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Kekeringan merupakan keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam 

masa yang berkepanjangan. Bencana kekeringan di Kabupaten Lampung Tengah 

dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan dibuktikanya pada tahun 

2013 Kabupaten Lampung Tengah menduduki peringkat 123 bencana kekeringan 

secara nasional yang dibuat oleh Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana. 

Kurangnya data spasial yang menyediakan informasi daerah potensial dilanda 

kekeringan turut berperan sebagai salah satu faktor yang menghambat 

penyelesaian masalah kekeringan. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan sekunder. 

Adapun pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi dan 

validasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pengumpulan data 

penginderaan jauh dan pengumpulan data sekunder lainnya yang mendukung. 

Populasi dalam penelitian ini adalah potensi kekeringan di Kecamatan Bekri, 

Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Seputih Agung, 

Terbanggi Besar dan Trimurjo. Sampel berjumlah 15 lokasi yang didasarkan pada 

hasil interpretasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) serta tutupan 

lahan dan berjumlah 27 lokasi validasi lapangan untuk menentukan potensi rawan 

kekeringan. Dalam penelitian potensi kekeringan ini menggunakan tujuh variabel 

yaitu: Vegetasi Lahan, Bentuk Lahan, Kelerengan, Jenis Tanah, Curah Hujan, 

Tutupan Lahan dan Jarak Terhadap Sungai. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebaran daerah berpotensi kekeringan di 8 

Kecamatan terdapat 5 kelas potensi kekeringan.  Adapun kelas potensi  tersebut  

yaitu: Potensi kekeringan sangat rendah seluas 108.36 ha (0.13%), potensi 

kekeringan rendah seluas 7743 ha (9.47%), potensi kekeringan sedang seluas 

45192.85 ha (55.27%), potensi kekeringan tinggi seluas 26632.73 ha (33.57%)  

dan potensi kekeringan sangat tinggi seluas 2097.72 ha (2.57%). 

 
Kata Kunci: Kekeringan, Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, 

Kuantitatif Deskriptif  
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ABSTRACT 

 

 

REGIONAL POTENTIAL STUDY OF THE DROUGHT OF 

LAMPUNG TENGAH DISTRICT  

WITH REMOTE SENSING AND  

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 

By 

W. LUCKY 

 

Drought is a state of shortage supply water on an area in the period were 

prolonged. Disaster drought in District Lampung Tengah from year to year 

continued to experience the rise to proved in the year 2013 District Lampung 

Tengah topped ranked 123 disasters of drought in the national that made by the 

National Agency and Disaster Management . Lack of spatial data that provides 

information on potential areas affected by drought also plays a role as one of the 

factors that hamper the resolution of drought problems . 

 

The method used in this study uses descriptive quantitative methods of data 

collection that are carried out primary and secondary. The primary data collection 

is done by observation and validation methods. Secondary data collection is done 

by remote sensing data collection methods and other secondary data collection 

that supports. The population in this study is the potential for drought in Bekri, 

Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Seputih Agung, 

Terbanggi Besar and Trimurjo Districts. The sample consists of 15 locations 

based on the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) interpretation and 

land cover and there are 24 field validation locations to determine the potential for 

drought prone. In this potential drought study uses seven variables, namely: Land 

Vegetation, Land Form, Slope, Soil Type, Rainfall, Land Cover and Distance to 

the River. 

 

The results of this study indicate the distribution of drought potential areas in 8 

Districts, there are 5 classes of drought potential. The potential classes are: Very 

low drought potential of 108.36 ha (0.13%), low drought potential of 7743 ha 

(9.47%), medium drought potential of 45192.85 ha (55.27%), high drought 

potential of 26632.73 ha (32.57%) and the potential for drought is very high 

covering an area of 2097.72 ha (2.57%). 

Keywords: Drought, Remote Sensing, Geographic Information Systems, 

Descriptive Quantitative  
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1. PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Bencana (disaster) merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian 

suatu komunitas sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan 

manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan yang melampaui kemampuan 

komunitas tersebut untuk mengatasi menggunakan sumber daya mereka sendiri 

(Wahana, 2015). 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis (BNPB, 2017). 

Dewasa ini tidak hanya karakter seseorang yang dapat dikatakan sulit untuk 

diramalkan, tetapi karakter iklim pun deimikian. Iklim yang mengalami perubahan 

akan bermuara pada lama musim yang berubah-ubah. Indonesia yang notabene 

memiliki iklim tropis dengan perubahan musim yang dapat dikatakan sedang labil 

ini pun menjadi perhatian utama bagi setiap lapisan terutama bagi kalangan yang 

bergerak di bidang pertanian ataupun yang terkait dengan penggunaan lahan 
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lainnya. Perubahan karakter iklim juga bahkan dapat menyebabkan kekeringan. 

Kekeringan menjadi suatu bencana yang secara perlahan mengurangi 

kesejahteraan tanpa disadari. Layaknya bencana yang tidak dapat dicegah secara 

sempurna yang bisa dilakukan hanyalah melalui penanggulangan dan menambah 

jangka waktu hal tersebut berulang. Maka penting bagi kita untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai apa itu kekeringan dan berbagai hal yang berkaitan 

dengannya (Nabila, 2019). 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak mendapatkan 

investasi baik dari dalam maupun luar negeri yang turut berpartisipasi dalam 

pembangunan wilayah di Indonesia. Hal tersebut tidak hanya dalam pembangunan 

wilayah di Indonesia. Tentunya hal tersebut tidak hanya berdampak positif, 

namun menyisakan dampak-dampak negatif khususnya bagi kondisi alam di 

Indonesia. Dengan banyaknya pembangunan, maka secara otomatis akan 

mengurangi kawasan hijau, merusak relief bumi yang alami dan bahkan untuk 

kasus-kasus yang parah akan menyebabkan bencana alam seperti kekeringan 

(Nita, 2017). 

Berdasarkan data yang dihimpun Posko BNPB 2018 kekeringan melanda 11 

provinsi yang terdapat di 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. 

Kekeringan telah menyebabkan 4,87 juta jiwa terdampak. Masyarakat mengalami 

kekurangan air bersih sehingga harus mencari air ke sumber-sumber air di tempat 

lain. Sebagian harus membeli air bersih dan menggantungkan pada bantuan 

droping air bersih. Sebagian besar kekeringan melanda wilayah Jawa dan Nusa 

Tenggara. Beberapa daerah yang mengalami kekeringan cukup luas adalah 

https://foresteract.com/bencana-alam/
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Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, 

NTT, dan salah satunya adalah Provinsi Lampung. 

Provinsi Lampung terletak di bagian selatan pulau Sumatra dan terdapat 13 

Kabupaten dan 2 Kota Madya (Provinsi Lampung,2019). Salah satu dari 

Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah 

dengan luas wilayah kurang lebih 4789,82 km2 (Lampung Kemenag,2019) yang 

terletak di tengah Provinsi Lampung. 

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu Kabupaten Provinsi Lampung 

yang rawan terhadap bencana kekeringan. Hal ini sesuai pada data Indeks Rawan 

Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan BNPB tahun 2013. Indeks 

kekeringan menunjukkan Kabupaten Lampung Tengah memiliki rawan bencana 

kekeringan kelas resiko tinggi. Termasuk ke dalam peringkat ke-123 kekeringan 

kelas resiko tinggi seluruh kabupaten yang ada di Indonesia.  

Tabel 1. Peringkat Bencana Kekeringan Nasional 

No. 

Peringkat 

Kabupaten 

Seluruh Indonesia 

Kabupaten/Kota Provinsi Skor 
Kelas 

Resiko 

1 120 Jombang Jawa Timur 24 Tinggi 

2 121 Magelang Jawa Tengah 24 Tinggi 

3 122 Majalengka Jawa Barat 24 Tinggi 

4 123 Lampung Tengah Lampung 24 Tinggi 

5 124 Lamongan Jawa Timur 24 Tinggi 

6 125 Klaten Jawa Tengah 24 Tinggi 

Sumber: Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB, 2013 

Bencana kekeringan di Kabupaten Lampung Tengah  mengakibatkan pasokan air 

bersih berkurang untuk lahan pertanian pada bulan Agustus 2018 sehingga Kepala 

Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung, Indriatmoko kepada RRI mengatakan, musim kemarau yang terjadi 
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tahun ini membuat ratusan hektar sawah di Provinsi Lampung mengalami 

kekeringan. Menurutnya, berdasarkan catatan, kekeringan terjadi di tiga daerah, di 

antaranya yakni Kabupaten Lampung Tengah, seluas 81 hektar (Ikhwan Wijaya, 

2018). Menurut KBRN, Bandar Lampung : Stasiun Klimatologi BMKG 

Pesawaran  menyatakan, hampir seluruh wilayah di Provinsi Lampung akan 

mengalami kemarau panjang dengan intensitas hujan rendah. Bahkan Stasiun 

Klimatologi BMKG Pesawaran memprediksi, paling tidak terdapat sembilan 

Kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Tulang Bawang, Tulang Bawang 

Barat, Lampung Timur, Mesuji, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pesawaran 

dan Kabupaten Pringsewu, akan mengalami kemarau  lebih panjang dari wilayah 

lain (Indra Achmad, 2018). Oleh karena itu, masih terdapat kemungkinan 

bertambahnya daerah rawan kekeringan di Kabupaten Lampung Tengah. Namun 

penelitian ini  tidak seluruh nya dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah hanya 

beberapa Kecamatan yang akan diteliti yaitu Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, 

Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan 

Trimurjo. 

Ilmu penginderaan jauh telah berkembang sangat pesat dari masa ke masa. 

