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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1  Kekeringan  

 Kekeringan adalah 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 curah hujan 

(dibandingkan dengan kondisi normalnya) dan tergantung 

berapa lama keadaan tersebut berlangsung. Kekeringan 

merupakan ancaman yang paling sering mengganggu system 

kebutuhan, khususnya 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 

dengan La Nina yaitu suatu fenomena atmosfer yang 

dampaknya mengakibatkan musim hujan semakin panjang di 

Indonesia (NOAA, 2008). 

 Kekeringan adalah salah satu permasalahan yang 

berdampak negatif bagi suatu wilayah, kekeringan sering 

dianggap sebagai bencana yang timbul akibat dari kurangnya 

curah hujan. Didalam manajemen bencana, suatu bencana 

didefinisikan setidaknya oleh dua pilar udara yang 

menyebabkan suatu kejadian bencana, yaitu bahaya dan 

kerentanan terhadap bahaya. Bahaya sendiri adalah fenomena 

yang diakibatkan oleh alam ataupun fenomena akibat dari 

rekayasa buatan yang mengancam, baik itu untuk kehidupan 

manusia, kerugian harta benda, dan atau kerusakan lingkungan 

(Sekretariat Bakornis Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan, 2005). Dampak yang ditimbulkan kekeringan 

terjadi pada berbagai sektor terutama pertanian, perkebunan, 
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kehutanan, sumberdaya air, dan lingkungan. Dampak 

kekeringan, selain berkurangnya ketersediaan dan pasokan air, 

juga penurunan produksi pangan, dan kebakaran lahan atau 

hutan. 

 Khairullah (2009) mengemukakan bahwa lima 

kekeringan yaitu secara meteorologi, hidrologis, pertanian, 

sosial ekonomi, dan antropogenik. Kelima  kekeringan tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Kekeringan Meteorologi adalah kekeringan yang 

berhubungan dengan tingkat curah hujan yang terjadi 

berada dibawah kondisi normal dalam suatu musim. 

Perhitungan tingkat kekeringan meteorologis merupakan 

indikasi pertama terjadinya kondisi kekeringan. Intensitas 

kekeringan meteorologis diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Kering : apabila curah hujan antara 70%-80% dari 

kondisi normal, 

2. Sangat kering : apabila curah hujan antara 50%-70% 

dari kondisi normal, 

3. Amat sangat kering : apabila curah hujan dibawah 50% 

dari kondisi normal. 

b. Kekeringan Hidrologis adalah kekeringan akibat 

berkurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. 

Kekeringan hidrologis diukur dari ketinggian muka air waduk, 

danau, dan air tanah. Ada jarak waktu antara berkurangnya 

curah hujan dengan berkurangnya ketinggian muka air 

sungai, danau dan air tanah, sehingga kekeringan hidrologis 

bukan merupakan gejala awal terjadinya kekeringan. 

Intensitas kekeringan hidrologis dikelompokkan menjadi: 

1. Kering : apabila debit sungai mencapai periode ulang 

aliran dibawah periode 5 tahunan, 
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2. Sangat kering : apabila debit air sungai mencapai 

periode ulang aliran jauh dibawah periode 25 tahunan,  

3. Amat sangat kering : apabila debit air sungai mencapai 

periode ulang aliran amat jauh dibawah periode 50 

tahunan. 

c. Kekeringan Pertanian berhubungan dengan berkurangnya 

kandungan air dalam tanah (lengas tanah) sehingga tak 

mampu lagi memenuhi kebutuhan air bagi tanaman pada 

suatu periode tertentu. Kekeringan ini terjadi setelah 

terjadinya gejala kekeringan meteorologis. Intensitas 

kekeringan pertanian dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Kering : apabila ¼ daun kering dimulai pada ujung daun 

(terkena ringan s/d sedang), 

2. Sangat kering : apabila ¼-2/3 daun kering dimulai pada 

bagian ujung daun (terkena berat), 

3. Amat sangat kering : apabila seluruh daun kering (puso). 

d. Kekeringan Sosial Ekonomi berhubungan dengan 

berkurangnya pasokan komoditi yang bernilai ekonomi dari 

kebutuhan normal sebagai akibat dari terjadinya kekeringan 

meteorologis, pertanian, dan hidrologis. Intensitas 

kekeringan sosial ekonomi diklasifikasikan berdasarkan 

ketersediaan air minum atau air bersih sebagai berikut: 

