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ABSTRAK 

Abd. Rahman As-syakur, NIM 9905205001. Judul “Aplikasi Sistem Informasi 
Geografi (SIG) Untuk Pemutakhiran Peta Agroklimat Pulau Lombok 
Berdasarkan Klasifikasi Oldeman dan Schmidt-Ferguson”. Pembimbing I; Ir. I 
Wayan Nuarsa, M.Si., Pembimbing II; Ir. I Nyoman Sunarta, M.P. 
 

Sistem Informasi Gegrafi (SIG) merupakan suatu sistem berbasis komputer yang 
mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografi, yaitu 
pemasukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis serta keluaran (Arronof, 
1989 dalam Barus dan Wiradisastra, 2000). Analisis SIG dapat digunakan untuk 
berbagai kepentingan selama data yang diolah memiliki refrensi geografi atau 
keruangan. Salah satu aplikasi SIG adalah dalam pemetaan zone iklim dan pembuatan 
peta isohyet curah hujan bulanan di Pulau Lombok 

Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan Sistem Informasi Geografi (SIG) 
dalam pembuatan peta isohyet curah hujan bulanan dan tahunan di Pulau Lombok 
serta peta Agroklimat klasifikasi Oldeman dan Schmidt-Ferguson berdasarkan 
pemutakhiran data. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pulau Lombok mempunyai curah hujan 
dengan pola Monson. Curah hujan tahunan tertinggi terjadi didaerah Timbanuh 
sebesar 2407 mm/tahun dan terendah terjadi didaerah Labu Aji sebesar 747 
mm/tahun. Fenomena El-Nino menyebabkan rata-rata curah hujan tahunan menurun 
sebesar 0.17% sampai 31.50%. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi di daerah 
Gondang sebesar 489 mm/bulan pada bulan Februari dan terendah 1 mm/bulan terjadi 
di daerah Pringgabaya dan Belanting pada bulan Agustus. 

Berdasarkan pemutakhiran data, evaluasi zone iklim berdasarkan klasifikasi iklim 
Oldeman menunjukan terjadinya peningkatan luas untuk tipe C3 sebesar 575.2% dan 
tipe E4 sebesar 4.4% sedangkan penurunan luas terjadi pada tipe D3 sebesar 59.2% 
dan tipe D4 sebesar 24.6% selain itu ditemukan juga tiga tipe baru yaitu tipe B1, tipe 
B2 dan Tipe C2. 

Peta Agroklimat Klasifikasi Schmidt-Ferguson menunjukan bahwa terjadi 
peningkatan luas untuk tipe D sebesar 40.583% dan tipe E sebesar 37.721% 
sedangkan penurunan luas terjadi pada tipe B sebesar 73.583%, tipe C sebesar 
14.310%, tipe F sebesar 39.724% an tipe G sebesar 14.918%. 

Peta Klasifikasi iklim dan isohyet ini merupakan peta berdasarkan data yang ada 
saat ini dimana penyebaran pos hujannya belum merata sehingga apabila ada 
penambahan pos hujan yang mempunyai data curah hujan ≥ 10 tahun disarankan 
untuk segera menambah data tersebut sehingga mendapat hasil yang lebih baik dari 
peta ini. Saran lain dari penelitian ini adalah diharapkan adanya koordinasi yang lebih 
baik antar instansi-instansi pengelola data curah hujan sehingga tidak terjadi tumpang 
tindih dalam inventarisasi data-data curah hujan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

produksi tanaman. Berdasarkan gambaran iklim dapat diidentifikasi tipe vegetasi 

yang tumbuh di lokasi tersebut. Untuk mengetahui apakah tanaman dapat hidup 

sesuai untuk iklim tertentu, diperlukan syarat tumbuh dan informasi cuaca yang lebih 

rinci dari beberapa dekade dengan nilai rata-rata bulanan dengan pola sebaran 

sepanjang tahun, sedangkan untuk menduga keragaman tanaman diperlukan 

informasi cuaca harian (Irianto, dkk., 2000). Faktor cuaca yang sangat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman adalah curah hujan, suhu, angin serta radiasi. Hujan 

merupakan unsur fisik lingkungan yang paling bervariasi, terutama di daerah tropis. 

Boer (2003) mengatakan bahwa hujan merupakan unsur iklim yang paling penting di 

Indonesia karena keragamannya sangat tinggi baik menurut waktu maupun tempat, 

oleh karena itu kajian tentang iklim lebih banyak diarahkan pada faktor hujan. 

Keragaman hujan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaannya di garis 

katulistiwa, aktifitas moonson, bentangan samudera Pasifik dan Hindia serta bentuk 

topografi yang sangat beragam. Gangguan siklon tropis (El-Nino dan La-Nina) 

diperkirakan juga ikut berpengaruh terhadap keragaman curah hujan (Boer, 2003). 

Iklim selalu berubah menurut ruang dan waktu. Dalam skala waktu perubahan 

iklim akan membentuk pola atau siklus tertentu, baik harian, musiman, tahunan 

maupun siklus beberapa tahunan. Selain perubahan yang berpola siklus, aktivitas 
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manusia menyebabkan pola iklim berubah secara berkelanjutan, baik dalam skala 

global maupun skala lokal (Irianto, 2003). 

Perubahan iklim akan mempengaruhi hasil-hasil penelitian yang selama ini 

menggunakan iklim sebagai bahan penyusun utama dari penelitian tersebut, seperti 

misalnya peta iklim yang dibuat oleh Oldeman et al. pada tahun 1980 dan juga 

klasifikasi iklim yang dibuat oleh Schmidt-Ferguson pada tahun 1951. Peta dan data 

ini sangat bermanfaat dalam memudahkan peneliti, perencana dan pengambil 

keputusan dalam mengembangkan suatu daerah, akan tetapi peta dan data ini 

diperkirakan akan berubah seiring dengan terjadinya perubahan iklim.  

Hujan yang jatuh di permukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor alam 

sehingga penyebaran dan intensitasnya tidak akan merata untuk satu daerah, oleh 

karena itu dengan bertambahnya jumlah pos penakar curah hujan yang menyebar 

disuatu daerah diperkirakan dapat merubah luasan zone peta iklim. Jumlah pos 

penakar curah hujan saat pengklasifikasian iklim di Pulau Lombok menurut Schmidt-

Ferguson (1951) adalah 12 pos sedangkan pada saat Oldeman et al. (1980) membuat 

peta iklim untuk daerah yang sama jumlah pos penakar curah hujan adalah 9 pos. 

Jumlah pos penakar curah hujan di Pulau Lombok saat ini mencapai 33 pos.  

Pulau Lombok merupakan daerah penghasil utama komoditi pertanian 

khususnya padi bagi masyarakat di Propisnsi Nusa Tenggara Barat. Penyebaran iklim 

khususnya penyebaran curah hujan berdasarkan data-data terbaru sangat diperlukan 

dalam menunjang peningkatan produksi pertanian di Pulau Lombok dimana dari 

penyebaran iklim dan curah hujan ini dapat diketahui daerah atau wilayah yang 

berpotensi untuk dapat ditanami tanaman pertanian. 
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Klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson serta klasifikasi iklim menurut 

Oldeman mempunyai kesamaan yaitu berdasarkan rata-rata data curah hujan bulanan. 

Hasil klasifikasi Schmidt-Ferguson dan peta iklim hasil klasifikasi Oldeman di 

Propinsi NTB memakai data yang kebanyakan berasal dari masa lalu sehingga 

kehandalan dari peta-peta tersebut rendah. Perubahan iklim yang terjadi dalam rentan 

waktu antara hasil pengklasifikasian dengan waktu sekarang yang sudah cukup lama 

dimana ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah pos penakar hujan, maka 

kemungkinan terjadinya perubahan zone iklim hasil klasifikasi Schmidt-Ferguson dan 

klasifikasi Oldeman sangat besar (Irianto, 2000).  

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu sistem berbasis komputer 

yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografi, yaitu 

pemasukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis serta keluaran (Arronof, 

1989 dalam Barus dan Wiradisastra, 2000). Analisis SIG dapat digunakan untuk 

berbagai kepentingan selama data yang diolah memiliki refrensi geografi atau 

keruangan. Salah satu aplikasi SIG adalah dalam pemetaan zone iklim dan pembuatan 

peta isohyet curah hujan bulanan di Pulau Lombok. Pemanfaatan SIG dilakukan 

karena SIG merupakan suatu alat dengan sistem komputer yang mempunyai 

kemampuan dalam menginterpolasi titik sehingga terbentuk sutau garis kontur. 

Menurut Anon (2003) pemanfaatan SIG didasarkan pada analisis keputusan yang 

membutuhkan sistem refrensi geografi dunia nyata dalam bentuk format digital, 

dimana hal ini disebabkan oleh sistem geografi dunia nyata terlalu kompleks untuk 

dikembangkan sehingga harus disederhanakan. Penyederhanaan ini dalam bentuk 
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pemetaan suatu wilayah dimana data spasial dan informasi atribut diintegrasikan 

dengan berbagai tipe data dalam suatu analisis (Indrawati, 2002). 

Menurut Anon (2003) ada beberapa alasan mengapa perlu menggunakan SIG, 

diantaranya adalah; (1) SIG menggunakan data spasial maupun atribut secara 

terintegrasi, (2) SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data, (3) 

SIG memiliki kemapuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial 

berikut atributnya, dan (4) SIG mempercepat proses pembuatan peta tematik. 

Pemetaan zone iklim di Propinsi NTB khususnya di Pulau Lombok berdasarkan 

pemutakhiran data dengan mengaplikasikan SIG diharapkan dapat menggambarkan 

penyebaran zone iklim yang lebih representatif, sehingga dapat dijadikan acuan yang 

lebih objektif dan rasional bagi para praktisi pertanian, peneliti, perencana dan 

pengambil keputusan.  

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan Sistem Informasi Geografi (SIG) 

untuk: 

1. Membuat peta agroklimat klasifikasi Oldeman dan Schmidt-Ferguson 

berdasarkan pemutakhiran data di Pulau Lombok 

2. Membuat peta isohyet curah hujan rata-rata bulanan dan tahunan di Pulau 

Lombok. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Cuaca dan Iklim 

Cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir sama tetapi berbeda 

pengertian khususnya terhadap kurun waktu. Cuaca merupakan bentuk awal yang 

dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada 

suatu lokasi dan suatu waktu, sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan dan 

merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam 

bentuk rata-rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu (Winarso, 2003). Menurut 

Rafi’i (1995) Ilmu cuaca atau meteorologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

peristiwa-peristiwa cuaca dalam jangka waktu dan ruang terbatas, sedangkan ilmu 

iklim atau klimatologi adalah ilmu pengetahuan yang juga mengkaji tentang gejala-

gejala cuaca tetapi sifat-sifat dan gejala-gejala tersebut mempunyai sifat umum dalam 

jangka waktu dan daerah yang luas di atmosfer permukaan bumi. 

Trewartha and Horn (1995) mengatakan bahwa iklim merupakan suatu konsep 

yang abstrak, dimana iklim merupakan komposit dari keadaan cuaca hari ke hari dan 

elemen-elemen atmosfer di dalam suatu kawasan tertentu dalam jangka waktu yang 

panjang. Iklim bukan hanya sekedar cuaca rata-rata, karena tidak ada konsep iklim 

yang cukup memadai tanpa ada apresiasi atas perubahan cuaca harian dan perubahan 

cuaca musiman serta suksesi episode cuaca yang ditimbulkan oleh gangguan atmosfer 

yang bersifat selalu berubah, meski dalam studi tentang iklim penekanan diberikan 
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pada nilai rata-rata, namun penyimpangan, variasi dan keadaan atau nilai-nilai yang 

ekstrim juga mempunyai arti penting. 

Trenberth, Houghton and Filho (1995) dalam Hidayati (2001) mendefinisikan 

perubahan iklim sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak 

langsung oleh aktivitas manusia yang merubah komposisi atmosfer yang akan 

memperbesar keragaman iklim teramati pada periode yang cukup panjang. Menurut 

Effendy (2001) salah satu akibat dari penyimpangan iklim adalah terjadinya 

fenomena El-Nino dan La-Nina. Fenomena El-Nino akan menyebabkan penurunan 

jumlah curah hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia. 

Kondisi sebaliknya terjadi pada saat fenomena La-nina berlangsung.  

Proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan kombinasi dari variabel-variabel 

atmosfer yang sama yang disebut unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim ini terdiri dari 

radiasi surya, suhu udara, kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi, tekanan 

udara dan angin. Unsur-unsur ini berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke 

tempat yang disebabkan oleh adanya pengendali-pengendali iklim (Anon, ? ). 

Pengendali iklim atau faktor yang dominan menentukan perbedaan iklim antara 

wilayah yang satu dengan wilayah yang lain menurut Lakitan (2002) adalah (1) posisi 

relatif terhadap garis edar matahari (posisi lintang), (2) keberadaan lautan atau 

permukaan airnya, (3) pola arah angin, (4) rupa permukaan daratan bumi, dan (5) 

kerapatan dan jenis vegetasi. 

Cuaca dan iklim muncul setelah berlangsung suatu proses fisik dan dinamis yang 

kompleks yang terjadi di atmosfer bumi. Kompleksitas proses fisik dan dinamis di 

atmosfer bumi ini berawal dari perputaran planet bumi mengelilingi matahari dan 
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perputaran bumi pada porosnya. Pergerakan planet bumi ini menyebabkan besarnya 

energi matahari yang diterima oleh bumi tidak merata, sehingga secara alamiah ada 

usaha pemerataan energi yang berbentuk suatu sistem peredaran udara, selain itu 

matahari dalam memancarkan energi juga bervariasi atau berfluktuasi dari waktu ke 

waktu (Winarso, 2003). Perpaduan antara proses-proses tersebut dengan unsur-unsur 

iklim dan faktor pengendali iklim menghantarkan kita pada kenyataan bahwa kondisi 

cuaca dan iklim bervariasi dalam hal jumlah, intensitas dan distribusinya. Eksploitasi 

lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan serta pertambahan 

jumlah penduduk bumi yang berhubungan secara langsung dengan penambahan gas 

rumah kaca secara global akan meningkatkan variasi tersebut. Keadaan seperti ini 

mempercepat terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan penyimpangan iklim 

dari kondisi normal.  

Menurut Winarso (2003) berdasarkan kajian dan pantauan dibidang iklim siklus 

cuaca dan iklim terpanjang adalah 30 tahun dan terpendek adalah10 tahun dimana 

kondisi ini dapat menunjukkan kondisi baku yang umumnya akan berguna untuk 

menentukan kondisi iklim per dekade. Penyimpangan iklim mungkin akan, sedang 

atau telah terjadi bila dilihat lebih jauh dari kondisi cuaca dan iklim yang terjadi saat 

ini. 

Lakitan (2002) mengatakan bahwa perubahan komposisi gas atmosfer akan 

meningkatkan suhu lapisan bawah atmosfer (lapisan troposfer), yang dikarenakan 

radiasi gelombang panjang yang dipancarkan oleh permukaan bumi sebagian akan 

terperangkap pada lapisan troposfer sehingga tidak dapat menembus ke lapisan 

atmosfer yang lebih tinggi. Menurut Hidayati (2001) jika jumlah radiasi bumi yang 

 



 8

terperangkap dalam atmosfer bumi berlebihan, maka atmosfer dan permukaan bumi 

akan semakin panas (suhu meningkat). 

Iklim dan tanaman mempunyai hubungan yang erat dimana hubungan antara pola 

iklim dengan distribusi tanaman banyak digunakan sebagai dasar dalam klasifikasi 

iklim. Tjasyono (2004) mengatakan bahwa hasil suatu jenis tanaman bergantung pada 

interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, 

pengelolaan pola iklim dan teknologi. Dalam buku yang sama, dia juga mengatakan 

bahwa cuaca dan iklim merupakan salah satu faktor peubah dalam produksi pangan 

yang sukar dikendalikan. 

 

2.2 Unsur Iklim 

Proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan kombinasi dari variabel-variabel 

atmosfer yang sama yang disebut unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim ini terdiri dari 

radiasi surya, suhu udara, kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi, tekanan 

udara dan angin. 

Hujan merupakan unsur iklim yang paling penting di Indonesia karena 

keragamannya sangat tinggi baik menurut waktu maupun tempat, sehingga kajian 

tentang iklim lebih banyak diarahkan pada hujan. Hujan adalah salah satu bentuk dari 

presipitasi, menurut Lakitan (2002) presipitasi adalah proses jatuhnya butiran air atau 

kristal es ke permukaan bumi. Tjasyono (2004) mendefinisikan presipitasi sebagai 

bentuk air cair dan padat (es) yang jatuh ke permukaan bumi dimana kabut, embun 

dan embun beku bukan merupakan bagian dari presipitasi (frost) walaupun berperan 

dalam alih kebasahan (moisture). 
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Jumlah curah hujan dicatat dalam inci atau milimeter (1 inci = 25,4 mm). Jumlah 

curah hujan 1 mm, menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan bumi 1 

mm, jika air tersebut tidak meresap ke dalam tanah atau menguap ke atmosfer 

(Tjasyono, 2004). Menurut Arsyad (1989) Tinggi curah hujan diasumsikan sama 

disekitar tempat penakaran, luasan yang tercakup oleh sebuah penakar curah hujan 

tergantung pada homogenitas daerahnya maupun kondisi cuaca lainnya. 

Secara klimatologis pola hujan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga yaitu pola 

monson, pola ekuatorial dan pola lokal. Pola Monson dicirikan oleh bentuk pola 

hujan yang bersifat unimodal (satu puncak musim hujan yaitu sekitar bulan 

Desember). Secara umum musim kemarau berlangsung dari bulan April sampai 

Bulan September dan musim hujan dari Bulan Oktober sampai bulan Maret (Beor, 

2003). De Boer (1947) dalam Daryono (2002) mengatakan bahwa apabilan curah 

hujan di suatu daerah ≥150 mm/bulan maka daerah tersebut telah memasuki musim 

hujan, begitupun sebaliknya bila curah hujan <150 mm/bulan maka daerah tersebut 

telah memasuki musim kemarau. Pola ekuatorial dicirikan oleh pola hujan dengan 

bentuk bimodal (dua puncak hujan) yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan 

Oktober yaitu pada saat matahari berada dekat ekuator.  Pola lokal dicirikan oleh 

bentuk pola hujan unimodal (satu puncak hujan) tapi bentuknya berlawanan dengan 

pola hujan pada tipe moonson (Effendi, 2001). 

Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis katulistiwa serta 

dikelilingi oleh dua samudra dan dua benua. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai 

daerah pertemuan sirkulasi meridional (Utara-Selatan) dikenal sebagai Sirkulasi 
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Hadley dan sirkulasi zonal (Timur-Barat) dikenal sebagai Sirkulasi Walker, dua 

sirkulasi yang sangat mempengaruhi keragaman hujan di Indonesia. Pergerakan 

matahari yang berpindah dari 23.5o Lintang Utara ke 23.5o Lintang Selatan sepanjang 

tahun mengakibatkan timbulnya aktivitas moonson yang juga ikut berperan dalam 

mempengaruhi keragaman hujan. Pengaruh lokal terhadap keragaman hujan juga 

tidak dapat diabaikan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentuk 

topografi sangat beragam menyebabkan sistem golakan lokal cukup dominan.  Faktor 

lain yang diperkirakan ikut berpengaruh terhadap keragaman hujan di Indonesia ialah 

gangguan siklon tropis. Semua aktivitas dan sistem ini berlangsung secara bersamaan 

sepanjang tahun akan tetapi besar pengaruh dari masing-masing aktivitas atau sistem 

tersebut tidak sama dan dapat berubah dari tahun ke tahun (Boer, 2003). 

Fenomena El-Nino dan La-Nina merupakan salah satu akibat dari 

penyimpangan iklim. Fenomena ini akan menyebabkan penurunan dan peningkatan 

jumlah curah hujan untuk beberapa daerah di Indonesia. Menurut Boer (2003) sejak 

tahun 1844 Indonesia telah mengalami kejadian kekeringan atau jumlah curah hujan 

di bawah rata-rata normal tidak kurang dari 43 kali. Dari 43 kali kejadian tersebut 

hanya 6 kali kejadiannya tidak bersamaan dengan kejadian fenomena El-Nino, hal ini 

menunjukkan bahwa keragaman hujan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

fenomena ini.  

Menurut penelitia Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi seperti yang 

diungkapkan oleh Irianto (2003) bahwa dampak dari fenomena El-Nino 

menyebabkan penurunan jumlah curah hujan musim hujan, musim kemarau, awal 

musim kemarau lebih cepat dan awal musim hujan lebih lambat. Irianto, dkk (2000) 
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juga mengungkapkan bahwa pada saat fenomena El-Nino terjadi, curah hujan untuk 

wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara mengalami penurunan jumlah hujan yang 

mencapai 60% dari rata-rata curah hujan normal. Berbeda dengan El-Nino, pada saat 

fenomena La-Nina berlangsung menurut Effendy (2001) akan meningkatkan jumlah 

curah hujan tahunan sekitar 50 mm dari curah hujan rata-rata normal, dimana saat 

bulan Desember, Januari dan Februari curah hujan meningkat sangat nyata. Irianto, 

dkk (2000) mengatakan bahwa pada saat fenomena La-Nina terjadi di Pulau Jawa 

curah hujan meningkat sampai 140%, sedangkan di Pulau Sumatra dan Kalimantan 

peningkatannya mencapai 120%. Boer (2003) juga mengatakan bahwa La-Nina 

berpengaruh nyata terhadap peningkatan jumlah curah hujan pada musim kemarau 

dari pada jumlah hujan pada saat musim hujan. 

Pengaruh fenomena El-Nino terhadap hujan di Indonesia sangat beragam. 

Pengaruh El-Nino kuat pada daerah yang berpola hujan moonson, lemah pada daerah 

berpola hujan equatorial dan tidak jelas pada daerah dengan pola hujan lokal 

(Tjasyono, 1997 dalam Irianto, dkk., 2000). 

 

2.3 El-Nino dan La-Nina 

El-Nino adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan munculnya arus 

air laut yang panas dari waktu ke waktu di kawasan Laut Pasifik bagian timur equator 

sampai kawasan pantai Peru dan Ekuador.  Istilah La-Nina merujuk kepada 

munculnya arus laut dingin (lebih dingin dari kondisi rata-rata) di bagian tengah dan 

timur ekuator Laut Pasifik (kebalikan dari El-Nino) (Effendy, 2001).  
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Perkhimatan Kajicuaca Malaysia (2004) menggambarkan terjadinya fenomena 

El-Nino dan La-Nina. El-Nino akan terjadi apabila perairan yang lebih panas di 

Pasifik tengah dan timur meningkatkan suhu dan kelembaban pada atmosfer yang 

berada di atasnya. Kejadian ini mendorong terjadinya pembentukan awan yang akan 

meningkatkan curah hujan di sekitar kawasan tersebut. Bagian barat Samudra Pasifik 

tekanan udara meningkat sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di 

atas lautan bagian timur Indonesia, sehingga di beberapa wilayah Indonesia terjadi 

penurunan curah hujan yang jauh dari normal (Gambar 1).  

 

 

    

 

 

 

       

Gambar 1. Kondisi El-nino dimana tekanan udara rendah (L) terletak  diantara  
permukaan perairan lautan  yang lebih panas (Sumber; 
http://www.kjc.gov.my./). 

 
Pada kondisi normal tekanan udara di Pasifik bagian barat akan lebih rendah 

dibandingkan dengan tekanan udara disekitar pasifik bagian tengah dan semakin 

ketimur akan semakin tinggi. Umumnya saat keadaan seperti itu Pasifik barat adalah 

lembab sementara Pasifik tengah dan timur adalah kering (Gambar 2). 

Suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur menjadi lebih tinggi dari biasa 

pada waktu-waktu tertentu, walaupun tidak selalu. Keadaan inilah yang menyebabkan 
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terjadinya fenomena La-Nina. Tekanan udara di kawasan equator Pasifik barat 

menurun, lebih ke barat dari keadaan normal, menyebabkan  pembentukkan awan 

yang lebih dan hujan lebat di daerah sekitarnya (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Gambar 2. situasi normal dimana tekanan udara di Pasifik bagian barat adalah 
rendah (Sumber; http://www.kjc.gov.my./). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Gambar 3. Kondisi La Nina dimana tekanan udara yang tinggi (H) terbentuk di 

Pasifik tengah dan timur sedangkan di pasifik barat tekanan udara lebih 
rendah (L) (Sumber; http://www.kjc.gov.my./). 
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Kejadian El-Nino tidak terjadi secara tunggal tetapi berlangsung secara berurutan 

pasca atau pra La-Nina. Hasil kajian dari tahun 1900 sampai tahun 1998 menunjukan 

bahwa El-Nino telah terjadi sebanyak 23 kali (rata-rata 4 tahun sekali).  La-Nina 

hanya 15 kali  (rata-rata 6 tahun sekali).  Dari 15 kali kejadian La-Nina, sekitar 12 

kali (80%) terjadi berurutan dengan tahun El-Nino.  La-Nina  mengikuti El-Nino 

hanya terjadi 4 kali dari 15 kali kejadian sedangkan yang mendahului El-Nino 8 kali 

dari 15 kali kejadian. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya 

La-Nina setelah El-Nino tidak begitu besar.  Kejadian El-Nino 1982/83 yang 

dikategorikan sebagai tahun kejadian El-Nino yang kuat tidak diikuti oleh La-Nina 

(Effendy, 2001). 

 

2.4 Klasifikasi Iklim 

Unsur-unsur iklim yang menunjukan pola keragaman yang jelas merupakan dasar 

dalam melakukan klasifikasi iklim. Unsur iklim yang sering dipakai adalah suhu dan 

curah hujan (presipitasi). Klasifikasi iklim umumnya sangat spesifik yang didasarkan 

atas tujuan penggunaannya, misalnya untuk pertanian, penerbangan atau kelautan. 

Pengklasifikasian iklim yang spesifik tetap menggunakan data unsur iklim sebagai 

landasannya, tetapi hanya memilih data unsur-unsur iklim yang berhubungan dan 

secara langsung mempengaruhi aktivitas atau objek dalam bidang-bidang tersebut 

(Lakitan, 2002).  

Thornthwaite (1933) dalam Tjasyono (2004) menyatakan bahwa tujuan 

klasifikasi iklim adalah menetapkan pembagian ringkas jenis iklim ditinjau dari segi 

unsur yang benar-benar aktif terutama presipitasi dan suhu. Unsur lain seperti angin, 
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sinar matahari, atau perubahan tekanan ada kemungkinan merupakan unsur aktif 

untuk tujuan khusus. 

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani, oleh sebab itu pengklasifikasian iklim di Indonesia sering ditekankan 

pada pemanfaatannya dalam kegiatan budidaya pertanian. Pada daerah tropik suhu 

udara jarang menjadi faktor pembatas kegiatan produksi pertanian, sedangkan 

ketersediaan air merupakan faktor yang paling menentukan dalam kegiatan budidaya 

pertanian khususnya budidaya padi.  

Variasi suhu di kepulauan Indonesia tergantung pada ketinggian tempat 

(altitude/elevasi), suhu udara akan semakin rendah seiring dengan semakin tingginya 

ketinggian tempat dari permukaan laut. Suhu menurun sekitar 0.6 oC setiap 100 meter 

kenaikan ketinggian tempat. Keberadaan lautan disekitar kepulauan Indonesia ikut 

berperan dalam menekan gejolak perubahan suhu udara yang mungkin timbul 

(Lakitan, 2002). Menurut Hidayati (2001) karena Indonesia berada di wilayah tropis 

maka selisih suhu siang dan suhu malam hari lebih besar dari pada selisih suhu 

musiman (antara musim kemarau dan musim hujan), sedangkan di daerah sub tropis 

hingga kutub selisih suhu musim panas dan musim dingin lebih besar dari pada suhu 

harian. Kadaan suhu yang demikian tersebut membuat para ahli membagi klasifikasi 

suhu di Indonesia berdasarkan ketinggian tempat. 

Hujan merupakan unsur fisik lingkungan yang paling beragam baik menurut 

waktu maupun tempat dan hujan juga merupakan faktor penentu serta faktor  

pembatas bagi kegiatan pertanian secara umum, oleh karena itu klasifikasi iklim 

untuk wilayah Indonesia (Asia Tenggara umumnya) seluruhnya dikembangkan 
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dengan menggunakan curah hujan sebagai kriteria utama (Lakitan, 2002).  Tjasyono 

(2004) mengungkapkan bahwa dengan adanya hubungan sistematik antara unsur 

iklim dengan pola tanam dunia telah melahirkan pemahaman baru tentang klasifikasi 

iklim, dimana dengan adanya korelasi antara tanaman dan unsur suhu atau presipitasi 

menyebabkan indeks suhu atau presipitasi dipakai sebagai kriteria dalam 

pengklasifikasian iklim. 

Beberapa sistem klasifikasi iklim yang sampai sekarang masih digunakan dan 

pernah digunakan di Indonesia antara lain adalah: 

a. Sistem Klasifikasi Koppen 

Koppen membuat klasifikasi iklim berdasarkan perbedaan temperatur dan curah 

hujan. Koppen memperkenalkan lima kelompok utama iklim di muka bumi yang 

didasarkan kepada lima prinsip kelompok nabati (vegetasi). Kelima kelompok iklim 

ini dilambangkan dengan lima huruf besar dimana tipe iklim A adalah tipe iklim 

hujan tropik (tropical rainy climates), iklim B adalah tipe iklim kering (dry climates), 

iklim C adalah tipe iklim hujan suhu sedang (warm temperate rainy climates), iklim 

D adalah tipe iklim hutan bersalju dingin (cold snowy forest climates) dan iklim E 

adalah tipe iklim kutub (polar climates) (Safi’i, 1995). 

b. Sistem Klasifikasi Mohr 

 Klasifikasi Mohr didasarkan pada hubungan antara penguapan dan besarnya 

curah hujan, dari hubungan ini didapatkan tiga jenis pembagian bulan dalam kurun 

waktu satu tahun dimana keadaan yang disebut bulan basah apabila curah hujan >100 

mm per bulan, bulan lembab bila curah hujan bulan berkisar antara 100 – 60 mm dan 

bulan kering bila curah hujan < 60 mm per bulan (Anon, ?). 
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c. Sistem Klasifikasi Schmidt-Ferguson 

Sistem iklim ini sangat terkenal di Indonesia. Menurut Irianto, dkk (2000) 

penyusunan peta iklim menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson lebih banyak digunakan 

untuk iklim hutan. Pengklasifikasian iklim menurut Schmidt-Ferguson ini didasarkan 

pada nisbah bulan basah dan bulan kering seperti kriteria bulan basah dan bulan 

kering klsifikasi iklim Mohr. Pencarian rata-rata bulan kering atau bulan basah (X) 

dalam klasifikasian iklim Schmidt-Ferguson dilakukan dengan membandingkan 

jumlah/frekwensi bulan kering atau bulan basah selama tahun pengamatan ( ∑f ) 

dengan banyaknya tahun pengamatan (n) (Anon, ? ; Safi’i, 1995). 

Schmidt-Fergoson membagi tipe-tipe iklim dan jenis vegetasi yang tumbuh di 

tipe iklim tersebut adalah sebagai berikut; tipe iklim A (sangat basah) jenis 

vegetasinya adalah hutan hujan tropis, tipe iklim B (basah) jenis vegetasinya adalah 

hutan hujan tropis, tipe iklim C (agak basah) jenis vegetasinya adalah hutan dengan 

jenis tanaman yang mampu menggugurkan daunnya dimusim kemarau, tipe iklim D 

(sedang) jenis vegetasi adalah hutan musim, tipe iklim E (agak kering) jenis 

vegetasinya hutan savana, tipe iklim F (kering) jenis vegetasinya hutan savana, tipe 

iklim G (sangat kering) jenis vegetasinya padang ilalang dan tipe iklim H (ekstrim 

kering) jenis vegetasinya adalah padang ilalang (Syamsulbahri, 1987). 

d. Sistem Klasifikasi Oldeman 

Klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Oldeman didasarkan kepada jumlah 

kebutuhan air oleh tanaman, terutama pada tanaman padi. Penyusunan tipe iklimnya 

berdasarkan jumlah bulan basah yang berlansung secara berturut-turut.  
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Oldeman, et al (1980) mengungkapkan bahwa kebutuhan air untuk tanaman padi 

adalah 150 mm per bulan sedangkan untuk tanaman palawija adalah 70 mm/bulan, 

dengan asumsi bahwa peluang terjadinya hujan yang sama adalah 75% maka untuk 

mencukupi kebutuhan air tanaman padi 150 mm/bulan diperlukan curah hujan 

sebesar 220 mm/bulan, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk tanaman 

palawija diperlukan curah hujan sebesar 120 mm/bulan, sehingga menurut Oldeman 

suatu bulan dikatakan bulan basah apabila mempunyai curah hujan bulanan lebih 

besar dari 200 mm dan dikatakan bulan kering apabila curah hujan bulanan lebih 

kecil dari 100 mm. 

Lamanya periode pertumbuhan padi terutama ditentukan oleh jenis/varietas yang 

digunakan, sehingga periode 5 bulan basah berurutan dalan satu tahun dipandang 

optimal untuk satu kali tanam. Jika lebih dari 9 bulan basah maka petani dapat 

melakukan 2 kali masa tanam. Jika kurang dari 3 bulan basah berurutan, maka tidak 

dapat membudidayakan padi tanpa irigasi tambahan (Tjasyono, 2004). 

Oldeman membagi lima zona iklim dan lima sub zona iklim. Zona iklim 

merupakan pembagian dari banyaknya jumlah bulan basah berturut-turut yang terjadi 

dalam setahun. Sedangkan sub zona iklim merupakan banyaknya jumlah bulan kering 

berturut-turut dalam setahun. Pemberian nama Zone iklim berdasarkan huruf yaitu 

zone A, zone B, zone C, zone D dan zone E sedangkan pemberian nama sub zone 

berdasarkana angka yaitu sub 1, sub 2, sub 3 sub 4 dan sub 5. 

Zone A dapat ditanami padi terus menerus sepanjang tahun. Zone B hanya dapat 

ditanami padi 2 periode dalam setahun. Zone C, dapat ditanami padi 2 kali panen 

dalam setahun, dimana penanaman padi yang jatuh saat curah hujan di bawah 200 
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mm per bulan dilakukan dengan sistem gogo rancah. Zone D, hanya dapat ditanami 

padi satu kali masa tanam. Zone E, penanaman padi tidak dianjurkan tanpa adanya 

irigasi yang baik. (Oldeman, et al., 1980) 

e. Sistem Klasifikasi Bakosurtanal 

Bakosurtanal telah membagi zone iklim di Indonesia menjadi 4 zone agroklimat. 

Penentuan zone agroklimat ini sama seperti sistem klasifikasi Oldeman dalam hal 

penentuan bulan basah dan bulan keringnya ditambah dengan penyebutan bulan 

lembab untuk total curah hujan bulanan antara 100 – 200 mm. Empat zona agroklimat 

tersebut adalah Perhumid (selalu basah)  bila curah hujan bulanan selalu >200 mm 

sepanjang tahun, zona Udik (selalu lembab) bila bulan kering per tahun barada pada 

kisaran 0 – 4 bulan, zona Ustik (kering musiman) bila bulan kering per tahun berkisar 

antara 5 – 8 bulan dan zona iklim aridik (selalu kering) merupakan zona iklim dengan 

9 – 12 bulan kering per tahun (Lakitan, 2002). 

 

2.5 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem Informasi yang dapat 

memadukan antara data grafis (spasial) dengan data teks (atribut) objek yang 

dihubungkan secara geogrfis di bumi (georeference), disamping itu SIG juga dapat 

menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan 

menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan 

pada masalah yang berhubungan dengan geografi (Anon, 2001). Barus dan 

Wiradisastra (2000) membagi SIG berdasarkan sistem operasinya yang dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu; (1) SIG secara manual, yang beroperasi 
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memanfaatkan peta cetak (kertas/transparan), bersifat data analog, dan (2) SIG secara 

terkomputer atau lebih sering disebut SIG otomatis. 

Pengertian SIG saat ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spasial 

atau geografi yang berorientasi pada penggunaan teknologi komputer, dalam 

hubungannya dengan teknologi komputer, Arronoff (1989) dalam Anon (2003) 

mendifinisikan SIG sebagai sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan 

dalam menangani data bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen data 

(penyimpanan dan pemanggilan kembali), memanipulasi dan analisis data, serta 

keluaran sebagai hasil akhir (output). 