Teknologi satelit berperan besar dalam perkembangan aplikasi ilmu penginderaan 

jauh, terutama dalam menganalisa keadaan vegetasi bumi. Teknologi sistem 

sensor satelit dan algoritma pemrosesan sinyal digital memudahkan pengambilan 

informasi keadaan bumi secara lebih cepat, detail dan akurat. Sejak 

diluncurkannya berbagai instrumen pada satelit observasi Bumi ERTS milik 

NASA dan AVHRR milik Landsat 8, algoritma pemrosesan sinyal yang 

digunakan untuk mengamati keadaan vegetasi adalah algoritma NDVI 

http://www.rri.co.id/
http://www.rrr.co.id/
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(Normalized Difference Vegetation Index). Algoritma ini memanfaatkan 

fenomena fisik pantulan gelombang cahaya yang berasal dari dedaunan. 

Dalam aplikasi penginderaan jauh, indeks vegetasi merupakan cerminan tingkat 

kehijauan vegetasi yang juga dapat digunakan sebagai variabel kondisi 

kekeringan. Indeks vegetasi dapat berubah disebabkan oleh kondisi ketersediaan 

air akibat pergantian musim. Kondisi indeks vegetasi rendah mengakibatkan 

penurunan produksi pangan, kebakaran, dan lain sebagainya. Untuk 

mengantisipasi akibat buruk tersebut, upaya pemantauan indeks vegetasi perlu 

dilakukan. 

Kurangnya informasi geospasial seperti vegetasi lahan, bentuk lahan, kelerengan, 

jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, dan jarak terhadap sungai, turut berperan 

sebagai salah satu faktor yang menghambat penyelesaian masalah kekeringan, 

sehingga saat ini sangat diperlukan peta-peta tersebut mengingat kekeringan 

merupakan suatu masalah berdampak serius pada seluruh sektor makhluk hidup.  

Peta  yang  berkaitan  dengan  keruangan  hendaknya merupakan peta yang 

bergeoreferensi. Pembuatan peta yang bergeoreferensi dapat menggunakan teknik 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (Dzulfikar, 2013). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Kekeringan adalah keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam 

jangka waktu berkepanjangan (berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kekurangan 

pasokan air dalam waktu yang lama akan memberikan dampak buruk bagi 

kehidupan, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan hingga jauh beberapa 

kilometer dan mereka harus mengantri untuk mendapatkannya. Kekeringan 

muncul jika suatu wilayah mengalami curah hujan dibawah rata-rata secara terus 

menerus. Musim kemarau yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan suatu 

wilayah kering, karena cadangan air tanah habis akibat penguapan, transpirasi dan 

penggunaan oleh manusia. Kondisi kekeringan yang parah dapat dikategorikan 

sebagai bencana alam apabila wilayah yang mengalami kekurangan air telah 

kehilangan sumber pendapatan, akibat gagal panen atau kematian bagian-bagian 

ekosistem lingkungan. 

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu Kabupaten Provinsi Lampung 

yang rawan terhadap bencana kekeringan. Hal ini sesuai pada data Indeks Rawan 

Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan BNPB tahun 2013. Indeks 

kekeringan menunjukkan Kabupaten Lampung Tengah memiliki rawan bencana 

kekeringan kelas resiko tinggi. Termasuk ke dalam peringkat ke-123 kekeringan 

kelas resiko tinggi seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan BNPB, kekeringan dapat mengancam 

para petani/ peladang dan masyarakat pemukiman yang membutuhkan air untuk 

pertanian, ladang dan kebutuhan air untuk sehari-hari. Oleh karena itu dalam 

menentukan daerah rawan kekeringan untuk saat ini dan masa mendatang 
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hendaknya diperlukan perencanaan yang matang, sehingga segala potensi wilayah 

dalam kaitannya dengan daerah kekeringan dapat di kembangkan secara optimal. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel bebas dalam menentukan 

potensi rawan kekeringan meliputi a) bentuk lahan, b) kelerengan, c) jenis tanah, 

d) curah hujan, e) tutupa lahan, f) jarak terhadap sungai serta g) vegetasi lahan. 

Dalam menentukan potensi rawan kekeringan dapat dilakukan suatu proses 

analisis spasial dengan menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis. Metode yang digunakan untuk mengetahui potensi kekeringan adalah 

metode Kuantitatif Deskriptif. Kuantitatif Deskriptif adalah pengumpulan data 

yang dilakukan secara primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data primer 

dilakukan dengan metode observasi, validasi, dokumentasi dan wawancara. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pengumpulan data 

penginderaan jauh dan pengumpulan data sekunder lainnya yang mendukung. 

Dari rumusan masalah di atas, dapat disusun suatu research : 

1. Bagaimana sebaran daerah yang berpotensi kekeringan di Kecamatan Bekri, 

Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, 

Terbanggi Besar dan Trimurjo? 

2. Bagaimana akurasi Penginderaan Jauh dengan metode NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) dapat menentukan tingkat tinggi & rendah 

vegetasi di daerah berpotensi rawan kekeringan? 

3. Bagaimana akurasi Sistem Informasi Geografis dengan metode Scoring dapat 

mendeteksi daerah berpotensi rawan kekeringan? 
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1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan  pada  perumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  

adalah  : 

1. Mengetahui sebaran daerah berpotensi kekeringan di Kecamatan Bekri, Bumi 

Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, 

Terbanggi Besar dan Trimurjo. 

2. Mengetahui akurasi Penginderaan Jauh dengan metode NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) untuk menentukan tingkat tinggi & rendah 

vegetasi di daerah berpotensi rawan kekeringan. 

3. Mengetahui akurasi Sistem Informasi Geografis dengan metode Scoring 

untuk mendeteksi daerah berpotensi rawan kekeringan. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini memilih cakupan ruang lingkup permasalahan yang dibatasi 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Wilayah penelitian hanya di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung 

Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo. 

2. Penelitian ini mempertimbangkan tujuh variabel yang mempengaruhi tingkat 

potensi lahan untuk persebaran potensi rawan kekeringan yaitu a) bentuk 

lahan, b) kelerengan, c) jenis tanah, d) curah hujan, e) tutupa lahan, f) jarak 

terhadap sungai serta g) vegetasi lahan. 

3. Validasi hasil peta potensi kekeringan dilakukan dengan observasi, 

dokumentasi dan wawancara. 
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4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan 

sekunder. Adapun pengumpulan data primer dilakukan dengan metode 

observasi dan validasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode 

pengumpulan data penginderaan jauh dan pengumpulan data sekunder 

lainnya yang mendukung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan manfaat 

baik pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bagi masyarakat khususnya 

masyarakat Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, 

Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo, bagi ilmu pengetahuan, 

maupun bagi peneliti. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai informasi untuk 

daerah yang berpotensi kekeringan di delapan kecamatan.  

2. Bagi masyarakat khususnya para petani sawah dan kebun, serta masyarakat 

pemukiman, sebagai arahan bahwasannya di daerah tersebut merupakan 

daerah yang berpotensi kekeringan dan sebagai pertimbangan mengatasi 

suatu kekeringan di daerah tersebut.  

3. Bagi aspek keilmuan akan memberikan tambahan informasi dalam bidang 

pembuatan peta potensi kekeringan dengan memanfaatkan Penginderaan Jauh 

(INDERAJA) dan Sistem Informasi Geografis (GIS). 
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1.6 Lokasi Daerah Penelitian 

Lokasi penelitian di laksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Secara Geografis 

Kabupaten Lampung Tengah terletak pada koordinat 104º 35’ - 105º 50’ BT dan 

4º 30’ - 4º 15’ LS. Secara adminitrasi Kabupaten Lampung Tengah terbagi dalam 

28 Kecamatan, tetapi penulis hanya mengambil 8 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, 

Terbanggi Besar dan Trimurjo. Secara administratif luas wilayah 8 Kecamatan 

adalah 81774.66 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Way Pengubuan, sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung 

Timur dan Kota Madya Metro, sebelah selatan berbatasan  dengan Kabupaten 

Pesawaran, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anak Tuha  dan 

Kecamatan Bangun Rejo. Peta penelitian dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini 

: 



11 
 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
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2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang saya lakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang 

sudah dilakukan sebagai acuan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu ini 

menjadi salah satu acuan penulis sehingga penulis dapat memperbanyak teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilaksanakan. Dari penelitian 

sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul / penelitian yang 

sama pada judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagian 

penelitian sebagai sumber dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian 

saya. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dari topik 

penelitian yaitu mengenai kajian Pembuatan Peta Rawan Kekeringan Kabupaten 

Lampung Tengah dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis ( 

Studi Kasus : Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, 

Punggur, Seputih Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo. Perbandingan dengan 

penelitian terdahulu dapat di lihat pada tabel  di bawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian/ 

Tahun 
Judul Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Nita 

Inopianti 

(2017) 

Pemanfaatan 

Aplikasi Sistem 

Informasi 

Geografis (SIG) 

dan 

Penginderaan 

Jauh Untuk 

Pemetaan 

Daerah Rawan 

Kekeringan Di 

Kabupaten 

Sukabumi 

Kabupaten 

Sukabumi, 

Jawa 

Barat 

Metode 

Kuantitatif 

Deskriptif 

dengan 

Penginderaan 

Jauh dan 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Potensi Kekeringan 

yang cukup rawan 

mendominasi dengan 

kisaran 44.02 % dari 

luas wilayah, 

sedangkan luas 

potensi kekeringan 

yang rawan berkisar 

31.00 % dari luas 

wilayah, luas potensi 

kurang rawan 

kekeringan berkisar 

20.91 % dari luas 

wilayah dan potensi 

kekeringan yang tidak 

rawan di Kabupaten 

Sukabumi merupakan 

kelas potensi paling 

kecil luasannya hanya 

berkisar 4.07 % dari 

luas wilayah 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh  Nita Inopianti menggunakan 7 variabel 

terdapat 2 variabel yang berbeda dengan penulis yaitu variabel jarak terhadap 

sungai dan bentuk lahan. Dan juga perbedaan tempat penelitian. 
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Penelitian/ 

Tahun 
Judul Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Dzulfikar 

Habibi 

Jamil 

(2013) 

Deteksi Potensi 

Kekeringan 

Berbasis 

Penginderaan 

Jauh Dan 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Di Kabupaten 

Klaten 

Kabupaten 

Klaten 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian, 

meliputi 

lokasi dan 

obyek 

penelitian, 

alat dan 

bahan 

penelitian, 

variabel 

penelitian, 

metode 

pengumpulan 

data dan 

metode 

analisis data. 