1. Kering langka terbatas : apabila ketersediaan air (dalam 

liter/orang/hari) > 30 dan < 60, air mencukupi untuk 

minum, memasak, dan mencuci alat masak/makan, 

tetapi untuk menjadi terbatas, sedangkan jarak dari 

sumber air 0,1 – 0,5 km, 

2. Kering langka : apabila ketersediaan air (dalam 

liter/orang/hari) > 10 dan < 30, air hanya mencukupi 

untuk minum, memasak, dan mencuci alat 
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masak/makan, sedangkan jarak dari sumber air 0,5 – 3,0 

km, 

3. Kering kritis : apabila ketersediaan air (dalam 

liter/orang/hari) < 10, air hanya mencukupi untuk minum 

dan memasak, sedangkan jarak dari sumber air > 3,0 

km. 

e. Kekeringan Antropogenik  terjadi karena ketidaktaatan pada 

aturan yang disebabkan oleh kebutuhan air lebih besar dari 

pasokan yang direncanakan sebagai akibat ketidaktaatan 

pengguna terhadap pola tanam/pola penggunaan air, dan 

kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air sebagai 

akibat dari perbuatan manusia. Intensitas kekeringan 

antropogenik diklasifikasikan menjadi: 

1. Rawan : apabila penutupan tajuk 40%-50%, 

2. Sangat rawan : apabila penutupan tajuk 20%-40%, 

3. Amat sangat rawan : apabila penutupan tajuk di DAS di 

bawah 20%. 

 

2.2  Metode Theory of Run 

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Yjevich pada 

Agusutus 1967, pada tahun 2004 Departemen Pekerjaan Umum 

membuat pedoman perhitungan indeks kekeringan 

menggunakan teori run. Metode ini bertujuan untuk melakukan 

penghitungan indeks kekeringan berupa durasi kekeringan 

terpanjang dan jumlah kekeringan terbesar pada lokasi stasiun 

hujan yang tersebar di suatu wilayah. 

Theory of Run merupakan perbandingan panjang defisit 

air dan jumlah defisit air. Prinsip perhitungan Theory of Run 

mengikuti peubah tunggal (univariate). Metode Theory of Run 

memiliki persamaan dasar yaitu : 

Y (m) < X (t, m), maka D (t, m) = X (t, m) – Y (m)  ............... (2.1) 
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Jumlah Kekeringan :  

Dn = ∑               
     .................................................. (2.2) 

Durasi Kekeringan : 

Ln = ∑        
    ............................................................... (2.3) 

dimana :  

Y(m) : adalah median atau nilai tengah bulan m 

X(t, m) : adalah seri data hujan bulanan bulan m tahun i 

m  : adalah bula ke m ; t adalah tahun ke t 

Dn  : adalah jumlah kekeringan dari bulan ke m sampai  

ke m+i (mm) 

Ln  : adalah durasi kekeringan dari bulan ke m sampai  

ke m+I (bulan) 

A(t, m) : adalah indikator bernilai 0, jika Y(m) ≥ X(t, m) 

A(t, m) : adalah indikator bernilai 1, jika Y(m) < X(t, m) 

A(t, m) : adalah indikator defisit atau surplus. 

 

2.3  Analisa Hidrologi 

Data dapat dikatakan valid jika memenuhi beberapa 

kriteria, yaitu bahwa data itu berada dalam range, tidak 

mempunyai trend, homogen, dan bersifat acak (Soemarto, 

1987). Analisis hidrologi yang digunakan adalah pengisian data 

kosong,  uji homogenitas data, uji konsistensi, dan uji 

abnormalitas data.  

2.3.1  Pengisian Data Yang Hilang 

Data yang hilang disuatu stasiun dapat diisi dengan nilai 

perkiraan berdasarkan data dari tiga atau lebih stasiun terdekat 

disekitarnya.  Untuk melengkapi data hujan yang hilang bisa 

dilakukan jika (Montarcih, 2010): 

1. Di sekitarnya ada stasiun penakar hujan (minimal 2) yang 

lengkap datanya, 
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2. Stasiun penakar hujan yang datanya hilang diketahui hujan 

rata-rata tahunnya.  

Untuk melakukan koreksi data dapat digunakan metode 

perbandingan normal (Normal Ratio Method). 

1. Metode perbandingan normal (Normal Ratio Method) 

Data yang hilang diperkirakan dengan rumus berikut : 
  

  
 = 

 

 
 (

  

  
  

  

  
  

  

  
    

  

  
)  .......................................... (2.4) 

dimana : 

Px  = hujan yang hilang di stasiun x, 

P1, P2, P3, Pn   = data hujan di stasiun sekitarnya pada periode 

yang sama, 

Nx  = hujan tahunan di stasiun x, 

N1, N2, Nn  = hujan tahunan di stasiun sekitar x, 

(Triatmodjo, 2010). 