Aplikasi SIG dapat digunakan untuk berbagai kepentingan selama data yang 

diolah memiliki refrensi geografi, maksudnya data tersebut terdiri dari fenomena atau 

objek yang dapat disajikan dalam bentuk fisik serta memiliki lokasi keruangan 

(Indrawati, 2002).  

 SIG merupakan suatu sistem sehingga memiliki komponen-komponen 

penyusun dimana menurut Barus dan Wiradisastra (2000) ada empat komponen, 

yaitu; (1) perangkat keras seperti digitizer, scanner, Central Procesing Unit (CPU), 

hard-disk, dan lain-lain; (2) Perangkat Lunak seperti ArcView, Idrisi, ARC/INFO, 

ILWIS, dan lain-lain; (3) Organisasi (manajemen); dan (4) pemakai. 

Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan 

data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat digunakan 

adalah analisis spasial dan analisis atribut. Data spasial merupakan data yang 

berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. Sedangkan data 

 



 21

atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek 

sebagai data spasial. 

Penyajian data spasial mempunyai tiga cara dasar yaitu dalam bentuk titik, 

bentuk garis dan bentuk area (polygon). Sedangkan struktur data spasial dibagi dua 

yaitu model data raster dan model data vektor. Data raster adalah data yang disimpan 

dalam bentuk kotak segi empat (grid)/sel sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. 

Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang 

menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, 

garis atau area (polygon) (Barus dan Wiradisastra, 2000). 

Proses awal bekerja dengan SIG adalah memasukan data. Data-data spasial dan 

atribut baik dalam bentuk analog maupun data digital lainnya dikonversikan kedalam 

format yang diminta oleh perangkat lunak sehingga terbentuk basisdata (database). 

Menurut Anon (2003) basisdata adalah pengorganisasian data yang tidak berlebihan 

dalam komputer sehingga dapat dilakukan pengembangan, pembaharuan, 

pemanggilan, dan dapat digunakan secara bersama oleh pengguna. Basisdata 

merupakan bagian dari proses penyimpanan dan manajemen data.  

Manipulasi dan analisis data merupakan ciri utama dari SIG. Kemampuan SIG 

dalam melakukan analisis gabungan dari data spasial dan data atribut akan 

menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai aplikasi (Anon, 2003).  

Bentuk produk suatu SIG dapat bervariasi baik dalam hal kualitas, keakuratan 

dan kemudahan pemakainya. Hasil ini dapat dibuat dalam bentuk peta-peta, tabel 

angka-angka: teks di atas kertas atau media lain (hard copy), atau dalam cetak lunak 

(seperti file elektronik) (Barus dan Wiradisastra, 2000). 
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Gambar 4.  Diagram Struktur Sistem Informasi Geografi (Malczewsky, 1999 dalam 
Anon, 2003) 

 

Barus dan Wiradisastra (2000) mengungkapkan bahwa SIG adalah alat yang 

handal untuk menangani data spasial, dimana dalam SIG data dipelihara dalam 

bentuk digital sehingga data ini lebih padat dibanding dalam bentuk peta cetak, tabel 

atau dalam bentuk konvensional lainnya yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan 

dan meringankan biaya yang diperlukan.  

Perangkat lunak sistem informasi geografi saat ini telah banyak dijumpai 

dipasaran. Masing-masing perangkat lunak ini mempunyai kelebihan dan kekurangan 

dalam menunjang analisis informasi geografi. Salah satu yang sering digunakan saat 

ini adalah ArcView. ArcView yang merupakan salah satu perangkat lunak Sistem 

Infrmasi geografi yang di keluarkan oleh ESRI (Environmental Systems Research 

Intitute). ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik, 

menampilkan informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat peta 

tematik, menyediakan bahasa pemograman (script) serta melakukan fungsi-fungsi 

Penyimpanan data dan 
manajemen 

Keluaran data 

User 

Analisis dan 
manipulasi data Input data 
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khusus lainnya dengan bantuan extensions seperti spasial analyst dan image analyst 

(ESRI, 1996). 

ArcView dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah data dalam 

format Shapefile, selain itu ArcView jaga dapat memanggil data-data dengan format 

BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, BMP, GeoTIFF atau data grid yang berasal dari 

ARC/INFO serta banyak lagi data-data lainnya. Setiap data spasial yang dipanggil 

akan tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari theme-theme ini akan tampil 

dalam sebuah view. ArcView mengorganisasikan komponen-komponen programnya 

(view, theme, table, chart, layout dan script) dalam sebuah project. Project 

merupakan suatu unit organisasi tertinggi di dalam ArcView. 

Salah satu kelebihan dari ArcView adalah kemampaunnya berhubungan dan 

berkerja dengan bantuan extensions. Extensions (dalam konteks perangkat lunak SIG 

ArcView)  merupakan suatu perangkat lunak yang bersifat “plug-in” dan dapat 

diaktifkan ketika penggunanya memerlukan kemampuan fungsionalitas tambahan 

(Prahasta, 2004). Extensions bekerja atau berperan sebagai perangkat lunak yang 

dapat dibuat sendiri, telah ada atau dimasukkan (di-instal) ke dalam perangkat lunak 

ArcView untuk memperluas kemampuan-kemampuan kerja dari ArcView itu sendiri. 

Contoh-contoh extensions ini seperti Spasial Analyst, Edit Tools v3.1, Geoprocessing, 

JPGE (JFIF) Image Support, Legend Tool, Projection Utility Wizard, Register and 

Transform Tool dan XTools Extensions. 

Perkembangan teknik SIG telah mampu menghasilkan berbagai fungsi analisis 

yang canggih. Fungsi-fungsi analisis yang dimaksud disini adalah fungsi yang 

memanfaatkan data yang telah dimasukkan ke dalam SIG dan telah mendapatkan 
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berbagai manipulasi persiapan (Barus dan Wiradisastra, 2000). Fungsi interpolasi dan 

fungsi topografi merupakan salah satu fungsi analsis dalam SIG. Menurut Setiawan 

(2004) fungsi interpolasi adalah fungsi untuk menduga nilai-nilai yang tidak diketahui 

dengan menggunakan nilai yang diketahui pada lokasi yang berdekatan. Titik-titik 

yang berdekatan tersebut dapat berjarak teratur atau tidak. Perangkat lunak ArcView 

dengan bantuan extensions Spasial Analyst dapat melakukan fungsi interpolasi dan 

topografi ini. 

Extensions Spasial Analyst merupakan salah satu pendukung Softwere ArcView 

untuk melakukan suatu analisis spasial yang dibuat oleh ESRI (Environmental 

Systems Research Institute). Extension Spasial Analyst dapat melakukan proses-

proses seperti mengkonversikan unsur-unsur dalam struktur data vektor ke data grid 

atau sebaliknya, membuat garis kontur atau interpolasi, penumpang-tindihan 

(overlay) peta dalam bentuk grid dan proses-proses lainnya.  

Extensions Spasial Analyst memberikan dua pilihan metode 

konturing/interpolasi yaitu metode Spline dan IDW (Inverse Distance Weighted). 

Metode Spline adalah metode yang menghubungkan titik-titik yang sama nilainya 

dengan mempertimbangkan titik-titik lain yang berbeda nilainya serta mampu 

memperkirakan nilai suatu daerah berdasarkan jarak titik-titik tersebut. Metode Spline 

mempunyai kemiripan dengan metode Isohyet dalam proses analisisnya. Menurut 

Rafi’i (1995) penggunaan metode isohyet dilakukan apabila penyebaran curah hujan 

pada titik-titik yang mewakili mempunyai keragaman curah hujan yang sangat 

bervariasi, selain itu metode ini dapat menaksir nilai garis isohyet berdasarkan jarak 

terhadap nilai garis isohyet yang mewakili suatu titik. Berbeda dengan metode IDW 
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(Inverse Distance Weighted), Metode ini mempertimbangkan varian kumpulan titik 

berdasarkan fungsi jarak dari setiap titik yang diinterpolasi dimana metode ini 

mempunyai kemiripan dengan metode Polygon Thiessen. Metode Polygon Thiessen 

digunakan apabila keragaman curah hujan bervariasi. Menurut Barus dan 

Wiradisastra (2000) metode Polygon Thiessen mempunyai dua kelemahan yaitu 

pertama, pembagian suatu wilayah menjadi wilayah yang lebih kecil sangat 

tergantung dari lokasi pengamatan dan yang kedua metode ini tidak menerapkan 

asumsi bahwa titik yang berdekatan lebih mirip dari titik yang berjauhan. 
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BAB III 

BAHAN DAN METODE 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

yang berlangsung lebih kurang selama 4 bulan terhitung mulai bulan November 2004 

sampai Maret 2005. tahap persiapan selama 2 bulan, tahap pelaksanaan selama 

kurang lebih 2 bulan dan pengolahan dan analisis data selama 1 bulan. 

Pulau Lombok terdiri dari tiga kabupaten dan satu Kota serta mempunyai luas 

wilayah 4.647,39 km2. Menurut letak geografisnya Pulau Lombok terletak antara 

115˚46’ BT – 116˚80’ BT dan 8˚12’ LS – 9˚02’ LS. Adapun batas-batasnya meliputi : 

-  Sebelah Selatan : Samudera Indonesia 

-  Sebelah Utara  : Laut Jawa  

-  Sebelah Barat  : Selat Lombok atau Pulau Bali 

-  Sebelah Timur  : Selat Alas atau Pulau Sumbawa 

Topografi dan relief Pulau Lombok cukup beragam, mulai dari relatif datar, 

bergelombang sampai berbukit/bergunung dengan kemiringan 0 sampai 40 % 

meliputi: kemiringan 0 – 2% seluas 16,57%; kemiringan 3 – 15% seluas 26,55%; 

kemiringan 16 – 40% seluas 35,06%; dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 

21,83%. Data tersebut menunjukan sebagian besar lahan di Pulau Lombok ada pada 

topografi bergelombang sampai bergunung. Sebagian besar Pulau Lombok termasuk 

beriklim kering yang dicirikan oleh musim kemarau yang panjang serta dengan curah 
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hujan rata-rata tahunan kurang dari 2000 mm/thn (Tejowulan dan Suwardji, 2001 

dalam Suwadji dkk, 2003).  

 

3.2  Bahan dan Alat 

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berbetuk data sekunder, antara lain : 

1. Peta Agroklimat menurut klasifikasi Oldeman untuk Pulau Lombok (1981) 

2. Data klasifikais Iklim Menurut Schmidt-Ferguson untuk Pulau Lombok 

(1951) 

3. Data Curah hujan dari seluruh stasiun penakar curah hujan yang berada di 

Pulau Lombok yang mempunyai data minimal 10 tahun yang diperoleh dari 

kantor BPTPH Prop. NTB serta kantor Stasiun Meteorologi Selaparang 

Mataram. (Tabel 1)  

4. Data distribusi titik-titik koordinat pos penakar curah hujan yang berada di 

Pulau Lombok  yang diperoleh dari kantor Stasiun Meteorologi Selaparang 

(Gambar 5). 

5. Peta batas garis pantai Pulau Lombok dalam bentuk digital yang diperoleh 

dari kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Prop. NTB 

yang akan digunakan sebagai peta dasar. 

Peralatan yang digunakan adalah SIG yang didalamnya tergabung perangkat 

keras dan perangkat lunak komputer, antara lain : 

Komputer Intel Pentium III 670 MHz, RAM 64 MB, Hard-disk 3 GB, Keyboard 

104 keys, Mouse dan peripheral lainnya. 

Software ArcView 3.2 beserta Extensions pendukung dan Microsoft Excel. 
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Tabel 1. Data periode pengamatan curah hujan, nomor pos dan elevasi untuk 
setiap pos hujan 

 
ID TEMPAT No Pos Σ Tahun data Elevasi (m) 
1 Bertais 446e 21 47 
2 Ampenan 446 40 6 
3 Mataram 447 c 31 25 
4 Dasan Tereng 447 f 18 100 
5 Rumak/Kediri 447 19 25 
6 Gunung Sari NTB 52 12 20 
7 Tanjung 447 a 40 10 
8 Gondang 447 a 29 7 
9 Sekotong 446 h 37 7 
10 Bayan 448 34 20 
11 Gerung 446 g 40 18 
12 Labu Api 446 12 32 
13 Ubung 451 b 40 108 
14 Praya 451 40 100 
15 Mantang NTB 8 40 352 
16 Mt Gamang 450 40 355 
17 Mujur 451 a 34 114 
18 Penujak  37 109 
19 Kawo/Sengkol 451 g 40 101 
20 Pringgarata  33 201 
21 Janapria  39 255 
22 Mt Baan NTB 42 36 301 
23 Lenek/Aikmel 450 b 39 304 
24 Pringgabaya  27 98 
25 Dasan Lekong 452 37 196 
26 Rensing/Sakra 452 b 36 231 
27 Penandem/Kruak 452 a 40 83 
28 Belanting 449 c 16 87 
29 Terara  19 302 
30 Peninjauan  36 153 
31 Labu Aji 449 14 10 
32 Timbanuh 448 d 35 800 
33 Kota Raja 449 a 36 400 

Sumber: BPTPH Prop. NTB dan BMG Selaparang Mataram. 