Kelas kekeringan di 

Kabupaten Klaten 

dibagi menjadi 5 kelas 

kekeringan yaitu sangat 

rendah (0,22%), rendah 

(7.63%), agak tinggi 

(49.73%), tinggi 

(35.29%), sangat tinggi 

( 7.13%) 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh  Dzulfikar Habibi Jamil menggunakan 6 

variabel, penulis menggunakan 7 variabel yaitu variabel  jarak terhadap sungai dan 

tidak menggunakan indeks kebasahan dan indeks kecerahan. Dan juga perbedaan 

tempat penelitian. 
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Penelitian/ 

Tahun 
Judul Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Dony Agil 

Prasetyo 

(2017) 

Analisis Lokasi 

Rawan Bencana 

Kekeringan 

Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis Di 

Kabupaten Blora 

Tahun 2017 

Kabupaten 

Blora 

AHP 

(Analytcal 

Hierarchy 

Process) dan 

analisis 

spasial 

menggunakan 

SIG 

Dari hasil pembobotan 

tersebut diperoleh lima 

kelas klasifikasi 

kekeringan yaitu 

kekeringan sangat 

berat sebesar 25.50%, 

kekeringan berat 

sebesar 20.11%, 

kekeringan sedang 

sebesar 32.78%, 

kekeringan ringan 

sebesar 17.56% dan 

kekeringan sangat 

ringan sebesar 4.06%. 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh  Dony Agil Prasetyo menggunakan 5 

variabel, serta penulis menggunakan 7 variabel , juga menggunakan analisis 

penginderaan jauh, dan perbedaan metode, penulis menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif, serta perbedaan tempat penelitian. 
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2.2 Pengertian Kekeringan 

Kekeringan adalah salah satu permasalahan yang berdampak negatif bagi suatu 

wilayah. Kekeringan sering dianggap sebagai sebuah bencana yang timbul akibat 

dari kurangnya curah hujan dari biasanya atau kondisi normal (Nurrahman & 

Pamungkas, 2013). Kekeringan diawali dengan berkurangnya jumlah curah hujan 

dibawah normal pada satu musim, yang merupakan tanda awal dari terjadinya 

kekeringan. Tahapan selanjutnya adalah berkurangnya kondisi air tanah yang 

menyebabkan terjadinya stress pada tanaman. Tahapan selanjutnya terjadinya 

kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah yang ditandai menurunya tinggi 

muka air sungai atau pun danau (Muliawan, 2014). 

Changnom (1987) mendefinisikan, kekeringan pertanian sebagai suatu periode 

ketika air tanah tidak cukup memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga 

pertumbuhannya tetap, bahkan tanaman mati. Definisi kekeringan hidrologis 

adalah suatu periode dimana  bila untuk sungai alirannya dibawah normal atau 

bila untuk waduk tampungan air tidak ada (habis). 

Secara lebih spesifik kekeringan meteorologi didefinisikan oleh Palmer (1965) 

sebagai suatu interval waktu yang mana suplai air hujan aktual pada suatu lokasi 

jatuh/turun lebih pendek dibandingkan suplai air klimatologis yang sesungguhnya 

sesuai estimasi normal. 
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2.2.1 Jenis-Jenis Kekeringan 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) membagi dua kategori kekeringan 

yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan yang diakibatkan perbuatan manusia  

(TKPSDA,  2003).  Adapun  kekeringan  alamiah  terbagi  menjadi  lima sudut 

pandang yaitu: 

1. Kekeringan  meteorologis  berkaitan  dengan  tingkat  curah  hujan  di  bawah 

normal  dalam  satu musim.  Pengukuran  kekeringan  meteorologis  

merupakan indikasi pertama adanya kekeringan. Kekeringan  hidrologis  

berkaitan  dengan  kekurangan  pasokan  air permukaan  dan air tanah.  

Kekeringan  ini diukur  berdasarkan  elevasi  muka  air sungai,  waduk,  

danau dan elevasi  muka  air tanah.  Ada  tenggang  waktu  mulai 

berkurangnya   hujan   sampai   menurunnya   elevasi   muka   air   sungai,   

waduk. 

2. Danau dan elevasi  muka air tanah. Kekeringan  hidrologis  bukan merupakan 

indikasi awal adanya kekeringan. 

3. Kekeringan   pertanian   berhubungan   dengan   kekurangan   lengas   tanah 

(Kandungan air dalam tanah) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan 

tanaman tertentu pada periode waktu tertentu dalam wilayah yang luas. 

Kekeringan pertanian ini terjadi setelah gejala kekeringan meteorologis. 

4. Kekeringan   sosial   ekonomi   berkaitan   dengan   kekeringan   yang   

memberi dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi seperti: rusaknya 

tanaman, peternakan,  perikanan,  berkurangnya  tenaga  listrik  dari  tenaga  

air, terganggunya kelancaran transportasi air, menurunnya pasokan air baku 

untuk industri domestik dan perkotaan. 
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5. Kekeringan hidrotopografi berkaitan dengan perubahan tinggi muka air 

sungai antara musim hujan, musim kering dan topografi lahan. 

Kekeringan tidak taat aturan atau yang disebabkan manusia terjadi karena: 

1. Kebutuhan  air  lebih  besar  dari  pasokan  yang  direncanakan  akibat  

ketidak taatan pengguna terhadap pola tanam/pola penggunaan air. 

2. Kerusakan   kawasan   tangkapan   air,   sumber-sumber   air   akibat   

perbuatan manusia. 

2.2.2 Faktor-Faktor Kekeringan 

Kejadian kekeringan terjadi hampir seluruh dunia akibat jarangnya air serta 

adanya musim kemarau yang berkepanjangan akibat penyimpangan iklim seperti 

El Nino, yang terjadi pada tahun-tahun tertentu di Australia, Amerika, Meksiko, 

Filipina, dan Indonesia (Sholikhati, 2013). 

Namun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kekeringan 

(Miftahudin, 2016), antara lain: 

1. Curah hujan yang rendah 

Kekeringan merupakan suatu fenomena alam yang disebabkan oleh defisit 

curah hujan pada area dan periode yang luas. Kombinasi antara defisit curah 

hujan dan laju evapotransporasi yang meningkat akan menyebabkan defisit 

air tanah. 

2. Topografi 

Topografi juga sangat mempengaruhi ketersediaan air, karena berkaitan 

dengan curah hujan. Daerah pada zona bergunung cenderung memiliki curah 

hujan lebih tingi karena memiliki tipe hujan orografik yang mengakibatkan 
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curah hujan turun dengan itensitas yang tinggi. Sedangkan wilayah yang 

berada di topografi perbukitan memiliki curah hujan yang lebih rendah. 

3. Kurangnya kawasan hijau 

Salah satu fungsi kawasan hijau adalah untuk menjadi daerah tangkapan air. 

Jadi semakin tinggi kawasan hijau, maka semakin tinggi pula sumber air yang 

dimiliki kawasan tersebut. 

4. Tutupan lahan 

Sebaran tutupan lahan akan mempengaruhi daya serap tanah terhadap air, 

tutupan lahan kawasan terbangun akan lebih sulit menyerap air dibandingkan 

dengan kawasan hijau. Sehingga semakin banyak kawasan terbangun maka 

tingkat kekeringan akan semakin tinggi dibandingkan dengan kawasan yang 

memiliki kawasan hijau tinggi. 

2.3 Pengertian Penginderaan Jauh 

Penginderaan  jauh  adalah  ilmu  dan  seni  untuk  mendapatkan informasi tentang  

objek,  daerah,  fenomena  alam  dengan  cara  menganalisa  data  yang diperoleh  

tanpa  kontak  langsung  dengan  objek,  daerah,  fenomena  yang dikaji (Lillesand 

& Kiefer, 1994 : 1; Bates & Jackson, 1987 : 434).  Menurut Campbell 

penginderaan jauh diartikan sebagai suatu ilmu untuk mendapatkan informasi 

mengenai permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari 

jarak jauh ,sedangkan menurut Curran, penginderaan jauh yaitu penggunaan 

sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang 

dapat di interprestasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna 

(Sodikin, 2015). 
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2.3.1 Interprestasi Citra Penginderaan Jauh 

Interpretasi atau penafsiran citra penginderaan jauh merupakan perbuatan 

mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek 

dan menilai arti pentingnya  objek tersebut. Interpretasi  citra penginderaan  jauh 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu interpretasi secara manual dan interpretasi 

secara digital ( Purwadhi, 2001 ). Interpretasi secara manual adalah interpretasi 

data  penginderaan  jauh  yang  mendasarkan  pada  pengenalan  ciri/karakteristik 

objek secara keruangan. Karakteristik  objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur 

interpretasi  yaitu  bentuk,  ukuran,  pola,  bayangan,  rona/warna,  tekstur,  situs, 

asosiasi   dan   konvergensi   bukti.   Interpretasi   secara   digital   adalah   

evaluasi kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra. 