 

2.3.2 Uji Homogenitas Data Hujan 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data hujan yang dipakai untuk analisis selanjutnya berasal dari 

populasi yang sama atau tidak. Metode yang digunakan untuk 

menguji homogenitas adalah Uji-t (Soewarno, 1995), dengan 

rumus sebagai berikut : 

t           = 
       

 ((
 

  
) (

 

  
)) 

   ....................................................... (2.5) 

σ = [ 
               

          
 1/2   ................................................  (2.6) 

dimana : 

t  = variable t terhitung 

X1 = rata-rata hitung sampel set ke 1 

X2 = rata-rata hitung sampel set ke 2 

N1 = jumlah sampel set ke 1 

N2 = jumlah sampel set ke 2 
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Apabila t terhitung > tc, maka kedua sampel yang diuji 

tidak berasal dari populasi yang sama, apabila t terhitung < tc, 

maka kedua sampel berasal dari populasi yang sama.  

tc = nilai t kritis dari tabel nilai kritis tc untuk distribusi uji-t 

dua sisi, berdasarkan Dk (N1+N2- 2) dan derajat 

kepercayaan (α). 

Pada uji-t dibandingkan antara dua sampel saja, apabila 

perbandingan itu lebih dari dua sampel digunakan Analisa 

Variasi (Analysis of Variance atau disingkat ANOVA). 

Uji analisa variasi pada dasarnya adalah menghitung 

nilai F. Kemudian nilai F dibandingkan dengan nilai F kritis (Fcr) 

dari tabel F. Setelah dilakukan uji-t selanjutnya dilakukan uji-f 

untuk menguji variansinya homogeny atau tidak. Pengujian nilai 

varian dari deret berkala dapat dilakukan dengan uji-f 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

F = 
     ∑           

 

   

     ∑ ∑          
  

   

 

   

   ......................................... (2.7) 

dimana : 

Xi = harga rerata untuk kelas i 

X = harga rerata keseluruhan  

Xij = pengamatan untuk kelas i pada tahun j 

Ni = banyak pengamatan untuk kelas i 

N = banyak pengamatan keseluruhan 

K = banyak kelas 

Apabila hasil pengujian ternyata hipotesis nol ditolak, 

maka nilai varian tidak stabil atau tidak homogen. 

 

2.3.3 Uji Konsistensi  

Uji konsistensi berarti menguji kebenaran data lapangan 

yang tidak dipengaruhi oleh kesalahan pada saat pengiriman 
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atau saat pengukuran, data tersebut harus benar-benar 

menggambarkan fenomena hidrologi seperti keadaan 

sebenarnya di lapangan (Soewarno, 1995). 

Uji konsistensi yang digunakan adalah uji lengkung 

massa ganda yang bertujuan untuk mengetahui dimana letak 

ketidak-konsistenan suatu data yang ditunjukkan oleh 

penyimpangan garisnya dari garis lurus. Jika terjadi 

penyimpangan, maka data hujan dari stasiun hujan yang diuji 

harus dikoreksi sesuai dengan perbedaan kemiringan garisnya.  

Jika data hujan tidak konsisten karena perubahan atau 

gangguan lingkungan di sekitar tempat penakar hujan dipasang, 

misalnya penakar hujan terlindung pohon, terletak berdekatan 

dengan gedung tinggi, perubahan cara penakaran dan 

pencatatan, pemindahan letak penakar dan sebagainya yang 

memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap trend 

semula. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan 

lengkung massa ganda seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini. 

  
   Sumber : Harto, 1993  

Gambar 2.1 Hubungan Antara Kumulatif Stasiun Hujan Yang 
Diuji dengan Stasiun Hujan Pembanding 
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Rumus yang digunakan adalah : 

Hz = Fk.Ho   ................................................................. (2.8) 

Fk = 
    

     
     ................................................................. (2.9) 

dimana : 

Hz = data hujan yang perlu diperbaiki 

Ho = data hujan hasil pengamatan 

Fk  = faktor koreksi 

Tan a = kemiringan garis sebelum ada perubahan 

Tan ao = kemiringan garis sesudah ada perubahan 

Uji konsistensi ini bertujuan untuk membandingkan data 

dari stasiun hujan yang diamati dengan stasiun hujan sekitarnya 

untuk mendapatkan sebaran data yang seragam.  

 

2.3.4 Uji Abnormalitas Data 

Data yang telah konsisten kemudian perlu diuji lagi 

dengan uji abnormalitas. Uji abnormalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data maksimum dan minimum dari 

rangkaian data yang ada layak digunakan atau tidak. Uji yang 

digunakan adalah uji Inlier-Outlier, dimana data yang 

menyimpang dari dua batas ambang, yaitu ambang bawah (Xi) 

dan ambang atas (XH) akan dihilangkan. 