 

3.3 Prosedur Kerja 

Penelitian ini menggunakan penggabungan antara metode survai dan metode 

eksperimental. Metode survai merupakan metode yang memanfaatkan hasil survai 

lapangan sebagai sumber data dengan cara mencatat, melihat secara sistematis objek 

  

 



 

 

29



 30

yang ada sedangkan metode eksperimental merupakan metode yang berdasarkan 

pengalaman seperti percobaan, studi kasus dan sebagainya.  

3.3.1  Tahap Persiapan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah pengumpulan 

data sekunder, berupa: 

1. Data curah hujan dan titik koordinat dari seluruh pos penakar curah hujan di 

Pulau Lombok. Data yang digunakan adalah yang mempunyai data curah 

hujan minimal 10 tahun. Data curah hujan ini digunakan untuk mengetahui 

banyaknya bulan basah dan bulan kering menurut klasifikasi Oldeman dan 

Schmidt-Ferguson serta pembuatan peta isohyet curah hujan bulanan dan 

tahunan.  

2. Peta Agroklimat untuk Pulau Lombok yang dibuat oleh Oldeman et al. 

(1980), klasifikasi iklim daerah-daerah Pulau Lombok yang dibuat oleh 

Schmidt-Ferguson (1951) dan Peta dasar Pulau Lombok. Peta Agroklimat 

menurut klasifikasi Oldeman tahun 1980 digunakan untuk menghitung 

perbandingan perubahan luasan zone iklim menurut klasifikasi Oldeman. 

Klasifikasi Schmidt-Fergoson digunakan untuk membuat peta Agroklimat 

sehingga dapat digunakan seperti halnya peta Agroklimat Oldeman.  

 

3.3.2 Tahap Pelaksanaan 

3.3.2.1 Pengolahan Data Atribut 

Data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan 

berbagai objek sebagai data spasial. Pengolahan data atribut ini dilakukan untuk 
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memperoleh data-data seperti rata-rata curah hujan dari setiap stasiun penakar curah 

hujan yang akan digunakan untuk menentukan bulan basah dan bulan kering menurut 

Oldeman dan Schmidt-Ferguson maupun data-data pendukung lainnya. Rata-rata 

curah hujan ini juga digunakan untuk membuat peta isohyet bulanan dan tahunan 

Pulau Lombok. 

1. Penghitungan Data Hilang  

Sebelum dilakukan analisis data curah hujan dilakukan dulu penghitungan 

perkiraan data curah hujan yang hilang untuk melengkapi data curah hujan yang telah 

ada pada pos-pos penakar hujan. Minimal diperlukan tiga stasiun pembanding 

disekitar stasiun yang bersangkutan untuk melengkapi data curah hujan ini. Apabila 

kurang dari 10% dari selisih antara hujan tahunan normal, maka dapat diambil rata-

rata hitung dari data curah hujan dua stasiun yang berdekatan tersebut, apabila lebih 

dari 10% maka dapat dilakukan dengan metode perbandingan normal (normal ratio 

methode) yang rumusnya adalah sebagai berikut (Rafi’i, 1995): 

r =  r  R  r  
R
R 1

n2
2

n1
n1

⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡
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⎞
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⎝

⎛
×+⎟⎟

⎠

⎞
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⎛
×
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dimana : 

r = tinggi hujan pada bulan bersangkutan di pos penakar yang dicari 

R = tinggi hujan rata-rata bulanan di pos penakar yang di cari  

Rn1 = tinggi hujan rata-rata bulanan di pos  penakar n1

Rn2 = tinggi hujan rata-rata bulanan di pos penakar n2

rn1 = tinggi hujan pada bulan bersangkutan di pos penakar n1
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rn2 = tinggi hujan pada bulan bersangkutan di pos penakar n2 

n = jumlah pos penakar hujan 

2. Perhitungan Rata-rata  

a. Perhitungan rata-rata curah hujan untuk klasifikasi Oldeman (Tjasyono, 2004) 

   X  =   
n

Xi
n

i
∑
=1   

 X = rata-rata curah hujan 

 Xi = curah hujan bulan ke-i 

 n = banyaknya tahun pengamatan 

 

b. Perhitungan rata-rata curah hujan untuk klasifikasi Schmidt-Ferguson (Rafi’i, 

1995) 

   Xd  =   
n

fd∑  

   Xw  =  
n
fw∑  

Xd = rata-rata bulan kering 

Xw   = rata-rata bulan basah 

fd = jumlah (frekwensi) bulan kering 

fw = jumlah (frekwensi) bulan basah 

n = banyaknya tahun penelitian 

 

 

 



 33

3. Klasifikasi iklim Menurut Oldeman 

 Oldeman mengklasifikasikan iklim menjadi 17 golongan (Tabel 2). Kriteria 

yang digunakan adalah : 

a. Bulan Basah : jika curah hujan dalam waktu satu bulan > 200 mm 

b. bulan Kering : jika curah hujan dalam waktu satu bulan < 100 mm 

Tabel 2. Klasifikasi iklim menurut Oldeman (Oldeman et al., 1980) 

Zone Klasifikasi Bulan Basah Bulan Kering 
 A A1 

A2 
 10 – 12 Bulan 
 10 – 12 Bulan 

0 – 1 Bulan 
2 Bulan 

   
 B 

B1 
B2 
B3 

7 – 9 Bulan 
7 – 9 Bulan 
7 – 8 Bulan 

0 – 1 Bulan 
2 – 3 Bulan 
4 – 5 Bulan 

 C C1 
C2 
C3 
C4 

5 – 6 Bulan 
5 – 6 Bulan 
5 – 6 Bulan 

5 Bulan 

0 – 1 Bulan 
2 – 3 Bulan 
4 – 6 Bulan 

7 Bulan 
 D D1 

D2 
D3 
D4 

3 – 4 Bulan 
3 – 4 Bulan 
3 – 4 Bulan 
3 – 4 Bulan 

0 – 1 Bulan 
2 – 3 Bulan 
4 – 6 Bulan 
7 – 9 Bulan 

 E E1 
E2 
E3 
E4 
E5 

0 – 2 Bulan 
0 – 2 Bulan 
0 – 2 Bulan 
0 – 2 Bulan 
0 – 2 Bulan 

0 – 1 Bulan 
2 – 3 Bulan 
4 – 6 Bulan 
7 – 9 Bulan 

  10 – 12 Bulan 
 

4. Klasifikasi Iklim Menurut Schmidt-Ferguson 

Schmidt dan Ferguson menggunakan nilai perbandingan (Q) antara rata-rata 

banyaknya bulan kering (Xd) dan rata-rata banyaknya bulan basah (Xw). Berdasarkan 

penelitiannya, penggolongan iklim di Indonesia menjadi 8 (delapan) golongan (Tabel 

3). 

a.  Bulan Kering (Xd) : jika dalam satu bulan mempunyai curah hujan < 60 mm 

b.  Bulan Basah (Xw)  : jika dalam satu bulan mempunyai curah hujan > 100 mm 
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  Q    =  
(Xw)basah bulan  rata-rata
(Xd) keringbulan  rata-rata  

Table 3. Klasifikasi Iklim Menurut Schmidt-Ferguson (Rafi’i, 1995) 

Tipe Iklim Kriteria 
A. (Sangat Basah) 
B. (Basah) 
C. (Agak Basah) 
D. (Sedang) 
E. (Agak Kering) 
F. (Kering) 
G. (Sangat Kering) 
H. (Luar Biasa Kering) 

                            0 < Q < 0,143 
0,143 < Q < 0,333 
0,333 < Q < 0,600 
0,600 < Q < 1,000 
1,000 < Q < 1,670 
1,670 < Q < 3,000 
3,000 < Q < 7,000 
7,000 < Q 

 

5. Pemasukkan (input) Data Atribut 

Analisis data spasial diperlukan untuk membuat peta tematik baru sesuai 

dengan tujuan penelitian berdasarkan data-data yang ada. Sebelum melakukan 

analisis data spasial maka diperlukan proses pemasukkan (input) data atribut. Data-

data tabular (atribut) dimasukkan ke dalam tabel atribut yang terdapat dalam sebuah 

Theme, dimana menurut Prahasta (2004) suatu shapefile yang utuh terdiri dari data 

spasial dan atribut (berikut indeksnya) yang tidak terpisahkan. Pengisian data tabular 

dapat dilakukan secara langsung dengan mengetikkan data ke dalam tabel atribut 

milik Theme yang bersangkutan atau dengan mengetikkan data tabular pada tabel-

tabel eksternal  yang memiliki format *.dbf seperti tabel yang berasal dari Microsoft 

Excel. Untuk menggabungkan data-data tabular yang berasal dari tabel eksternal, 

perlu dilakukan koneksi (join) tabel eksternal dengan tabel yang dimiliki sebuah 

theme. Proses ini dilakukan dengan mengaktifkan theme dan tabelnya serta tabel 

eksternal dalam sebuah project. Langkah selanjutnya adalah memilih field (kolom) 

yang menjadi kunci penggabungan/koneksi dan aktifkan ikon Join. 
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3.3.2.2 Pengolahan Data Spasial  

Pengolahan data spasial menggunakan metode interpolasi dalam pembuatan 

garis isohyetnya. Metode interpolasi merupakan metode yang digunakan untuk 

menduga nilai-nilai yang tidak diketahui pada lokasi yang berdekatan, titik-titik yang 

berdekatan dapat berjarak teratur ataupun tidak teratur. 

Tahap pengolahan data spasial dimulai dari pengaktifan theme peta 

penyebaran pos penakar hujan yeng berbentuk feature point (titik) dan peta Pulau 

Lombok dalam sebuah view. Peta penyebaran pos penakar hujan berisikan data 

tabular tentang nama pos penakar curah hujan, titik koordinat pos penakar curah 

hujan, curah hujan bulanan, rata-rata curah hujan tahunan, banyaknya bulan basah 

dan bulan kering, serta kelas iklim menurut klasifikasi Oldeman dan Scmhidt-

Ferguson. 

Tahap-tahap proses pembuatan peta-peta dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan Peta penyebaran pos penakar hujan 

Peta penyebaran pos penakar hujan digunakan sebagai dasar dalam proses 

analisis. Proses analisis akan selalu mengunakan data-data field (kolom) dari peta ini. 

Tahap proses pembuatannya adalah sebagai berikut: 

a. Titik koordinat pos hujan yang berasal dari kantor Stasiun Meteorologi 

Selaparang Mataram dan peta rupa bumi diketik didalam tables yang ada 

di dalam ArcView 3.2 

b. Tables ini terdiri dari nama-nama field (kolom) dan records (baris) yang 

berisi keterangan dari field-fieild yang ada. 
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c. Proses selanjutnya adalah menampilkan data ini ke dalam sebuah view 

dengan cara memilih menu view dan sub menu add event theme, 

selanjutnya convert ke dalam bentuk shapefile (*.shp) dengan cara 

memilih menu Theme-Convert To Shapefile. 

2. Pembuatan peta Agroklimat berdasarkan klasifikasi Oldeman tahun 1980 

Peta Agroklimat yang dibuat oleh Oldeman et al. pada tahun 1980 ini di 

gunakan sebagai pembanding dalam menghitung perubahan luasan  dari zone-zone 

iklim. Peta ini di digitasi secara on screen untuk merubahnya kedalam format *.shp. 