Dasar  interpretasi  citra digital  berupa  klasifikasi  citra pixel berdasarkan nilai  

spektralnya  dan  dapat  dilakukan  dengan  cara  statistik.  Dalam 

pengklasifikasian citra secara digital, mempunyai tujuan khusus untuk 

mengkategorikan secara otomatis setiap pixel yang mempunyai informasi spektral 

yang sama dengan mengikutkan pengenalan pola spektral, pengenalan pola spasial 

dan  pengenalan   pola  temporal   yang  akhirnya  membentuk   kelas  atau  tema 

keruangan (spasial) tertentu. 

2.3.2 Citra Landsat 8 

Satelit Landsat (Land satellite) merupakan suatu hasil program satelit sumberdaya  

bumi  yang dikembangkan  oleh NASA  (the National  Aeronautical and  Space 

Administration). Satelit  Landsat  8  LDCM  (Landsat  Data  Continuity  Mission)  

yang merupakan  satelit  terbaru  yang  diluncurkan  Amerika  Serikat  pada  
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tanggal 11  Februari 2013  dan  masih  berfungsi  sampai  sekarang  memiliki  

saluran 11  band dan  kegunaannya  sebagai  berikut: 

Tabel 3 Saluran Citra Landsat 8 

Saluran Panjan Gelombang 

( Mikrometer ) 

Resolusi Spasial 

(Meter) 

Nama Spektrum 

Opertional Land Imager (OLI) 

Saluran 1 0.435 - 0.451 μm 30 m Coastal / Aerosol 

Saluran 2 0.452 - 0.512 μm 30 m Biru 

Saluran 3 0.533 - 0.590 μm 30 m Hijau 

Saluran 4 0.636 - 0.673 μm 30 m Merah 

Saluran 5 0.851 - 0.879 μm 30 m NIR 

Saluran 6 1.566 - 1.651 μm 30 m SWIR -1 

Saluran 7 2.107 - 2.294 μm 30 m SWIR -2 

Saluran 8 0.503 - 0.676 μm 15 m Pankromatik 

Saluran 9 1.363 - 1.384 μm 30 m Cirrus 

Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

Saluran 10 10.60 - 11.19 μm 100 m TIR -1 

Saluran 11 11.50 - 12.51 μm 100 m TIR -2 

 Sumber : NASA (National  Aeronautical and  Space Administration 

Tabel 4 Kegunaan Saluran Citra Landsat 8 

No Saluran Aplikasi 

1 
Saluran  1 

(0,435–0,451  μm) 

Dirancang  untuk  mendeteksi  biru  dalam  dan  

violet,  saluan  ini  bermanfaat  untuk pencitraan  

air  dangkal,  dan  pelacakan partikel  halus  

seperti  debu  dan  asap.  Seperti Samudra  dan  

tanaman  hidup  mencerminkan warna biruviolet  

lebih  dalam. 

2 
Saluran  2 

(0,452–0,512  μm) 

Dirancang  untuk  penetrasi  tubuh  air, sehingga 

bermanfaat  untuk  pemetaan perairan pantai,  

juga berguna  untuk  membedakan antara  tanah  

dan  vegetasi, tumbuhan  berdaun lebar  dan  

konifer. 

3 
Saluran  3 

(0,533–0,590  μm) 

Dirancang  untuk  mengukur  puncak  pantulan  

hijau saluran  tampak  bagi  vegetasi  guna  

penilaian ketahanan. 

4 
Saluran  4 

(0,636–0,673  μm) 

Saluran  absorbsi  klorofil  yang  penting  untuk 

diskriminasi  tumbuhan. 

5 
Saluran  5 

(0,851–0,879  μm) 

Bermanfaat  utuk  menentukan  kandungan  

biomassa  dan untuk  delineasi  tubuh  air. 

6 
Saluran  6 

(1,566–1,651  μm) 

Menunjukkan  kandungan  kelembaban  vegetasi  

dan kelembaban  tanah,  juga  bermanfaat  untuk 

membedakan  salju  dan  awan. 

7 
Saluran  7 

(2,107–2,294  μm) 

Saluran  yang  diseleksi  karena  potensinya  

untuk membedakan  tipe  batuan  dan  untuk  

pemetaan dirothermal. 

8 Saluran  8 Menggabungkan  warna  hitam,  putih  dan  
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(0,503–0,676  μm) warna tampak menjadi  satu  saluran  dengan  

resolusi  15  meter, sehingga  saluran  ini  akan  

membuat  citra yang  tajam dari  saluran  lain. 

9 
Saluran  9 

(1,363–1,384  μm) 

Saluran  ini  dirancang  untuk  awan  cirrus,  

sehingga pengguna  dapat  mengurangi  

kesalahan  penafsiran gambar  yang  tertutupi  

awan  dengan  citra  tanah. 

10 
Saluran  10 

(10,60–11,19  μm) 
Saluran  yang  tercitra  akibat  suhu  atau  panas, 

saluran  ini  dirancang  untuk  mengetahui  suhu 

yang  ada  dipermukaan  bumi,  atau  mendeteksi 

perbedaan  suhu (kebakaran  hutan). 
11 

Saluran  11 

(11,50 –  12,51 

μm 

Sumber : NASA (National  Aeronautical and  Space Administration) 

2.4 Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

adalah sebuah sistem yang didesain untuk  menangkap, menyimpan, 

memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data 

geografis. 

Akronim GIS terkadang dipakai sebagai istilah untuk geographical information 

science atau geospatial information studies yang merupakan ilmu studi atau 

pekerjaan yang berhubungan dengan Geographic Information System. Dalam 

artian sederhana sistem informasi geografis dapat kita simpulkan sebagai 

gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem basis data (database). 

Pengertian sistem informasi geografis menurut beberapa ahli: 

1. Burrough, 1986 

Kumpulan alat yang powerful untuk mengumpulkan, menyimpan, 

menampilkan dan mentransformasikan data spasial dari dunia nyata ( real 

world). 
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2. Aronoff, 1989 

Segala jenis prosedur manual maupun berbasis computer untuk menyimpan 

dan memanipulasi data bereferensi geografis. 

3. ESRI, 2004 

Sebuah sistem untuk mengatur, menganalisa dan menampilkan informasi 

geografis. 

SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu 

pada posisi, obyek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial 

merupakan salah satu item dari informasi dimana didalamnya terdapat informasi 

mengenai bumi termasuk permukaan bumi, dibawah permukann bumi, perairan, 

kelautan dan bawah atmosfer. 

2.4.1 Komponen Sistem Informasi Geografis 

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem informasi geografis 

adalah: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer. Perangkat ini dibedakan 

dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan 

dibedakan juga dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk 

perangkat keras dalam menyelesaikan tugas (Janner,2010). 

Misalnya perangkat keras pemetaan diantara lain : Digittizer (alat untuk 

mengubah data terestris menjadi data digital), Plotter ( alat untuk mencetak 

peta yang besar) dan sebagainya. 
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2. Perangkat Lunak (Software) 

Program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna 

dan perangkat keras. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai 

“penerjemah” perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk 

diteruskan atau diproses oleh perangkat keras (Janner,2010). 

Misal perangkat lunak pemetaan diantara lain : Aplikasi ARC GIS 10.3, ER 

Mapper 7.1 dan sebagainya. 

3. Brainware 

Brainware adalah komponen yang bertanggung jawab sebagai pelaksana 

dalam proses pengumpulan, proses, analisis dan publikasi data geografis. 

(Sodikin, 2015). 

Semua komponen dalam Sistem Informasi Geografis memiliki keterkaitan satu 

sama lain yang tidak dapat dipisahkan selama program tersebut. 

2.4.2 Tahapan Kerja Sistem Informasi Geografis 

Tahapan kerja dalam sistem informasi geografis sebagai berikut (Sodikin, 2015) : 

1. Tahap Perolehan Data 

Sistem informasi geografis membutuhkan data masukan sebagai sumber 

dalam pemetaan atau analisis informasi geografis. Data tersebut dapat kita 

peroleh dari beberapa sumber antara lain data lapangan (terestris), data peta 

data citra dan juga data database. 
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2. Tahap Input Data 

Setelah sumber data diperoleh baik data lapangan, data peta, data citra 

maupun database dimasukkan kedalam suatu program sistem informasi 

geografis yang nantinya akan diolah dan dimanipulasi. 

3. Tahap Pengolahan Manipulasi dan Analisis Data 

Setelah sumber data geografis dimasukan, kemudian data tersebut akan diolah 

melalui serangkaian program sistem informasi geografis, analisis tersebut 

dapat berupa: 

a. Klasifikasi 

Adalah mengelompokkan data spasial menjadi data spasial yang baru. 

b. Overlay 

Adalah menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data spasial 

yang berbeda. 

c. Networking 

Adalah analisis yang mengacu pada jaringan yang terdiri dari garis-garis 

dan titik-titik yang saling terhubung. 

d. Buffering 

Adalah analisis yang akan menghasilkan buffer/ peyangga yang bisa 

berbentuk lingkaran atau polygon yang melingkupi suatu obyek dan luas 

wilayahnya. 

e. Analisa Tiga Dimensi 

Adalah analisis dengan cara data divisualisasikan dalam bentuk tiga 

dimensi. 
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4. Tahap Output Data 

Tahap ini merupakan tahap keluaran yang disajikan dari hasil pengolahan, 

manipulasi dan analisis data. Keluaran ini dapat berbentuk peta, bagan, 

grafik, tabel, atau berupa hasil-hasil perhitungan. 