Rumus yang digunakan untuk mencari kedua ambang 

tersebut adalah sebagai berikut : 

XH = Exp (Xrata + Kn .S)   ……………………………….. (2.10) 

XL = Exp (Xrata + Kn .S)   ……………………………….. (2.11) 

dimana : 

XH = nilai ambang atas 

Xi = nilai ambang bawah 

Xrata = nilai rata-rata 

S = simpangan baku dari logaritma terhadap data 
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Kn = besaran yang tergantung pada jumlah sampel data 

N = jumlah sampel data. 

 

2.4  Perangkat Lunak Arcview 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan perangkat 

bantu dalam pemetaan serta manajemen informasi berbasis 

geografis. Melalui perangkat ini kita dapat memvisualisasikan 

keadaan nyata bumi (real world) menjadi suatu gambar, 

Perangkat ini juga membantu kita memahami konsep-konsep 

fenomena alam terkait aspek geografis maupun keruangan 

sehingga memudahkan kita mengambil keputusan-keputusan 

perencanaan maupun pengelolaan sesuai dengan kebutuhan 

(Santosa, 2008). Map Server merupakan aplikasi freeware dan 

open source yang memungkinkan kita menampilkan data 

spasial (peta) di web. Map Server digunakan untuk men-

generate peta secara dinamis agar dapat di laod dalam halaman 

internet. Input data set GIS digunakan ESRI Shape file dari 

ArcView GIS (Nuryadin, 2005). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah kombinasi 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang 

memungkinkan untuk mengelola, menganalisis, memetakan 

informasi spasial berikut data atributnya. Hal ini mengakibatkan 

manusia mengusahakan agar suatu sistem komputer dapat 

mendukung sebuah aplikasi pemetaan yang berbasiskan Sistem 

Informasi Geografis (Lestari dan Marwoto, 2012). 

Menurut Setiawan (2014), Arcview merupakan salah 

satu perangkat lunak desktop Sistem Informasi Geografis dan 

pemetaan yang telah dikembangkan oleh ESRI (Environmental 

System Research Institute, Inc). Kemampuan-kemampuan 

perangkat SIG Arcview ini secara umum dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 
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1. Pertukaran data : membaca dan menuliskan data dari dan 

ke dalam format perangkat lunak SIG lainnya 

2. Melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematis 

3. Menampilkan Informasi (basis data) spasial maupun atribut 

4. Menjawab query spasial maupun atribut 

5. Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG 

6. Membuat peta tematik 

7. Meng-customize aplikasi dengan menggunakan bahasa 

skrip 

8. Melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya (dengan 

menggunakan extension yang ditujukan untuk mendukung 

penggunaan perangkat lunak SIG ArcView). 

Sistem Informasi Geografis dapat juga menggunakan 

atribut yang tersimpan untuk menghitung informasi baru 

mengenai feature peta, seperti menghitung panjang jalan 

tertentu atau menghitung luas area. Teknologi GIS juga mampu 

mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis database 

yang basa digunakan saat ini, seperti pengambilan data yang 

berdasarkan kebutuhan, analisis statistik dengan menggunakan 

visualisasi yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu 

ditawarkan melalui analisis geografis dengan gambar-gambar 

petanya (Lestari dan Marwoto, 2012). 

Menurut Therestia (2010), ArcView menghasilkan peta 

dalam bentuk shapefiles atau *.shp, selain itu pada ArcView 

terdapat kemudahan-kemudahan seperti yang terdapat dalam 

ArcPad antara lain pembuatan layer-layer, pengisian atribut, 

penambahan atau penghapusan atribut, digitasi on screen, 

penambahan titik, proses transformasi dan registrasi peta, dan 

dalam ArcView format *.dwg dan *.dxf hasil dari Autocad dapat 

dibuka sedangkan pada ArcPad kedua format tersebut tidak 
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dapat dibuka. Penggunaan perangkat lunak ArcView dapat 

dihubungkan dengan server internet dengan format SVG melalui 

perangkat lunak tambahan (translator) yaitu MapView SVG 

untuk mengubah format *.shp ke dalam format SVG agar bisa 

terhubung dengan internet. SVG merupakan kepanjangan dari 

Scalable Vector Graphics. SVG digunakan untuk 

menggambarkan obyek grafik gambar atau peta) yang berbasis 

vektor pada web. SVG adalah kumpulan perintah-perintah 

berupa teks yang mendefinisikan suatu gambar. Gambar yang 

berformat SVG tidak akan kehilangan kualitasnya apabila 

diperbesar atau diperkecil (scalable). 