Adapun prosesnya adalah sebagai berikut: 

a. Peta yang dibuat oleh Oldeman et al.(1980) tersebut di Siam (Scan). Hasil 

penyiaman tersebut berbentuk format *.JPEG. Peta ini di tampilkan dalam 

sebuah view dengan terlebih dahulu mengaktifkan extensions JPGE (JFIF) 

Image Support.  

b. Peta ini harus dikoreksi koordinatnya dengan menggunakan extensions 

Register and Transform Tool. 

c. Proses selanjutnya mendigit peta tersebut dengan terlebih dahulu membuat 

theme baru dengan menu view-new theme serta feature type berbentuk 

Line. 

d. Proses digitasi dilakukan dengan terlebih dahulu memilih ikon tools draw 

line. Peta ini berbentuk polyline. 

e. Selanjutnya mengubah peta berbentuk polyline ke bentuk polygon, 

sehingga dapat dihitung luasannya. Prosesnya adalah dengan 

mengabungkan peta ini dengan peta dasar pulau lombok yang berbentuk 
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polyline dengan bantuan extensions XTools Extensions dengan cara 

memilih menu Xtools-Marge Themes. Untuk mengubah peta ini ke dalam 

bentuk polygon maka diperlukan extensions Edit Tools v3.1. 

3. Pembuatan Peta Isohyet Curah Hujan Bulanan dan Tahunan 

Setelah Theme Peta penyebaran pos penakar hujan dan peta Pulau Lombok 

aktif dalam sebuah view serta proses koneksi dilakukan maka langkah selanjutnya 

adalah : 

a. Mengaktifkan stas_hjn.shp, Lombok_line.shp dan extensions Spasial 

Analyst.  

b. Setelah extensions Spasial Analyst aktif, maka akan muncul menu 

Analysis dan Surface.  

c. Untuk membuat garis kontur isohyet curah hujan bulanan maka langkah 

selanjutnya adalah memilih menu surface dan sub menu Create Contours.  

Pilih ukuran grid cell yang dipakai/dihasilkan, metode konturing dan field 

yang akan digunakan. Pembutan peta ini mengunakan ukuran grid cell 50 

m dan metode konturingnya adalah Spline. Penggunaan ukuran grid cell 

sebesar 50 m2 didasarkan pada hasil garis kontur yang akan lebih halus 

dimana semakin kecil ukuran grid cell maka hasil garis kontur akan 

semakin halus. Filed yang digunakan adalah field Januari yang terdapat 

pada theme stas_hjn.shp. 

d. Hasil dari proses ini adalah peta garis isohyet curah hujan untuk bulan 

Januari. Untuk mendapatkan peta garis isohyet bulan-bulan yang lain dan 
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tahunan, proses nomor 3 diulangi lagi akan tetapi field-nya diganti dengan 

Februari, Maret, total dan seterusnya. 

4. Pembuatan Peta Agroklimat Klasifikasi Iklim Oldeman berdasarkan 

pemutakhiran data. 

Proses pembuatan peta ini adalah sebagai berikut: 

a. Setelah extensions spasial analyst aktif, pilih sub menu Interpolate grid 

pada menu surface. Tentukan ukuran grid yang diapakai/dihasilkan, 

metode konturing dan filed yang digunakan. Ukuran grid yang digunakan 

adalah 50 m, metode konturing Spline dan field-nya Januari. 

b. Hasil dari analisis ini adalah peta penyebaran curah hujan untuk bulan 

Januari dalam bentuk struktur data grid/raster. Proses interpolate grid 

diulangi lagi untuk mendapatkan peta penyebaran curah hujan untuk bulan 

Februari sampai Desember. 

c. Setelah peta-peta tersebut jadi, maka langkah selanjutnya adalah 

mereklasifikasi nilai-nilai grid dari bulan Januari sampai Desember 

tersebut sehingga dapat dibagi untuk tiap-tiap bulan menjadi tiga bagian 

seperti pada Tabel 4. Proses ini dilakukan dengan memilih menu Analysis 

dan sub menu Reclassify. 

Tabel 4. Nilai grid sebelum dan sesudah reklasifikasi 

Nilai grid awal (mm/bulan) Nilai grid akhir 

0 – 100 

100 – 200 

> 200 

1 

100 

10000 
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d. Proses selanjutnya adalah proses tumpang-tindih (overlay) ke-12 peta 

tersebut dengan cara memilih menu Analysis dan sub menu Map 

Calculator dengan rumus: 

( [Jan] + [Feb] + [Mar] + [Apr] + [Mei] + [Jun] + [Jul] +[Ags] + [Sep] + 

[Okt] + [Nop] + [Des] ) 

e. Selanjutnya dilakukan proses konversi peta dari bentuk grid ke bentuk 

shapefile dengan memilih menu Theme-Convert To Shapefile untuk 

proses pemotongan peta serta klasifikasi peta. 

5. Pembuatan Peta Agroklimat Klasifikasi Schmidt-Ferguson berdasarkan 

data tahun 1951 dan berdasarkan pemutakhiran data. 

Proses pembuatan peta ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktifkan theme pos_hjn_sf.shp, stas_hjn.shp, Lombok_line.shp dan 

extensions Spasial Analyst.  

b. Untuk membuat peta berdasar data tahun 1951 maka pilih menu surface-

interpolate grid. Tentukan ukuran grid yang diapakai/dihasilkan, metode 

konturing dan filed yang digunakan. Ukuran grid yang dipakai adalah 50 

m, metode konturing Spline dan field-nya adalah nilai Q yang berasal dari 

Theme pos_hjn_sf.shp. 

c. Sedangkan untuk membuat peta berdasarkan pemutakhiran data dengan 

cara memilih menu surface-interpolate grid. Tentukan ukuran grid yang 

diapakai/dihasilkan, metode konturing dan filed yang digunakan. Ukuran 

grid yang dipakai adalah 50 m, metode konturing Spline dan field-nya 

adalah  nilai Q yang berasal dari Theme stas_hjn.shp. 
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d. Selanjutnya dilakukan proses konversi peta dari bentuk grid ke bentuk 

shapefile dengan memilih menu Theme-Convert To Shapefile untuk 

proses pemotongan serta klasifikasi peta. 

 

3.3.2.3  Layout Peta 

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah pembuatan layout peta sehingga 

tersedia dalam bentuk hard copy. Pengaturan skala dan pembuatan legenda peta dapat 

dilakukan di layout peta. Peta-peta tersebut adalah peta isohyet curah hujan bulanan 

dan tahunan untuk pulau lombok, peta Agroklimat menurut klasifikasi Oldeman 

tahun 1980 dan berdasarkan pemutakhiran data serta peta Agroklimat menurut 

klasifikasi Schmidt-Ferguson berdasarkan data tahun 1951 dan berdasarkan 

pemutakhiran data. 
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 Keterangan: rangan: 

   : Input/Output    : Input/Output 

   : Proses    : Proses 

Peta digital Pulau 
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1:25000 dari 

BPDAS Prop. NTB

Data koordinat dan 
curah hujan bulanan 

pos-pos hujan di 
Pulau Lombok 

Konversi ke bentuk 
digital 

Peta Agroklimat 
menurut klasifikasi 

Oldeman et al. 
(1980) skala 
1:2500000

Digitasi On screen 

Interoplasi 

Koreksi data hilang 
curah hujan, 

perhitungan rata-rata 
curah hujan dan 

penentuan tipe iklim 
menurut Oldeman 

serta Schmidt-
Ferguson 

Tipe iklim menurut 
Schmidt-Ferguson 
tahun 1951 (Safi’i, 

1995) 

Interoplasi 

Konversi ke bentuk 
digital 

Peta Isohyet 
curah hujan 

bulanan 

Peta Agroklimat 
menurut klasifikasi 

Oldeman berdasarkan 
pemutakhiran data 

Peta Agroklimat 
menurut klasifikasi 
Schmidt-Ferguson 

berdasarkan 
pemutakhiran data 

Peta Agroklimat 
menurut 

klasifikasi 
Schmidt-Ferguson 
berdasarkan data 

Tahun 1951 

Peta Agroklimat  
Digital menurut 

klasifikasi Oldeman 
et al. (1980) skala 

1:600000 

Peta Isohyet 
curah hujan 

tahunan

Tumpang-tindih 
peta isohyet curah 

hujan bulan Januari 
sampai Desember 

Gambar 6. Diagram alir penelitianyang ada sedangkan metode eksperimental 

merupakan metode yang berdasarkan 

Gambar 6. Diagram alir penelitianyang ada sedangkan metode eksperimental 

merupakan metode yang berdasarkan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Evaluasi Curah Hujan 

Hasil interpolasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografi (SIG) 

menunjukkan bahwa Pulau Lombok mempunyai pola curah hujan yang semakin 

meningkat seiring dengan kenaikan elevasi kecuali di bagian Selatan Pulau Lombok 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7, Gambar 8 dan Tabel 5. Curah hujan tahunan 

tertinggi terdapat di puncak barat Gunung Rinjani yaitu 3450 mm/tahun sedangkan 

terendah terdapat di bagian tenggara Pulau Lombok yaitu 200 mm/tahun. Bagian 

pantai timur, sebagaian pantai utara dan sebagian pantai barat Pulau Lombok 

mempunyai rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 400 mm sampai 1200 mm.  

Pantai selatan dan bagian barat daya Pulau Lombok mempunyai kisaran curah hujan 

yang cukup bervariasi yaitu berkisar antara 1000 mm/tahun sampai 2000 mm/tahun. 

Curah hujan di sekitar kaki Gunung Rinjani mempunyai penyebaran yang cukup 

merata yaitu dari kisaran 1800 mm/tahun sampai 2400 mm/tahun. 

 

4.1.2 Evaluasi Zone Agroklimat Oldeman dan Schmidt-Ferguson 

1. Evaluasi Zone Agroklimat Oldeman 

Apliksi Sistem Informasi Geografi (SIG) menghasilkan peta agroklimat Pulau 

Lombok klasifikasi Oldeman berdasarkan pemutakhiran yang ditunjukkan Gambar 10 

dan Tabel 7. Peta tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi perubahan zone iklim   

 



 

 

43

 

 



 

 

44

G
am

ba
r 8

. G
ra

fik
 ra

ta
-r

at
a 

cu
ra

h 
hu

ja
n 

to
ta

l t
ah

un
an

 d
i P

ul
au

 L
om

bo
k 



 45

Tabel 5. Rata-rata curah hujan bulanan dan tahunan di Pulau Lombok 

ID TEMPAT No Pos Σ Tahun 
data 

Elevasi 
(m) 

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES Σ 

1 Bertais 446 c 20 47 290 256 211 157 82 63 46 42 76 194 263 261 1942

2 Ampenan 446 40 6 268 215 156 108 67 37 25 35 48 95 222 246 1521

3 Mataram 447 c 31 25 269 232 191 134 107 67 37 25 52 147 239 215 1716

4 Dasan  Tereng 447 f 18 100 341 248 251 212 111 62 39 16 43 166 304 284 2075

5 Rumak/Kediri 447 19 25 250 245 216 178 83 51 25 7 31 117 231 216 1651

6 Gunung Sari NTB 52 12 20 203 249 194 177 71 52 27 7 48 172 267 221 1688

7 Tanjung 447 a 40 10 390 363 290 108 47 31 17 7 12 31 76 171 1542

8 Gondang 447 a 29 7 471 489 321 116 50 23 23 5 21 39 113 213 1884

9 Sekotong 446 h 37 7 262 239 196 96 54 35 16 11 31 59 148 193 1340

10 Bayan 448 34 20 366 321 207 75 32 20 12 3 11 8 51 178 1284

11 Gerung 446 g 40 18 249 235 192 130 69 38 25 13 41 80 152 201 1424

12 Labu Api 446 12 32 249 252 187 152 42 26 11 11 34 200 234 233 1632

13 Ubung 451 b 40 108 301 249 219 185 124 44 44 16 46 104 229 241 1802

14 Praya 451 40 100 304 248 227 139 95 49 28 16 32 81 230 265 1714

15 Mantang NTB 8 40 352 368 297 320 196 142 59 41 21 59 137 328 315 2284

16 Mt Gamang 450 40 355 346 256 254 135 102 54 23 16 49 119 238 247 1838

17 Mujur 451 a 34 114 290 255 169 76 44 59 17 11 29 71 175 238 1433

18 Penujak  37 109 298 238 209 118 81 46 23 9 21 47 173 262 1525

19 Kawo/Sengkol 451 g 40 101 315 303 225 82 56 39 25 13 38 70 184 277 1625

20 Pringgarata  33 201 316 262 234 166 78 56 23 13 31 88 255 270 1792

21 Janapria  39 255 277 224 207 107 52 54 27 16 18 53 188 233 1455

22 Mt Baan NTB 42 36 301 322 282 210 127 58 47 24 18 33 58 175 247 1602

23 Lenek/Aikmel 450 b 39 304 324 248 237 119 56 49 23 10 54 57 152 237 1566

24 Pringgabaya  27 98 131 238 146 92 22 23 5 1 18 17 64 136 891

25 Ds Lekong 452 37 196 279 233 193 74 38 26 13 11 22 30 104 216 1241

26 Rensing/Sakra 452 b 36 231 280 233 157 70 33 28 20 9 9 43 160 218 1259

27 Penandem 452 a 40 83 239 198 145 65 37 15 9 4 9 20 80 165 985

28 Belanting 449 c 16 87 302 263 140 83 12 20 13 1 4 12 69 261 1178

29 Terara  19 302 322 248 201 140 42 42 40 20 43 70 248 296 1710

30 Peninjauan  36 153 301 240 266 190 155 75 35 25 75 170 308 307 2148

31 labu Aji 449 14 10 172 154 122 37 24 10 5 4 26 11 52 131 747

32 Timbanuh 448 d 35 800 416 306 302 174 106 84 40 71 90 179 338 301 2407

33 Kota Raja 449 a 36 400 330 258 231 131 64 31 13 16 61 115 233 234 1716

Sumber: BPTPH Prop. NTB dan BMG Selaparang Mataram. 
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baik luasan maupun daerah penyebarannya, selain itu ditemukan zone-zone iklim 