Dibawah ini adalah contoh gambar ilustrasi Subsistem SIG. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Prahasta, (2005) 

2.5 Kemampuan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis dalam 

Geodesi 

Geodesi merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki banyak ilmu 

pengukuran bumi untuk menganalisis fenomena yang ada di permukaan bumi. 

Penginderaan jauh merupakan salah satu ilmu geodesi untuk mendapatkan data 

informasi geografis yang ada di permukaan bumi dengan cara perekaman dari 

jarak jauh yang kemudian datanya diolah menjadi data geografis,sedangkan 

kedudukan sistem informasi geografis dalam geodesi adalah sebagai ilmu ukur 

dalam mengkaji dan menganalisis data yang bersifat georeferensi. 

 

Data Manipulation 

& Analysis 

SIG Data 

Input 

Data 

Management 

Data 

Output 

Gambar 2. Ilustrasi Subsistem SIG 
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2.6 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah suatu atribut, nilai/ sifat dari objek, individu/kegiatan 

yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik 

kesimpulannya. Beberapa definisi variabel menurut para ahli: 

1. Menurut Hatch dan Farhady (1981), variabel dapat didefinisikan sebagai 

atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang 

dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. 

2. Menurut Kerlinger (1973) menyatakan bahwa variabel adalah kontruk 

(constructs) atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya: tingkat aspirasi, 

penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, 

produktifitas kerja, dll. 

3. Menurut Kidder (1981),variabel penelitian adalah suatu kualitas dimana 

peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. 

4. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). 
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2.6.1 Macam– Macam Variabel 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-

macam variabel penelitian yaitu: 

1. Variabel Independen  

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam 

bahasa indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini biasa disebut juga variabel 

eksogen. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

bahasa indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat disebut juga varabel indogen. 

3. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

4. Variabel Intervening 

Menurut Tuckman (1988), “An intervening variabel is that faktor that 

theoritically affect the observed phenomenon but cannot be seen, measure, or 

manipulated.” Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan atara variabel independen dengan dependen, tetapi 

tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah variabel penyela/antara 

yang terletak dianatara variabel independen dan dependen, sehingga variabel 
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independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya 

variabel dependen. 

5. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan, bila 

akan melakukan penilitian yang bersifat membandingkan, melalui penelitian 

eksperimen. 

2.7 Variabel Potensi Rawan Kekeringan 

Ada beberapa variabel dalam menentukan daerah potensi kekeringan dibawah ini 

sebagai berikut:  

2.7.1 Indeks Vegetasi 

Indeks vegetasi adalah besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari 

pengolahan sinyal dijital data nilai kecerahan (brightness) beberapa kanal data 

sensor satelit. Untuk pemantauan vegetasi, dilakukan proses pembandingan antara 

tingkat kecerahan kanal cahaya merah (red) dan kanal cahaya inframerah dekat 

(near infrared). Fenomena penyerapan cahaya merah oleh klorofil dan 

pemantulan cahaya inframerah dekat oleh jaringan mesofil yang terdapat pada 

daun akan membuat nilai kecerahan yang diterima sensor satelit pada kanal-kanal 

tersebut akan jauh berbeda. Pada daratan non-vegetasi, termasuk diantaranya 

wilayah perairan, pemukiman penduduk, tanah kosong terbuka, dan wilayah 

dengan kondisi vegetasi yang rusak, tidak akan menunjukkan nilai rasio yang 

tinggi (minimum). Sebaliknya pada wilayah bervegetasi sangat rapat, dengan 
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kondisi sehat, perbandingan kedua kanal tersebut akan sangat tinggi (maksimum). 

Nilai perbandingan kecerahan kanal cahaya merah dengan cahaya inframerah 

dekat atau NIR/RED, adalah nilai suatu indeks vegetasi (yang sering disebut 

”simple ratio”) yang sudah tidak dipakai lagi. Hal ini disebabkan karena nilai dari 

rasio NIR/RED akan memberikan nilai yang sangat besar untuk tumbuhan yang 

sehat (Dodi, 2008). Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu algoritma indeks 

vegetasi yang baru dengan normalisasi, yaitu NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) seperti berikut ini: 

     
  (

   
   

)    

  (
   
   

)    
  

Yang di ekivalen dengan: 

      
       

       
 

Indeks vegetasi berbasis NDVI yang ditunjukkan pada persamaan (3), mempunyai 

nilai yang hanya berkisar antara -1 (non-vegetasi) hingga 1 (vegetasi). 

Setelah NDVI diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat skala warna (color 

map) tingkat vegetasi agar diperoleh informasi lebih lanjut. NASA 

mengklasifikasikan tingkat kehijauan vegetasi NDVI menggunakan skala seperti 

tampak pada Gambar 

 

Gambar 3. Rentang data NDVI 

Sumber: NASA ( National Aeronautics and Space Administration). 
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Gambaran secara rinci tentang klasifikasi lahan berdasarkan klasifikasi vegetasi 

dapat dilihat pada (Tabel 5). 

Tabel 5. Klasifikasi NDVI 

No Nilai NDVI Klasifikasi Skor 

1 -1 s/d -0.03 Lahan tidak bervegetasi 1 

2 -0.03 s/d 0.15 Vegetasi sangat rendah 2 

3 0.15 s/d 0.25 Vegetasi rendah 3 

4 0.26 s/d 0.35 Vegetasi sedang 4 

5 0.36 s/d 1.00 Vegetasi tinggi 5 

 Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

     Nomor : P.12/Menhut-Ii/2012 

 

2.7.2 Bentuk Lahan 

Bentuk Lahan adalah bentukan pada permukan bumi sebagai hasil perubahan 

bentuk permukaan bumi oleh proses-proses geomorfologis yang beroperasi pada 

permukaan bumi. Proses geomorfologi tersebut menyangkut semua perubahan 

baik fisik maupun kimia yang terjadi di permukaan bumi oleh tenaga-tenaga 

geomorfologis. Tenaga geomorfologis adalah semua tenaga yang ditimbulkan 

oleh medium alami yang berada di permukaan bumi termasuk diatmosfer 

(Suprapto Dibyosaputro, 1999). Gambaran secara rinci tentang klasifikasi bentuk 

lahan dapat dilihat pada (Tabel 6). 

Tabel 6. Klasifikasi Bentuk Lahan 

No Klasifikasi Relief 
Kemiringan 

Lereng ( % ) 
Skor 

1 Topografi dataran 0 - 2 1 

2 Topografi perbukitan landai 3 - 7 2 

3 Topografi bergelombang  8 - 13 3 

4 Topografi bergelombang curam 14 - 20 4 

5 Topografi perbukitan curam 21 - 55 5 

6 Topografi perbukitan sangat curam 56 - 140 6 

7 Topografi tegak/ terjal >140 7 

Sumber : Klasifikasi Relief Van Zuidam, 1983 
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2.7.3 Kelerengan 

Kelerengan/ Kelerengan lahan adalah perbedaaan ketinggian tertentu pada relief 

yang ada pada suatu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada tiap 

kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik. 

Panjang satu garis menunjukkan kelerengan yang sama. Kemiringan lahan 

menunjukkan karakter daerah yang harus dipertimbangkan dalam arahan 

penggunaan lahan. Kemiringan lahan tiap daerah berbeda-beda tetapi secara 

umum dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Kemiringan lahan 

dipengaruhi oleh ketinggian lahan terhadap laut karena semakin dekat dengan laut 

cenderung semakin rata. Gambaran secara rinci tentang klasifikasi lahan 

berdasarkan kelerengan dapat dilihat pada (Tabel 7). 

Tabel 7. Klasifikasi Kelerengan 

No Kelerengan (%) Klasifikasi Skor 

1 0 - 8 Datar 1 

2 8 - 15 Landai 2 

3 15 - 25 Agak Curam 3 

4 25 - 40 Curam 4 

5 >40 Sangat Curam 5 

Sumber : SK Mentan No. 837/ KPTS/ UM/ 11/ 1980 

2.7.4 Jenis Tanah 

Tanah terdiri atas beberapa jenis. Jenis tanah adalah berpasir, tanah halus, tanah 

liat dan tanah humus. Setiap jenis tanah mengandung butiran batuan dengan 

ukuran yang berbeda.  

Jenis tanah memiliki perbedaan antara satu tempat dengan tempat lainnya. 

Perbedaan itu terjadi karena berbagai faktor, di antaranya jenis batuan, bahan 

induk, curah hujan, penyinaran matahari dan tumbuhan penutup lahan. Perbedaan 
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jenis tanah tersebut berpengaruh pada aktivitas manusia dalam mengolahnya guna 

kelangsungan hidup. Gambaran secara rinci tentang klasifikasi lahan berdasarkan 

jenis tanah dapat dilihat pada (Tabel 8). 

