya perbandingan metode interpolasi sebaran kekeringan menggunakan 

metode yang lain sehingga dapat diketahui perbedaan peta yang dihasilkan dari masing-

masing metode interpolasi. 

 