baru. Zone-zone iklim baru tersebut adalah zone B1 seluas 8878.373 ha atau 1.906% 

dari luas Pulau Lombok, zone B2 seluas 32556.070 ha atau 6.988% dari luas Pulau 

Lombok dan zone C2 seluas 55823.523 ha atau 11.982% dari luas Pulau Lombok. 

Zone B1 terdapat di bagian barat puncak Gunung Rinjani, zone B2 terdapat di bagian 

barat punggung dan puncak Gunung Rinjani, sedangkan zone C2 terdapat di 

punggung barat serta puncak timur Gunung Rinjani. 

Zone iklim C3 menyebar secara merata di sekitar kaki Gunung Rinjani kecuali di 

daerah barat laut dan sebagian besar berada di daerah selatan kaki Gunung Rinjani. 

Zone iklim C3 menpunyai luas 98766.231 atau 21.2% dari luas Pulau Lombok 

sedangkan perubahan luasannya dari peta yang dibuat oleh Oldeman et al. (1980) 

adalah meningkat sebesar 575.2% dari luas peta awal 14629.652 ha. 

Penyebaran zone iklim D3 menurut klasifikasi iklim Oldeman terdapat di pantai 

barat Pulau Lombok, barat daya Pulau Lombok serta sebagian lereng tengah Gunung 

Rinjani. Zone iklim D3 menpunyai luas 105624.345 atau 22.672% dari luas Pulau 

Lombok sedangkan perubahan luasannya dari peta yang dibuat oleh Oldeman et al. 

(1980) adalah menurun sebesar 59.2% dari luas peta awal 258653.115 ha. 

Aplikasi Sistem Informasi Geografi memberikan gambaran bahwa penyebaran 

zone iklim D4 terdapat di daerah selatan dan pantai utara Pulau Lombok. Zone iklim 

D4 menpunyai luas 95583.778 atau 20.6% dari luas Pulau Lombok sedangkan 

perubahan luasannya dari peta yang dibuat oleh Oldeman et al. (1980) adalah 

menurun sebesar 24.6% dari luas peta awal 126839.475 ha. 
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Zone iklim E4 terdapat di daerah pantai timur dan sebagian pantai selatan dari Pulau 

Lombok. Zone iklim E4 menpunyai luas 68649.01 atau 14.7% dari luas Pulau 

Lombok sedangkan perubahan luasannya dari peta yang dibuat oleh Oldeman et al. 

(1980) adalah meningkat sebesar 4.4% dari luas peta awal 65759.522 ha. 

2. Evaluasi Zone Agroklimat Schmidt-Ferguson 

Berdasarkan klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Schmidt-Ferguson pada tahun 

1951, pos-pos penakar hujan yang mewakili pulau lombok memperlihatkan empat 

tipe iklim yaitu tipe C (Agak Basah) untuk daerah pos pengamatan Barabali/Mantang, 

tipe D (Sedang) untuk daerah pos pengamatan Ampenan, Mataram, Kopang/Mt 

Gamang, Praya dan Batujai/Penujak, Tipe E (Agak Kering) untuk daerah Tanjung, 

Bayan, Pujut/Mujur dan sekitarnya sedangkan tipe F (Kering) diwakili daerah Selong, 

Tanjung Luar dan Labuhan Lombok. Klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Schmidt-

Ferguson (Tabel 8) tidak dilengkapi dengan peta sehingga dibuatlah peta zone 

Agrolkimat. Berdasarkan peta yang dibuat dengan memanfaatkan Sistem Informasi 

Geografi terlihat bahwa ada bagian dari Pulau Lombok yang mempunyai Tipe A, 

Tipe B dan Tipe G (Gambar 11). Tipe A mempunyai luas 27818.496 ha (5.971%), 

Tipe B seluas 40481.385 ha (8.689%), Tipe C seluas 78462.536 ha (16.842%), Tipe 

D seluas 77263.533 ha (16.584%), Tipe E seluas 109140.340 ha (23.427%), Tipe F 

seluas 121920.378 ha (26.170%) dan Tipe G seluas 10795.075 ha (2.317%)  

Hasil pemutakhiran data dengan data rata-rata curah hujan terbaru serta dengan 

pemanfaatan data-data dari pos penakar hujan yang baru ditempatkan (Tabel 9), maka 

peta zone Agroklimat berdasarkan Klasifikasi Schmidt-Ferguson dapat diperbaharui 

yang pembuatannya juga memanfaatkan Sistem Informasi Geografi. Peta terbaru 
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menunjukkan bahwa terdapat enam tipe agroklimat yaitu tipe B, tipe C, tipe D, Tipe 

E, Tipe F dan Tipe G dimana tipe A tidak ditemukan (Gambar 12). Tipe B luasannya 

berkurang sebesar 73.583% dari luas awal 40481.385 ha menjadi 10692.341 ha, Tipe 

C berkurang sebesar 14.310% dari luas awal 78462.536 ha menjadi 67234.188 ha, 

tipe D bertambah 40.583% dari 77263.533 ha menjadi 130036.936 ha, tipe E 

bertambah 37.721% dari 109140.340 ha menjadi 175244.734 ha, tipe F berkurang 

39.724% dari 121920.378 ha menjadi 73488.927 ha, sedangkan tipe G luasannya 

berkurang 14.918% dari 10795.075 ha menjadi 9184.636 ha. 

 

4.1.3 Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Berdasarkan peta-peta yang dihasilkan oleh SIG maka dapat dilihat bahwa peta-

peta tersebut mempunyai kenampakan peta yang lebih mewakili penyebaran curah 

hujan sehingga menghasilkan peta yang lebih akurat dibandingkan dengan 

penampakan peta hasil pembutan secara manual. Hasil Interpolasi dengan bantuan 

SIG bisa memperlihatkan jarak interval garis isohyet yang lebih akurat walaupun di 

daerah tersebut tidak mempunyai perwakilan titik yang akan diinterpolasi, selain itu 

interval garis isohyet bisa diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan si 

pembuat peta (User). 

Aplikasi SIG akan menghasilkan suatu peta dimana peta ini sudah dilengkapi 

dengan panjang garis serta luas daerah tersebut. SIG bisa mempermudah pengguna 

atau pemanfaat peta dalam mencari data didaerah yang besangkutan seperti pada peta 

isohyet tahunan. Besaran curah hujan tahunan yang berada disekitar daerah yang 

mempunyai pos hujan, dapat diketahui hanya dengan mengindentifikasi (identify)  

 



 

 

53

 

 



 

 

54



 55

Tabel 8. Rata-rata bulan basah, bulan kering, nilai Q dan tipe iklim di Pulau Lombok 
menurut Schmidt-Ferguson tahun 1951 (Safi’i, 1995). 
ID TEMPAT Elevasi (m) Rata-rata 

Bulan Basah 
Rata-rata 

Bulan Kering
Nilai Q TIPE 

2 Ampenan 6 3 4 0,78 D 
3 Mataram 25 4,1 6,4 0,64 D 
7 Tanjung 10 6,8 4,1 1,561 E 

10 Bayan 20 6,8 4,1 1,658 E 
14 Praya 100 4,8 5,9 0,813 D 
15 Barabali/Mantang 352 3,3 7,7 0,428 C 
16 Kopang/Mt Gamang 355 5,1 5,5 0,927 D 
17 Pujut/Mujur 114 5,8 4,6 1,261 E 
34 Labuhan Lombok 98 7,3 2,7 2,703 F 
25 Selong 196 6,4 3,3 1,939 F 
35 Tanjung Luar 83 7,7 2,8 2,75 F 
18 Batuajai/Penujak 109 4,4 6,1 0,721 D 

 
Tabel 9. Tipe iklim menurut Schmidt-Ferguson di Pulau Lombok berdasarkan hasil 

pemutakhiran data 
Klasifikasi Schmidt-Ferguson ID TEMPAT No Pos Σ Tahun 

data 
Elevasi

Bulan 
Basah

Bulan 
Kering

Rata-rata 
Bln Basah

Rata-rata 
Bln Kering

Nilai Q Tipe 

32 Timbanuh 448 d 35 800 221 103 15,79 7,36 0,466 C 
4 Dasan Tereng 447 f 18 100 132 294 3,30 7,35 0,485 C 
30 Peninjauan  36 153 77 129 3,97 6,64 0,518 C 
15 Mantang NTB 8 40 352 163 276 4,08 6,90 0,591 C 
13 Ubung 451 b 40 108 168 261 4,20 6,53 0,644 D 
1 Bertais 446 c 20 47 81 123 2,03 3,08 0,659 D 
3 Mataram 447 c 31 25 133 190 4,29 6,13 0,700 D 
16 Mt Gamang 450 40 355 167 237 4,28 6,08 0,705 D 
6 Gunung Sari NTB 52 12 20 53 72 4,42 6,00 0,736 D 
12 Labu Api 446 12 32 47 63 3,92 5,25 0,746 D 
5 Rumak/Kediri 447 19 25 80 107 4,21 5,63 0,748 D 
14 Praya 451 40 100 195 246 4,88 6,15 0,793 D 
29 Terara  19 302 90 109 4,74 5,74 0,826 D 
20 Pringgarata  33 201 160 190 4,85 5,76 0,842 D 
33 Kota Raja 449 a 36 400 200 170 14,29 12,14 0,850 D 
11 Gerung 446 g 40 18 191 224 4,78 5,60 0,853 D 
18 Penujak  37 109 190 206 5,14 5,57 0,922 D 
2 Ampenan 446 40 6 194 208 4,85 5,20 0,933 D 
22 Mt Baan NTB 42 36 301 180 188 5,29 5,53 0,957 D 
23 Lenek/Aikmel 450 b 39 304 206 197 5,28 5,05 1,046 E 
19 Kawo/Sengkol 451 g 40 101 194 183 5,39 5,08 1,060 E 
9 Sekotong 446 h 37 7 197 182 5,32 4,92 1,082 E 
17 Mujur 451 a 34 114 185 167 5,44 4,91 1,108 E 
21 Janapria  39 255 219 194 5,62 4,97 1,129 E 
8 Gondang 447 a 29 7 173 137 5,97 4,72 1,263 E 
26 Rensing/Sakra 452 b 36 231 217 164 6,03 4,56 1,323 E 
7 Tanjung 447 a 40 10 254 180 6,35 4,50 1,411 E 
25 Ds Lekong 452 37 196 233 158 6,30 4,27 1,475 E 
27 Penandem 452 a 40 83 263 150 6,74 3,85 1,753 F 
28 Belanting 449 c 16 87 109 62 6,81 3,88 1,758 F 
10 Bayan 448 34 20 238 117 7,00 3,44 2,034 F 
24 Pringgabaya  27 98 206 78 7,63 2,89 2,641 F 
31 labu Aji 449 14 10 200 71 14,29 5,07 2,817 F 
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daerah-daerah yang tidak mempunyai pos hujan tersebut. Keluaran peta dengan 

aplikasi SIG dapat diatur sesuai dengan keinginan pemanfaat atau pengguna peta, 

baik itu dalam skala maupun warna peta. 