Tabel 8. Klasifikasi Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Klasifikasi Skor 
1 Aluvial, Gleisol, Planasol, Hidromorf, Kelabu, Laterik Tidak peka 1 

2 Latosol Kurang peka 2 

3 Brown forest soil, Non Calcic Brown, Mediteran Agak peka 3 

4 Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol, Podsolic Peka 4 

5 Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat peka 5 

Sumber: SK Mentan No. 837/ KPT/ UM/ 11/ 1980 

2.7.5 Curah Hujan 

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang 

datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Satuan curah huja selalu 

dinyatakan dalam satuan milimeter atau inchi namun untuk di indonesia satuan 

curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter (mm). Curah hujan 

dalam 1 (satu) milimeter memiliki arti dalam luasan satu meter persegi pada 

tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air 

sebanyak satu liter. Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan dalam suatu 

satuan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam mm/jam, mm/hari, 

mm/tahun, dan sebagainya; yang berturut-turut sering disebut hujan jam-jaman, 

harian, tahunan, dan sebagainya. Biasanya data yang sering digunakan untuk 

analisis adalah nilai maksimum, minimum dan nilai rata-ratanya. Gambaran 

secara rinci tentang klasifikasi curah hujan dapat dilihat pada (Tabel 9). 
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Tabel 9. Klasifikasi Curah Hujan Rata-Rata 

No Klasifikasi Curah Hujan Skor 

1 >1600 mm/tahun 1 

2 1200 - 1600 mm.tahun 2 

3 800-1200 mm/tahun 3 

4 <800 mm/tahun 4 

Sumber: Pengembangan Metode Kajian Risiko Iklim Fokus Anak 

2.7.6 Tutupan Lahan 

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area 

tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang 

buatan (UU No.4, 2011). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada 

permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, 

dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk 

melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut 

(SNI 7645, 2010). Gambaran secara rinci tentang klasifikasi lahan berdasarkan 

tutupan lahan dilihat pada (Tabel 10). 

Tabel 10. Klasifikasi Kelas Tutupan Lahan 

No Penggunaan Lahan Skor 

1 Tanah Kosong/ Gundul, Pemukiman dan Tempat Kegiatan, 

Jalan Tol, Pabrik/ Industri 
5 

2 Pertanian, Tegalan, Sawah 4 

3 Semak Belukar / Alang-Alang 3 

4 Hutan, Kebun Campuran, Perkebunan, Tambak 2 

5 Tubuh Air (Danau, Irigasi,Empang, Kanal, Rawa, Sungai) 1 

  Sumber: Fersely, 2007 
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2.7.7 Jarak Terhadap Sungai 

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara 

terusmenerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Jarak suatu daerah 

terhadap sungai mempengaruhi daerah tersebut bisa dikatakan kekeringan atau 

tidak. Suatu daerah yang memiliki radius jarak yang relatif dekat dengan sungai 

akan memiliki potensi kekeringan yang ringan. Begitu pula sebaliknya, suatu 

daerah yang jauh dari sungai atau sumber mata air akan memiliki potensi 

kekeringan yang tinggi. Oleh karena itu jarak terhadap sungai dijadikan salah satu 

variabel dalam menentukan potensi persebaran wilayah yang mengalami 

kekeringan. Dibawah ini merupakan klasifikasi jarak terhadap sungai yang 

dijelaskan pada (Tabel 11). 

Tabel 11. Klasifikasi Jarak Terhadap Sungai 

No Klasifikasi Jarak Sungai Skor 

1 0 - 100 m 1 

2 101 - 200 m 2 

3 201 - 300 m 3 

4 301 - 400 m 4 

5 401 - 500 m 5 

Sumber: Muhammad Nawir Syarif, 2013 
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2.8 Metode Kuantitatif Deskripsi 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik 

sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam 

memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode 

yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif deskriptif. 

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, 

atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel 

penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, 

diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan 

dokumenter (Burhan & Bungin, 2015). 

2.8.1 Populasi dan Sampling 

1. Populasi 

Dalam penelitian populasi merupakan hal yang penting untuk memberikan 

batasan yang sangat jelas tentang obyek yang akan diteliti. Menurut Burhan 

Bungin populasi penelitian merupakan kesuluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh tumbuhan, udara, 

segala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini 

dapat menjadi sumber data penelitian. 

2. Sampling 

Seseorang tidak harus meneliti seluruh obyek yang ada dalam populasi, 

melainkan hanya sebagian saja. Untuk menentukan sebagian yang dapat 

mewakili populasi dibutuhkan suatu cara yang disebut sampling. Menurut W. 

Gulo, sampling adalah pengambilan sampel dari suatu populasi. 
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Menurut Sugiyono (2006). “Sampling adalah teknik pengambilan sampel”. 

Ada dua macam teknik pengambilan sampel menurut Sugiyono, tetapi penulis 

hanya menggunakan teknik random sampling yaitu: 

a. Random Sampling 

Adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi 

baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sampel dengan 

random ada tiga cara: 

1. Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan 

kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel. 

2. Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari 

sampel sebelumnya, misalkan kelipatan dua, kelipatan tiga, dan 

seterusnya. 

3. Cara randomisasi adalah pengambilan sampling melalui tabel bilangan 

random. 

2.8.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kuantitatif ini adalah berupa data pengumpulan 

penginderaan jauh dan sekunder. 

1. Data Pengumpulan Penginderaan Jauh 

Data pengumpulan data penginderaan jauh adalah pengumpulan   data   hasil 

perekaman obyek dengan menggunakan sensor buatan. Data ini dapat  berupa 

citra foto dan non-foto atau data numerik. Data numerik umumnya   direkam 

pada  Computer   Compatible   Tape  (CCT).  Data  ini  bisa  dipesan  melalui 
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instansi-instansi  tertentu,  baik  dalam  maupun  luar  negeri. (Dzulfikar, 

2013). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait. Dalam 

peneltian ini pengumpulan data dilakukan di Bappeda Kabupaten Lampung 

Tengah dalam bentuk Shapfile (shp) dan telah di konfigurasikan dalam sistem 

koordinat yang sama yaitu Universe Transverse Mercator (UTM) dan datum 

WGS 1984 48 Selatan. Dan data dari Stasiun BMKG Kelas IV Masgar 

Pesawaran berupa data angka dalam bentuk Excel (xls). 

3. Observasi 

Observasi memiliki tujuan untuk mendapatkan data sehingga ada pembuktian 

faktual, terhadap informasi yang diperoleh. Saat melakukan observasi, 

observer harus memiliki kecermatan dalam membuat catatan-catatan yang 

dikenal dengan istilah catatan lapangan (field notes).Hal ini dilakukan untuk 

membantu observer dalam melakukan analisis data. Catatan lapangan dibuat 

juga dengan alasan bahwa tidak semua oberserver dapat mengingat secara 

utuh data observasi dari awal sampai akhir oberservasi. 

4. Validasi 

Menurut EUROCHEM, validasi adalah konfirmasi melalui pemeriksaan dan 

penyediaan buku objektif bahwa persyaratan tertentu untuk penggunaan yang 

dimaksudkan tertentu untuk penggunaan yang dimaksudkan tertentu 

terpenuhi. Metode validasi adalah proses pembentukan karakteristik kinerja 

dan keterbatasan metode dan identifikasi pengaruh yang mungkin mengubah 

karakteristik ini dan sampai sejauh mana sekarang juga proses verifikasi 
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bahwa suatu metode cocok untuk tujuan , yaitu untuk digunakan untuk 

memecahkan analisis tertentu masalah. 

5. Wawancara 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wawancara adalah tanya jawab 

dengan seseorang (pejabat dsb) yang diperlukan untuk dimintai keterangan 

atau pendapatnya mengenai suatu hal. Biasanya pendapat itu untuk dimuat di 

surat kabar. 

6. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik 

dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi 

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk 

memperkuat hasil penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan, dokumen pribadi dan dokumen resmi. 



 
 
 
 
 
 

3. METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil studi kasus di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, 

Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan 

Trimurjo di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Waktu pelaksanaan 

periode Desember 2018 sampai dengan Juni 2019 untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, lalu di lanjutkan pengolahan data di jurusan 

Teknik Geodesi & Geomatika Universitas Lampung. 

 

Gambar 4. Lokasi Penelitian 
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3.2 Diagram Alir Penelitian 

Berikut diagram alir penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian  
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3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. 

Kemudian ditarik kesimpulan, Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat 

diklasifikasikan menjadi: (1) Variabel Independen (bebas), yaitu variabel yang 

menjelaskan dan memengaruhi variabel lain, dan (2) variabel dependen (terikat), 

yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen. 

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel 

stimulus, prediktor, dan antesenden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah a) bentuk lahan, b) kelerengan, c) jenis tanah, d) curah hujan, 

e) tutupa lahan, f) jarak terhadap sungai serta g) vegetasi lahan. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Penelitian  deteksi  potensi  kekeringan  ini yang  menjadi  populasi  adalah 

potensi kekeringan wilayah Kecamatan Bekri, Bumi Ratun Nuban, Gunung Sugih, 

Kota Gajah, Punggur, Seputih Agung, Terbanggi Besar, Trimurjo. Sedangkan 

penentuan sampel dilakukan  dengan  menggunakan  metode  simple  random  

sampling.  Penentuan sampel  berjumlah 15 lokasi dilakukan  pada  hasil  analisis 

Normalized  Difference  Vegetation Index (NDVI) serta tutupan lahan dan 

berjumlah 27 lokasi validasi lapangan untuk menentukan potensi rawan 

kekeringan. 
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3.5 Tahapan Persiapan 

Tahapan persiapan adalah tahap awal untuk melakukan suatu perencanaan/ 

pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya persiapan, maka akan memacu kelancaran 

untuk kegiatan berikutnya. Pada tahap ini terbagi atas beberapa bagian meliputi: 

administrasi, studi literatur dan peralatan. 

3.5.1 Administrasi 

Hal-hal yang disiapkan pada tahapan ini berupa surat izin penelitian dari Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan 

permohonan pengambilan data ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Lampung Tengah dan pengambilan data ke Badan 

Meteorlogi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Klas IV Masgar Pesawaran. 