Menurut Puspita (2013), Secara umum dikenal tiga jenis 

data. Ketiganya merupakan abstraksi sederhana dari objek-

objek nyata yang lebih rumit. 

1. Titik : sebagai koordinat tunggal (x,y) yang digunakan untuk 

menggambarkan berbagai penampakan geografi. 

Merupakan jenis data yang paling sederhana 

2. Garis : sebagai rangkaian koordinat (sekumpulan titik) yang 

tersambung dalam suatu rantai untuk menggambarkan 

bentuk dan jarak suatu penampakan 

3. Poligon : suatu area tertutup yang disusun oleh satu garis 

atau lebih. 

Biasanya poligon diberi label atau tanda khusus (arsir, 

warna, dsb) untuk membedakan dan membatasi antara satu 

poligon dengan polygon lainnya. Terdapat dua model data atau 

gambar yang digunakan dalam SIG, yakni sebagai berikut. 

Vektor  yaitu untuk melakukan proses pengolahan data atau 

gambar menggunakan garis dan kurva, yang memuat informasi 

warna, dimensi serta posisi. Vektor bersifat resolution-

independent atau tidak tergantung pada resolusi. Artinya, vektor 

dapat diubah-ubah baik bentuk, ukuran, posisi atau warnanya 
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pada resolusi berapapun tanpa mengubah kualitas tampilannya. 

Vektor dapat pula berupa satu titik tunggal. Raster juga disebut 

dengan bitmap, adalah gambar yang komposisinya terdiri atas 

titik-titik berbentuk bujur sangkar, yang dinamakan dengan pixel, 

yang disusun pada suatu grid. Setiap titik-titik pada grid tersebut 

masing-masing mengandung warna tersendiri. Memodifikasi 

raster berarti memodifikasi tiap pixel. Raster bersifat resolution 

dependent atau bergantung pada resolusi. Artinya data 

menampilkan gambar yang terpaku pada resolusi tertentu. Jadi, 

ketika gambar tersebut diperkecil atau diperbesar, kualitas 

gambar akan berubah (Puspita, 2013). 

ArcView GIS mengorganisasikan sistem perangkat 

lunaknya sedemikian rupa sehingga dapat dikelompokkan ke 

dalam beberapa komponen-komponen penting sebagai berikut. 

1. Project : suatu unit organisasi tertinggi di dalam ArcView 

GIS. Sebuah project berisi pointers yang merujuk pada 

lokasi fisik (direktori dalam disk) di mana dokumen-dokumen 

tersebut disimpan, selain juga  menyimpan informasi-

informasi pilihan pengguna (user preferences) untuk project-

nya (ukuran, simbol, warna dan sebagainya) dan semua 

dokumen yang terdapat di dalam sebuah project dapat 

diaktifkan, dilihat, dan diakses melalui project window 

2. Theme : suatu bangunan dasar sistem ArcView, Themes 

merupakan kumpulan dari beberapa layer ArcView yang 

membentuk suatu ‘‘tematik’ tertentu dan sumber data yang 

dapat direpresentasikan sebagai theme adalah shapefile, 

coverage (ArcInfo), dan citra raster 

3. View : representasi grafis informasi spasial dan dapat 

menampung beberapa ”layer” atau “theme” informasi spasial 

(titik, garis, poligon, dan citra raster) 
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4. Table : berisi informasi deskriptif mengenai layer tertentu. 

Setiap baris data (record) mendefinisikan sebuah entry 

(misalnya informasi mengenai salah satu poligon batas 

propinsi) di dalam basisdata spasialnya; setiap kolom (field) 

mendefinisikan atribut atau karakteristik dari entry (misalnya 

nama, luas, keliling atau populasi suatu propinsi) yang 

bersangkutan 

5. Chart : hasil suatu query terhadap suatu tabel data. Bentuk 

chart yang didukung oleh ArcView adalah line, bar, column, 

xy scatter, area, dan pie 

6. Layout : untuk menggabungkan semua dokumen (view, 

table, dan chart) ke dalam suatu dokumen yang siap cetak 

(biasanya dipersiapkan untuk pembuatan hardcopy) 

7. Script : bahasa (semi) pemrograman sederhana (makro) 

yang digunakan untuk mengotomasikan kerja ArcView. 

ArcView menyediakan bahasa sederhana ini dengan 

sebutan Avenue. Avenue dapat digunakan untuk 

memodifikasi tampilan (user interface). 

 


