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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Iklim merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan 

cuaca pada kawasan yang luas  dalam jangka waktu relatif panjang.  Iklim 

dipengaruhi oleh temperatur udara, tekanan udara, kelembaban udara, angin, 

dan curah hujan. Gangguan iklim merupakan bencana yang mendominasi 

selama empat dekade terakhir, bahkan intensitasnya semakin meningkat pada 

negara tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap 

gangguan iklim. Beberapa gangguan iklim yang sering terjadi di Indonesia 

adalah kekeringan, banjir dan tanah longsor. Sebagian besar kondisi ekstrem 

Indonesia berupa kekeringan dan banjir berhubungan erat dengan kejadian El 

nino.   

El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di 

Samudera Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di 

daerah katulistiwa bagian Tengah dan Timur. El Nino diawali dengan 

memanasnya suhu permukaan laut di pantai barat Peru-Ekuador (Amerika 

Selatan) yang menyebabkan gangguan iklim secara global (Hartono, 

2007).  El Nino terjadi setiap tiga atau tujuh tahun sekali dan setiap sekali 

kejadian El Nino bisa mempengaruhi iklim dunia selama satu tahun 

(Robert J., 2010).   
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Sejak tahun 1980 telah terjadi beberapa kali peristiwa El Nino.  El  

 Nino pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang luar biasa di 

Indonesia yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan.  Banyak sumur 

penduduk mengering, debit air sungai menurun, dan kebakaran hutan.  

Pengaruh El Nino berbeda-beda antar wilayah bergantung pada lokasi 

dan topografi (Qian et al., 2010). Wilayah beriklim monsun di Indonesia 

merupakan wilayah yang terkena dampak El Nino terbesar karena terkait 

dengan sirkulasi angin di belahan bumi Utara (Asia) dan angin dari belahan 

bumi Selatan (Australia). Beberapa wilayah yang termasuk dalam iklim 

monsun adalah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Pulau Sumatera bagian 

selatan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Provinsi Lampung terletak di Pulau Sumatra bagian selatan yang 

merupakan pintu gerbang penghubung dengan Pulau Jawa.  Kota Bandar 

Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung. Ketersediaan air 

untuk berbagai kebutuhan di Kota Bandar Lampung sangat bergantung 

pada cuirah hujan.   

Selain dapat mempengaruhi tingginya curah hujan, kejadian El Nino 

juga berpengaruh terhadap masuknya musim kemarau. El Nino akan 

mengakibatkan perubahan pola iklim tahunan seperti terlambatnya awal 

musim hujan maupun musim kering. Disamping itu periode musim hujan 

juga diperkirakan akan lebih pendek. Adanya gangguan El Nino 

berkurangnya ketersediaan air di Kota Bandar Lampung.  Deteksi wilayah-
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wilayah berdasarkan perbedaan dampak El Nino dapat digunakan untuk 

mengetahui wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan lebih baik.  

 

C. Rumusan Masalah 

El Nino dapat mempengaruhi tingginya curah hujan dan juga 

berpengaruh terhadap masuknya musim kemarau.  Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana hubungan El Nino terhadap curah hujan di 

Kota Bandar Lampung ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui hubungan El Nino dengan fluktuasi curah hujan 

yang terjadi di Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui hubungan SOI (Southern Oscillation Index) 

dengan fluktuasi curah hujan yang terjadi di Bandar Lampung. 

c. Untuk mengindentifikasi tahun basah dan tahun kering serta 

hubungannya dengan kejadian El Nino. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan gambaran besarnya pengaruh El Nino terhadap curah 

hujan di Bandar Lampung. 

b. Memberikan gambaran daerah yang mengalami dampak El Nino 

paling signifikan serta waktu terjadinya El Nino terparah sehingga 

dapat dilakukan penanganan.  
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F. Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penelitian ini, 

maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun hal yang 

membatasi penelitian ini adalah peninjauan dampak El Nino hanya 

dilakukan terhadap curah hujan bulanan di Kota Bandar Lampung. 

 