3.5.2 Studi Literatur 

Penelitian Kajian Daerah Potensi Rawan Kekeringan Kabupaten Lampung 

Tengah Dengan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis ( Studi Kasus 

Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, 

Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo) penulis mengumpulkan berbagai 

data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui buku, jurnal, dan 

situs internet. Penulis membaca dan mengumpulkan informasi mengenai 

penginderaan jauh (INDERAJA) dan sistem informasi geografis (SIG). 
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3.5.3 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan untuk pengolahan penelitian adalah: 

a. Perangkat Keras ( Hardware ) 

Perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan penelitian adalah: 

i. Laptop ASUS  A455L  

ii. Processor Intel (R) Core (TM) i3 5005 U @2.0 GHz 

iii. Ram DDR 3 4 GB 

iv. NVIDIA GeForce 930 M 

v. HDD 500 GB 

vi. GPS Handle 

vii. Kamera 

b. Perangkat Lunak ( Software ) 

Aplikasi software yang digunakan pengolahan sistem antara lain sebagai 

berikut: 

i. Sistem Informasi Windows 10 (64 bit) 

ii. ArcGIS 10.3 

iii. ER Mapper 7.1 

iv. Microsoft Office Word 2010 

v. Mircosoft Office Excel 2010 
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2. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pengolahan penelitian adalah: 

a. Citra Landsat 8 Path 123 / Row 064 Perekaman 13 Agustus 2018. 

b.  Peta shp administrasi Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, 

Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo 

c. Peta shp bentuk lahan 

d. Peta shp kelerengan 

e. Peta shp jenis tanah 

f. Peta shp curah hujan 

g. Peta shp tutupan lahan 

h. Peta shp jarak terhadap sungai  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian pengumpulan data sebagai berikut: 

3.6.1 Data Pengumpulan Penginderaan Jauh 

Data pengumpulan data penginderaan jauh adalah pengumpulan   data   hasil 

perekaman obyek dengan menggunakan sensor buatan. Data ini dapat  berupa 

citra foto dan non-foto atau data numerik. Data numerik umumnya   direkam 

pada  Computer   Compatible   Tape  (CCT).  Data  ini  bisa  dipesan  melalui 

instansi-instansi  tertentu,  baik  dalam  maupun  luar  negeri. (Dzulfikar, 2013). 

Pengumpulan data penginderaan jauh berupa citra Landsat 8 yaitu dengan cara 

men-download langsung melalui situs resmi LAPAN yaitu www.landsat-

catalog.lapan.go.id. Untuk dapat men-download harus mempunyai akun terlebih 

dahulu untuk data informasi. Citra satelit Landsat 8 yang di download merupakan 

perekaman 13 Agustus 2018. 

Data Citra Landsat 8 yang telah diolah,kemudian dianalisis menggunakan: 

1. Pemotongan Citra 

Pemotongan citra dilakukan dengan menggunakan data batas wilayah yang 

telah tentukan oleh peneliti. 

2. Koreksi Geometrik 

Cara mengukur kesalahan (distorsi) geometrik adalah dengan menghitung 

RMSerror.Adapun rumus yang digunakan:  

 

 

 

http://www.landsat-catalog.lapan.go.id/
http://www.landsat-catalog.lapan.go.id/
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          √                       

Keterangan: 

Xorig, Yorig : Koordinat sebenarnya 

X’dan Y2’ : Koordinat pada citra 

3. Koreksi Radiometrik 

Koreksi radiometrik ini digunakan untuk mengurangi hamburan atmosfer pada 

citra yang menyebabkan nilai spektral citra menjadi lebih tinggi dari 

sebenarnya. 

 

Gambar 6. Citra Landsat 8 Path 123 / Row 064 dengan Mode RGB 

Dari data Citra Landsat 8 di atas dibuat menjadi peta klasifikasi vegetasi lahan 

dengan menggunakan aplikasi ER Mapper 7.1 yang kemudian dikelaskan 

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 

P.12/Menhut-Ii/2012. Berikut di bawah ini peta klasifikasi vegetasi lahanI yang 

telah di klasifikasikan. 
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Gambar 7. Peta Klasifikasi Vegetasi Lahan 

Keterangan vegetasi di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota 

Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo : 

Tidak Bervegetasi 

Vegetasi Rendah 

Vegetasi Sangat Rendah 

Vegetasi Sedang 

Vegetasi Tinggi 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait. Dalam peneltian ini 

pengumpulan data dilakukan di Bappeda Kabupaten Lampung Tengah dalam 

bentuk Shapfile (shp) dan telah di konfigurasikan dalam sistem koordinat yang 

sama yaitu Universal Transverse Mercator (UTM) dan datum WGS 1984 48 
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Selatan. Dan data dari Stasiun BMKG Kelas IV Masgar Pesawaran berupa data 

angka dalam bentuk Excel (xls). Data sekunder yang dikumpulkan dibawah ini 

adalah : 

1. Peta Administrasi 8 Kecamatan. 

 

Gambar 8. Peta Administrasi Wilayah 

Keterangan wilayah Kecamatan peta administrasi penelitian : 

Bekri 

Bumi Ratun Nuban 

Gunung Sugih 

Kota Gajah 

Punggur 

Seputih Agung 

Terbanggi Besar 

Trimurjo 
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2. Peta Bentuk Lahan  

 

Gambar 9. Peta Bentuk Lahan 

Keterangan sebaran bentuk lahan di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung 

Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo 

adalah: 

Satuan Dataran Bergelombang 

Satuan Perbukitan Bergelombang 
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3. Peta Kelerengan  

 

Gambar 10. Peta Kelereng 

Keterangan tingkat kelerengan di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung 

Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo 

adalah: 

0 - 4 % 

0 - 8 % 

8 - 15 % 
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4. Peta Jenis Tanah  

 

Gambar 11. Peta Jenis Tanah 

Keterangan tingkat jenis tanah di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung 

Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo 

adalah: 

Glei Humus Rendah 

Latosol 

Podsolik Merah Kuning 
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5. Data Curah Hujan 

Data curah hujan yang diperoleh dari Badan Meterologi, Klimatologi dan 

Geofisika stasiun Klimatologi Masgar Lampung, berupa data curah hujan bulanan 

dari tahun 2014 - 2019 dalam format excel ( xls ) dan memberikan informasi 

nomor pos serta nama stasiun terkait data yang diperoleh. 

 

Gambar 12. Data Tabel Curah Hujan 

Dari data di atas dibuat menjadi peta curah hujan dengan menggunakan metode 

polygon thiessen yang di olah dengan aplikasi Arc Gis 10. Berikut di bawah ini 

peta curah hujan yang telah di olah. 
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Gambar 13. Peta Curah Hujan 

Keterangan tingkat curah hujan mm/ tahun di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu 

Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar 

dan Trimurjo adalah: 

1301.91 mm/tahun 

1676.93 mm/tahun 

1791.23 mm/tahun 

1933.6 mm/tahun 
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6. Peta Tutupan Lahan 

 

Gambar 14. Peta Tutupan Lahan 

Keterangan persebaran tutupan lahan tahun 2018 - 2019 di Kecamatan Bekri, 

Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, 

Terbanggi Besar dan Trimurjo adalah: 

Air DanauDanaua Pemukiman  

Air Empang Pertanian LP2B 

Air Kanal      Saluran Irigasi Primer 

Air Rawa        Sawah 

Air Tawar Sungai Semak Belukar / Alang- Alang 

Boundary Jalan Tol Tanah Kosong / Gundul 

Pabrik / Industri Tegalan / Ladang 

Perkebunan /Kebun 
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7. Peta Jarak Terhadap Sungai 

 

Gambar 15. Peta Jarak Terhadap Sungai 

Keterangan jarak terhadap sungai di Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, 

Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Sendang Agung, Terbanggi Besar dan 

Trimurjo adalah :  

0 - 100 m 

101 -200 m 

201 - 300 m 

301- 400 m 

401 - 500 m 
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3.6.3 Observasi 

Teknik pengumpulan data observasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan 

pengamatan dan ingatan. Kegiatan observasi berarti kegiatan mengamati sekaligus 

mengingat berbagai gejala atau fenomena alam yang menjadi kajian penelitian ini. 

Teknik ini juga digunakan untuk mengkonfirmasi dan mendukung hasil analisis 

data dengan mengunjungi kecamatan yang memiliki tingkat rawan kekeringan 

tertinggi. 

3.6.4 Validasi 

Teknik ini digunakan untuk memvalidasi hasil pemetaan daerah rawan kekeringan 

dengan kondisi lapangan. Validasi dilakukan pada kecamatan dengan tingkat 

rawan kekeringan tertinggi. 

3.6.5 Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan manusia sumber (narasumber) 

3.6.6 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendukung penelitian berupa foto-foto 

mengenai kondisi lokasi penelitian serta dokumen-dokumen pendukung lainnya 

yang di dapat dari instansi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah untuk dibaca. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan 

akan didapatkan hasil pengolahan yang akurat. Analisis data menggunakan 
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program aplikasi ER Mapper 7.1 untuk analisis citra digital penginderaan jauh dan 

aplikasi ARC Gis 10.3 untuk teknik sistem informasi geografis. 

3.7.1 Teknik Interprestasi Citra Penginderaan Jauh 

Interprestasi merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud 

untuk  mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut 

(Dzulfikar,2013). Salah satu teknik interprestasi citra adalah dengan transformasi 

citra yang digunakan untuk mendeteksi daerah potensi kekeringan berupa teknik 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

3.7.2 Teknik Sistem Informasi Geografis 

1. Metode Skoring ( Scoring ) 

Skoring adalah pemberian skor terhadap masing-masing kelas dalam setiap 

variabel. Menentukan interval kelas potensi kekeringan dalam penelitian ini 

dengan cara menjumlahkan skor tertinggi dikurangi jumlah skor terendah 

dibagi dengan jumlah  kelas  yang  diinginkan.  Rumus  berikut  digunakan  

untuk  mempermudah perhitungan: 

Variabel Vegetasi Lahan digunakan panduan skoring yang disajikan pada (Tabel 

12). 

