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BAB I   PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Kekeringan merupakan fenomena alam yang sering 

terjadi dan menimbulkan bencana di berbagai daerah di 

Indonesia. Secara umum kekeringan merupakan suatu kondisi 

dimana terjadi kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan. 

Kekeringan juga merupakan kejadian klimatologis yang alami 

dan dapat terjadi secara bervariasi antara suhu wilayah dengan 

wilayah lainnya dan biasanya dimulai dengan berkurangnya 

jumlah curah hujan (dibandingkan kondisi normalnya) dan 

tergantung beberapa lama keadaan tersebut berlangsung.  

Kekeringan merupakan ancaman yang paling sering 

mengganggu sistem dan produksi pertanian, perkebunan, 

kehutanan, sumberdaya air, dan lingkungan di Indonesia, 

khusunya pada saat terjadi El Nino Southern Oscillation (ENSO) 

karena pada fenomena ini musim kemarau menjadi panjang dan 

musim hujan menjadi pendek. Fenomena ENSO ini berlangsung 

tiap dua hingga tujuh tahun. Adapun yang disebut La Nina, yaitu 

suatu fenomena atmosfer yang dampaknya mengakibatkan 

musim hujan semakin panjang di Indonesia. El Nino yang 

pernah berlangsung menurut As-Syakur (2007) adalah tahun 

2002/2003 dan 2006, sedangkan La Nina pada tahun 2010. 

Kekeringan yang terjadi di Indonesia memiliki dampak 

dibeberapa daerah, salah satunya Kabupaten Bojonegoro. 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu 

Kabupaten di Jawa Timur yang jumlah penduduknya mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini yang membawa dampak 

kepada peningkatan kebutuhan lahan dan permintaan akan 

pemenuhan kebutuhan pelayanan dan prasarana kota yang 

berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan seperti 
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degradasi lingkungan dan bencana alam. Salah satu 

permasalahan yang sering terjadi setiap tahunnya adalah 

masalah kekeringan. Hampir setiap tahun bencana kekeringan 

di Bojonegoro terjadi pada setiap musim kemarau. Beberapa 

kecamatan di Kabupaten Bojonegoro sering dilanda kekeringan 

pada saat musim kemarau. Seperti di Kecamatan Kedungadem, 

Sugihwaras, Baureno, Gondang, Sekar, Tambakrejo, Ngambon, 

Sukosewu, Kepohbaru, Bubulan, Kedewan, Kasiman dan 

sebagian di Ngraho bagian timur. Bencana kekeringan ini terjadi 

akibat adanya penyimpangan kondisi cuaca dari kondisi normal. 

Penyimpangan tersebut dapat berupa berkurangnya curah hujan 

(Wilhate, 2005). Tidak sedikit kerugian yang ditaksir akibat 

berkurangnya curah hujan ini, baik fisik, sosial, da ekonomi, 

contohnya kerusakan lahan (BNPB, 2011), gagal panen dan 

meluasnya daerah yang mengalami krisis air bersih (Fahlevy, 

2012).  

Melihat begitu banyaknya dampak kekeringan terhadap 

banyaknya kerugian yang ditimbulkan maka perlu dilakukan 

prediksi tingkat dan sebaran kekeringan untuk menentukan zona 

daerah rawan mengalami kekeringan di Kabupaten Bojonegoro 

untuk mengantisipasi kerugian yang dapat diakibatkan bencana 

kekeringan. Salah satu metode identifikasi terhadap potensi 

kekeringan yaitu dengan mengklasifikasikan curah hujan 

berdasarkan Theory of Run. Theory of Run merupakan 

perbandingan panjang defisit air dan jumlah defisit air.  

Adanya upaya identifikasi potensi kekeringan secara dini 

diharapkan resiko dan dampak terhadap timbulnya bencana 

kekeringan yang sering terjadi di kabupaten Bojonegoro dapat 

dikurangi atau diminimalkan dengan melakukan kesiapan dan 

pencegahan terhadap bencana kekeringan. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penting dilakukan identifikasi potensi 
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kekeringan serta prediksi perubahan tingkat dan sebaran 

kekeringan pada tahun mendatang.  

Informasi mengenai hasil tingkat kekeringan akan lebih 

efektif apabila divisualisasikan secara spasial dengan bantuan 

Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga dalam penelitian 

keseluruhan hasil penelitian tingkat dan sebaran kekeringan 

akan disajikan dalam bentuk peta.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana mengklasifikasi curah hujan di Kabupaten 

Bojonegoro berdasarkan Theory of Run untuk 

mengetahui perubahan tingkat kekeringan tahun 2005 

sampai 2014? 

2. Bagaimana presentase kekeringan yang terjadi di 

Kabupaten Bojonegoro ? 

3. Bagaimana peta sebaran kekeringan pada Kabupaten 

Bojonegoro ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasi curah hujan di Kabupaten Bojonegoro 

berdasarkan Theory of Run untuk mengetahui 

perubahan tingkat kekeringan tahun 2005 sampai 2014. 

2. Mengetahui presentase kekeringan yang terjadi di 

Kabupaten Bojonegoro tahun 2005 sampai 2014.  

3. Mengetahui kekeringan yang tersebar pada wilayah 

Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui perubahan yang 

terjadi dari tahun ke tahun. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat menambah pengetahuan dan referensi mengenai 

klasifikasi curah hujan di Kabupaten Bojonegoro 

berdasarkan Theory of Run untuk mengetahui 

perubahan tingkat kekeringan tahun 2005 sampai 2014. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, instansi 

atau lembaga yang terikat tentang bencana kekeringan 

khususnya berbasis Theory of Run. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5  Batasan Masalah  

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Studi dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang 

terletak di Provinsi Jawa Timur.  

2. Perangkat lunak yang digunakan adalah software 

ArcView 3.3. 

3. Parameter tingkat kekeringan berdasarkan curah hujan. 

4. Tidak membahas karakteristik tanah, sosial, dan 

ekonomi terhadap penentuan wilayah kekeringan.  

 


