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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Perubahan tingkat kekeringan yang mewakili kebutuhan 

air domestik dan tingkat kebutuhan yang mewakili 

pertanian dari tahun ke tahun adalah amat sangat kering.  

2. Durasi tingkat kekeringan yang mewakili kebutuhan air 

domestik dan dari tingkat kekeringan yang mewakili 

kebutuhan air untuk pertanian paling lama sekitar 22 

bulan pada tahun 2014 di stasiun hujan Baureno. 

Dimulai pada bulan Februari tahun 2013 hingga bulan 

November tahun 2014. 

3. Jumlah kekeringan kumulatif terbesar dari tingkat 

kekeringan yang mewakili kebutuhan air domestik dan 

dari tingkat kekeringan yang mewakili kebutuhan air 

untuk pertanian terjadi pada stasiun hujan Sugihan tahun 

2013 dengan jumlah -1996,6 mm. Dimulai pada bulan 

Februari tahun 2011 hingga bulan Maret tahun 2013. 

4. Tingkat kekeringan yang mewakili kebutuhan air 

domestik didapatkan tahun yang paling amat sangat 

kering yaitu pada tahun 2006 dengan prosentase 

94,34%, tahun paling basah terjadi pada tahun 2010 

dengan prosentase 56,19%, tahun sangat kering terjadi 

pada tahun 2008 dengan prosentase 56,02%, 

sedangkan tahun kering terjadi pada tahun 2013 dengan 

prosentase 26,92%.  

5. Tingkat kekeringan yang mewakili kebutuhan air untuk 

pertanian didapatkan tahun yang paling amat sangat 

kering yaitu pada tahun 2006 dengan prosentase 
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73,19%, tahun paling basah terjadi pada tahun 2010 

dengan prosentase 78,89%, tahun sangat kering terjadi 

pada tahun 2012 dengan prosentase 29,53%, 

sedangkan tahun kering terjadi pada tahun 2012 dengan 

prosentase 38,17%.  

6. Tingkat kekeringan yang mewakili kebutuhan air 

domestik dan dari tingkat kekeringan yang mewakili 

kebutuhan air untuk pertanian bahwa daerah Bojonegoro 

termasuk amat sangat kering dengan prosentase 

48,63% dan 43,13%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, adapun beberapa saran yang dapat digunakan 

sebagai rekomendasi terhadap beberapa pihak, diantaranya : 

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat diperlukan 

data curah hujan yang panjang, karena smakin panjang 

data hujan yang dimiliki maka kita dapat melihat trend 

kekeringan yang terjadi. Kualitas data hujan juga harus 

diperhatikan, apakah data hujan yang didapatkan tidak 

terdapat banyak data kosong. 

2. Analisa kekeringan menggunakan metode theory of run 

perlu dibandingkan dengan analisa kekeringan 

menggunakan metode yang lain, sebagai pembanding 

apakah hasil dari analisa masing-masing metode terjadi 

perbedaan atau tidak 

3. Dalam pembuatan peta kekeringa perlu juga 

dibandingkan dengan metode interpolasi yang lain, 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

perbedaan atau tidak pada peta yang dihasilkan 
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4. Ketersediaan data pendukung lainnya seperti data 

kekeringan dari dinas pertanian, BPBD, dan pencatatan 

debit juga dibutuhkan untuk verifikasi apakah hasil 

analisa kekeringan benar-benar terjadi. 

5. Perlu upaya penanggulangan kekeringan di daerah yang 

durasi dan tingkat kekeringannya amat sangat kering 

seperti kecamatan Sumberrejo, Karangnongko, Leran, 

dan Streen, untuk menyimpan air hujan di musim hujan 

untuk diresapkan supaya dapat dimanfaatkan pada 

musim kemarau. Misalnya dilakukan diopori, sumur 

resapan, sumur injeksi atau tampungan dipermukaan 

tanah lainnya. 

 