Tabel 12. Skoring Variabel Vegetasi Lahan 

No Nilai NDVI Klasifikasi Skor Potensi Kekeringan 

1 -1 s/d -0.03 Tidak Bervegetasi 5 Sangat Tinggi 

2 -0.03 s/d 0.15 Vegetasi Sangat Rendah 4 Tinggi 

3 0.15 s/d 0.25 Vegetasi Rendah 3 Sedang 

4 0.26 s/d 0.35 Vegetasi Sedang 2 Rendah 

5 0.36 s/d 1.00 Vegetasi Tinggi 1 Sangat Rendah 

Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 

     P.12/Menhut-Ii/2012 
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Variabel bentuk lahan digunakan panduan skoring yang disajikan pada (Tabel 13). 

Tabel 13. Skoring Variabel Bentuk Lahan 

No Klasifikasi Skor Potensi Kekeringan 

1 Dataran Bergelombang 2 Rendah 

2 Perbukitan Bergelombang 3 Sedang 

Sumber: Klasifikasi Relief Van Zuidam, 1983  

Variabel kelerengan digunakan panduan skoring yang disajikan pada (Tabel 14). 

Tabel 14. Skoring Variabel Kelerangan 

No Kelerangan ( % ) Klasifikasi Skor Potensi Kekeringan 

1 0 - 4 Datar 1 Sangat Rendah 

2 0 - 8 Datar 1 Sangat Rendah 

3 8 - 15 Landai 2 Rendah 

 Sumber: SK Mentan No. 837/ KPT/ UM/ 11/ 1980 

Variabel jenis tanah digunakan panduan skoring yang disajikan pada (Tabel 15). 

Tabel 15. Skoring Variabel Jenis Tanah 

No Klasifikasi Keterangan Skor Potensi Kekeringan 

1 Glei (Humus Rendah) Tidak Peka 1 Sangat Rendah 

2 Latosol Agak Peka 2 Rendah 

3 Podsolik Merah-Kuning Peka 4 Tinggi 

 Sumber: SK Mentan No. 837/ KPT/ UM/ 11/ 1980 

Variabel curah hujan digunakan panduan skoring yang disajikan pada (Tabel 16). 

Tabel 16. Skoring Variabel Curah Hujan 

No Curah Hujan mm/tahun Skor Potensi Kekeringan 

1 1301.916 2 Rendah 

2 1676.933 1 Sangat Rendah 

3 1791.233 1 Sangat Rendah 

4 1933.6 1 Sangat Rendah 

Sumber: Pengembangan Metode Kajian Risiko Iklim Fokus Anak 
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Variabel tutupan lahan digunakan panduan skoring yang disajikan pada(Tabel 17). 

Tabel 17. Skoring Variabel Tutupan Lahan 

No Penggunaan Lahan Skor Potensi Kekeringan 

1 
Tanah Kosong/ Gundul, Pemukiman dan 

Tempat Kegiatan, Jalan Tol, Pabrik/ Industri 
5 Sangat Tinggi 

2 Pertanian, Tegalan, Sawah 4 Tinggi 

3 Semak Belukar / Alang-Alang 3 Sedang 

4 
Hutan, Kebun Campuran, Perkebunan, 

Tambak 
2 Rendah 

5 
Tubuh Air (Danau, Irigasi,Empang, Kanal, 

Rawa, Sungai) 
1 Sangat Rendah 

Sumber: Fersely, 2007 

Variabel jarak terhadap sungai digunakan panduan skoring yang disajikan pada 

(Tabel 18). 

Tabel 18. Skoring Variabel Jarak Terhadap Sungai 

No 
Jarak Terhadap 

Sungai 
Keterangan Skor 

Potensi 

Kekeringan 

1 0 - 100 m Sangat Rendah 1 Sangat Rendah 

2 101 - 200 m Rendah 2 Rendah 

3 201 - 300 m Sedang 3 Sedang 

4 301- 400 m Tinggi 4 Tinggi 

5 401- 500 m Sangat Tinggi 5 Sangat Tinggi 

Sumber : Muhammad Nawir Syarif, 2013 

2. Metode Tumpang Tindih ( Overlay ) 

Tumpang  tindih  merupakan  interaksi  atau gabungan  dari beberapa  peta 

biofisik pemicu kekeringan.  Tumpang tindih beberapa peta menghasilkan  

suatu informasi  baru  dalam  bentuk  luasan  atau  poligon  yang  terbentuk  

dari  irisan beberapa poligon dari peta-peta tersebut. Peta yang ditumpang 

tindih merupakan peta-peta yang sebelumnya telah diberi skor pada setiap 

kelas dari masing-masing variabel biofisik sehingga menghasilkan peta 

zonasi kekeringan (Dzulfikar, 2013). 
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Berdasarkan variabel-variabel yang telah disebutkan didapatkan penjumlahan 

skor maksimum adalah 25 dan jumlah skor minimum adalah 6, jumlah kelas 

yang dibuat dalam penelitian ini adalah 5 kelas. 

                
    

 
                           

Setelah interval kelas didapatkan, maka kelas potensi kekeringan dapat 

ditetapkan dan disajikan pada (Tabel 19) sebagai berikut. 

Tabel 19. Klasifikasi Kelas Potensi Kekeringan 

No Interval Kelas Kelas 
Potensi 

Kekeringan 

1 6 s/d 9 1 Sangat rendah 

2 10 s/d 13 2 Rendah 

3 14 s/d 17 3 Sedang 

4 18 s/d 21 4 Tinggi 

5 22 s/d 25 5 Sangat tinggi 

Sumber : Perhitungan data, 2019 
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3.8 Uji Ketelitian Interprestasi Citra 

Metode  uji  ketelitian  interpretasi  citra  diperoleh  dari  survei  lapangan dengan 

menggunakan tabel kesesuaian. Uji ketelitian bertujuan untuk mengetahui 

keakuratan  hasil pengolahan  citra dengan nilai ambang akurasi citra 85%, nilai 

tersebut digunakan  sebagai nilai minimum untuk diterimanya  suatu interpretasi 

berbasis citra penginderaan jauh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode simple random sampling karena populasi merupakan 

Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, 

Sendang Agung, Terbanggi Besar dan Trimurjo dengan daerah yang luas. 

Pengambilan sampel didasarkan pada hasil interpretasi digital citra satelit Landsat 

8 yaitu kelas Normalized Difference  Vegetation Index serta Tutupan Lahan, serta 

pengambilan sampel acak untuk menentukan tingkat potensi rawan kekeringan. 

(Dzulfikar, 2013). 

                                 
∑           

∑                      
         

 

 



 
 
 
 
 
 

5. PENUTUP 

 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

yaitu: 

1. Kecamatan Bekri, Bumi Ratun Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, 

Seputih Agung, Terbanggi Besar, Trimurjo terdapat 5 kelas potensi 

kekeringan.  Adapun kelas potensi  tersebut  yaitu:  Potensi  kekeringan  

sangat  rendah  seluas 108.36 ha (0.13%), potensi   kekeringan   rendah   

seluas   7743 ha   (9.47%),   potensi kekeringan sedang seluas 45192.85 ha 

(55.27%), potensi kekeringan tinggi seluas  26632.73 ha  (33.57%)  dan  

potensi  kekeringan  sangat  tinggi  seluas 2097.72 ha (2.57%). 

2. Penginderaan Jauh dapat mengidentifikasi daerah berpotensi kekeringan, 

menggunakan metode NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

memberikan hasil yang sesuai untuk menentukan titik sampel yang baik dalam 

menentukan tingkat tinggi dan rendahnya vegetasi untuk daerah potensi rawan 

kekeringan. 

3. Sistem Informasi  Geografis  (SIG) berperan dalam menginformasikan kondisi 

fisiografis yang dapat berpengaruh pada kekeringan seperti variabel bentuk 

lahan, kelerengan, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan dan jarak 
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terhadap sungai, menggunakan metode Scoring untuk mendeteksi daerah 

berpotensi rawan kekeringan. 

4. Hasil interprestasi NDVI & tutupan lahan yang telah di validasi menggunakan 

teknik observasi dan dokumentasi memberikan hasil yang baik dan akurat 

untuk menentukan ground checking untuk keakurasian sampel. 

5. Penelitian ini melakukan uji ketelitian interprestasi peta rawan potensi 

kekeringan dengan menggunakan validasi lapangan ternyata mendapatkan hasil  

sebesar 92.59 % dan melebihi nilai ambang batas akurasi minimal 85 %  untuk 

diterimanya suatu interprestasi pada peta. 

6. Validasi lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber 

dapat menentukan potensi rawan kekeringan. 

5.2 Saran 

1. Daerah   yang   mempunyai    potensi   tinggi   untuk   terjadinya    kekeringan 

diharapkan mendapatkan prioritas utama dalam mitigasi bencana kekeringan. 

2. Peta potensi kekeringan bermanfaat untuk penanganan bencanan kekeringan, 

sehingga  daerah-daerah  yang  belum  mempunyai  peta seperti  ini diharapkan 

membuat peta potensi kekeringan. 

3. Mendeteksi   potensi   kekeringan   berbasis   Penginderaan   Jauh   dan   sistem 

Informasi  Geografis  membutuhkan  pengetahuan  dasar mengenai  

pengolahan citra digital, sehingga peneliti berikutnya diharapkan  mengetahui 

dasar-dasar penginderaan jauh digital secara mendalam 

4. Lakukan kajian kembali saat melakukan penelitian agar tidak memperhampat 

dengan data-data penelitian yang sulit didapatkan. 
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