 

4.2 Pembahasan 

Peta agroklimat pulau lombok klasifikasi Oldeman dan Schmidt-Ferguson 

berdasarkan pemutakhiran data menunjukkan bahwa daerah-daearah yang tergolong 

bertipe basah yaitu tipe iklim B1 dan B2 untuk klasifikasi Oldeman dan tipe iklim B 

dan C untuk klasifikasi Schmidt-Ferguson, terdapat di daerah tengah bagian barat 

atau bagian barat Gunung Rinjani. Daerah yang tergolong bertipe kering yaitu tipe 

iklim E4 untuk klasifikasi Oldeman dan tipe iklim F dan G untuk klasifikasi Schmidt-

Ferguson, terdapat di pulau Lombok bagian timur, selatan dan tenggara. Daerah 

tengah atau sekitar kaki Gunung Rinjani mempunyai tipe iklim yang agak lembab 

yaitu tipe iklim C3 dan D3 untuk klasifikasi Oldeman serta tipe iklim D dan E untuk 

klasifikasi Schmidt-Ferguson  

Zone agroklimat disepanjang pantai timur dan utara Pulau Lombok umumnya 

tidak berubah untuk klasifikasi oldeman maupun Schmidt-Ferguson. Perubahan 

cukup besar terjadi di daerah sikitar Gunung Rinjani baik itu di lereng atas Gunung 

Rinjani maupun di kaki Gunung Rinjani untuk klasifikasi Oldeman yaitu peningkatan 

zone iklim dari D3 menjadi C3, C2, B2 dan B1. Penurunan zone iklim terjadi di 

daerah pantai Selatan Pulau Lombok dimana pengklasifikasian menurut Oldeman et 

al. (1980) daerah tersebut mempunyai zone iklim D3, akan tetapi setelah dilakukan 

pemutakhiran data didapatkan klasifikasi iklim daerah tersebut adalah E4. Perubahan 
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zone iklim Oldeman ini sangat dipengaruhi oleh elevasi, penambahan jumlah pos 

penakar hujan serta fenomena El-Nino dan La-Nina.  

Semakin tinggi elevasi memperlihatkan kecendrungan peningkatan jumlah curah 

hujan sehingga menyebabkan adanya kecendrungan peningkatan jumlah bulan basah 

dan penurunan jumlah bulan kering. Semakin tinggi elevasi akan menyababkan 

terjadinya penurunan suhu. Menurut Trewartha dan Horn (1995) Pegunungan dapat 

berperan sebagai penghalang pergerakan angin yang akan menyebabkan pemaksaan 

pergerakan angin menuju bagian atas pegunungan. Pergerakan angin ini 

menyebabkan suhu menurun yang apabila mengandung uap air, maka uap air ini akan 

mengalami kondensasi yang akhirnya membentuk awan. 

Tipe-tipe iklim menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson tidak begitu banyak 

mengalami perubahan. Titik  yang mengalami perubahan hanya terjadi di pos penakar 

hujan daerah Bayan, dimana berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson pada tahun 

1951 daerah ini bertipe iklim E sedangkan hasil pemutakhiran data menunjukan tipe 

iklim F. Perubahan luasan peta iklim akibat pemutakhiran data menurut klasifikasi 

Schmidt-Ferguson lebih banyak disebabkan oleh penambahan pos penakar hujan. 

Penambahan pos penakar hujan akan lebih menyempurnakan penyebaran data-data 

hujan sehingga kondisi curah hujan di daerah yang bersangkutan dapat dipastikan 

kebenarannya. 

Keberadan vegetasi sepertinya juga berpengaruh terhadap keragaman hujan di 

pulau lombok. Daerah Lombok Barat Daya (Sekotong) Lombok bagian Tenggara dan 

Timur (Penandem, Labu Aji dan Pringgabaya) merupakan daerah yang minim 

vegetasinya dan berdasarkan Klasifikasi Iklim Oldeman dan Schmidt-Ferguson 
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daerah-daerah tersebut mempunyai tipe iklim kering (E4, F dan G). Hal ini senada 

dengan ungkapan Lakitan (2002) bahwa semakin besar total penyebaran biomass 

vegetasi serta semakin ekstensif penyebarannya, maka akan semakin nyata 

pengaruhnya terhadap iklim wilayah tersebut. 

Angin merupakan faktor penting dalam pendistribusian uap air/kelembaban udara 

dan panas. Hujan di Pulau Lombok sangat dipengaruhi oleh angin Munson dimana 

dari data angin yang di peroleh dari kantor BMG cabang Selaparang Mataram terlihat 

bahwa arah angin terbanyak pada bulan Januari berasal dari sudut 2700 atau dari arah 

barat sedangkan pada bulan Juli arah angin terbanyak berasal dari sudut 1200 atau 

dari arah Tenggara. Ramage (1971) dalam Tjasyono (2004) mengatakan bahwa salah 

satu ciri angin munson adalah arah angin utama pada bulan Januari dan Juli berbeda 

paling sedikit 1200. 

Angin monson barat akan membawa uap air yang lebih banyak sehingga 

kemungkinan turunnya hujan lebat di sisi gunung datangnya angin akan sangat besar, 

uap air ini terbentuk dari hasil evaporasi di sekitar Samudra Indonesia, akan tetapi 

semakin kearah timur (ke Indonesia bagian Timur) curah hujan akan semakin 

menurun yang dikarenakan telah semakin sedikitnya uap-uap air akibat telah 

diturunkan di daerah sebelumnya (Tjasyono, 2004).  

Gunung Rinjani merupakan faktor penghalang pergerakan angin munson barat 

yang membawa awan serta uap air ke bagian timur dan tenggara Pulau Lombok 

sehingga curah hujan di sekitar daerah tersebut rendah. Menurut Tjasyono (2004) 

rata-rata curah hujan akan tinggi pada sisi gunung yang menghadang angin dan pada 

sisi yang berlawanan curah hujan akan rendah. 
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Data hasil penelitian menunjukkan bahwa curah hujan terendah terjadi pada 

bulan Juli dan Agustus untuk semua pos hujan di Pulau Lombok. Hal ini dikarenakan 

pada Bulan-bulan Juni-Juli-Agustus wilayah Indonesia akan mengalami kajadian 

musim kemarau dimana curah hujan rata-rata per bulan < 100 mm. Kejadian ini 

disebabkan oleh adanya angin munson yang berasal dari arah tenggara. Munson 

tenggara melewati Benua Australia dan sedikit melewati lautan sehingga akan 

membawa angin panas yang mengadung sedikit uap air yang akhirnya menyebabkan 

sedikitnya terbentuk awan disekitar wilayah Indonesia. Menurut Oldeman et al. 

(1980) curah hujan di kepulauan Nusa Tenggara termasuk Pualu Lombok sangat 

dipengaruhi oleh iklim Benua Australia yang ditandai dengan kekeringan yang 

berkepanjangan dalam waktu satu tahun. 

Sirkulasi Hadley mempengaruhi curah hujan di wilayah indonesia melalui 

pembentukan awan Comullus. Pertemuan antara srkulasi Hadley bagian utara dengan 

sirkulasi Hadley bagian Selatan (Konvergens) akan menyebabkan terbentuknya awan 

Cumullus, awan Cumullus akan menyebabkan terjadinya hujan deras (Shower) 

(Tjasyono, 2004). Saat matahari berada Utara katulistiwa maka pertemuan Sirkulasi 

Hadley akan berada di selatan katulistiwa, kajadian ini berlansung pada bulan-bulan 

Desember-Januari-Pebruari, oleh sebab itu puncak curah hujan terjadi pada bulan-

bulan ini. 

Faktor global lain yang mempengaruhi keragaman hujan di Indonesia adalah 

Sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker merupakan serkulasi yang bergerak dari timur ke 

barat di Samudera Pasifik yang sejajar dengan garis katulistiwa dimana ujung barat 

dari sirkulasi ini berada di sekitar perarian indonesia bagian timur. Sirkulasi Walker 
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dapat mengalami gangguan akibat adanya fenomena El-Nino dan La-Nina (Effendy, 

2001). Akibat adanya fenomena ini pembentukan awan yang harusnya terjadi di 

pasifik bagian barat (perairan Indonesia bagian Timur) terhambat akibat bergeraknya 

massa air panas kearah timur yang menyebabkan terbentuknya awan di bagian tengah 

dan timur pasifik. Kejadian ini menyebabkan beberapa dearah di Indonesia 

mengalami penurunan curah hujan jauh di bawah normal. Kondisi sebaliknya terjadi 

pada saat La-Nina berlangsung. 

Di Pulau lombok fenomena ini sangat terasa pengaruhnya. Hampir seluruh Pulau 

Lombok mengalami penurunan curah hujan tahunan sekitar 0.17% sampai 31.50% 

pada saat fenomena ini terjadi, selain itu awal musim hujan mengalami kemunduran 

dari keadaan normal yang biasanya terjadi pada bulan November menjadi bulan 

Desember. Fenomena ini juga mempengaruhi banyaknya jumlah basah (≥ 200 mm) 

dan bulan kering (< 100 mm) pada saat tahun kejadian, dimana hampir semua daerah 

mengalami penurunan jumlah bulan basah dan penambahan jumlah bulan kering.  

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Pulau Lombok juga 

dapat mempengaruhi keadaan iklim di sekitar Pulau Lombok. Peningkatan jumlah 

penduduk akan menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan, dimana lahan 

yang sebelumnya merupakan lahan kehutanan atau lahan bervegetasi beralih 

fungsinya menjadi lahan untuk pemukiman. Menurut Lakitan (2002) semakin besar 

total penyebaran biomass vegetasi serta semakin ekstensif penyebarannya, maka akan 

semakin nyata pengaruhnya terhadap iklim wilayah tersebut. Keberadaan vegetasi 
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akan mempu menghalagi pergerakan angin sehingga dapat meningkatkan curah hujan 

di daerah tersebut. 

Pembuatan peta klasifikasi iklim serta peta isohyet curah hujan sangat tergantung 

dari kebaradaan data iklim. Penyebaran pos pengambilan data akan mempengaruhi 

kesempurnaan dari peta tersebut. Kerapatan pos pengambilan data dalam hal ini 

adalah pos penakar hujan merupakan faktor penting dan menentukan dalam analisis 

hidrologi terutama yang menyangkut parameter hujannya. Hal ini berkaitan dengan 

seberapa besar sebaran dan kerapatan pos penakar hujan dalam sutau daerah yang 

dapat memberikan data yang mewakili daerah yang bersangkutan. Sri Harto (1993) 

dalam Anon (2004) mengatakan bahwa untuk daerah tropik seperti indonesia 

diperlukan 1 pos penakar hujan untuk setiap 100 – 250 km2 dalam keadan normal, 

sedangkan dalam keadaan sulit dianjurkan untuk setiap 1 pos penakar hujan mewakili 

daerah seluas 250 – 1000 km2. Pulau Lombok yang mempunyai luas 465881.762 ha 

atau 4658.818 km2, dari luasan tersebut dapat diketahui bahwa setiap 1 pos penakar 

hujan mewakili daerah seluas 141 km2. Keadaan ini sudah sesuai dengan pernyataan 

Sri Harto, akan tetapi penyebaran pos penakar hujan ini belum merata untuk daerah 

Lombok bagian Utara dan sekitar Gunung Rinjani sehingga perlu penambahan pos 

penakar hujan untuk menambah kesempurnaan data. 

Hasil analisis dari data curah hujan menggambarkan bahwa aplikasi Sistem 

Informasi geografi memberikan penampakan yang lebih baik dalam penyebaran garis 

Isohyet curah hujan dibandingkan dengan pembuatan garis isohyet secara manual 

dimana jarak intervel garis isohyet akan dipehintungkan secara otomatis oleh 

komputer dengan melihat titik-titik disekitarnya. Rafi’i (1995) mengatakan bahwa 
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dalam pembuatan peta isohyet yang mempunyai titik-titik  perwakilan yang banyak 

dan variasi curah hujan didaerah yang bersangkutan besar, maka akan menyebabkan 

terjadinya benyak kesalahan akibat adanya kesalahan pribadi si pembuat peta (user) 

sehingga dengan adanya SIG kesalahan ini bisa diminimalisir. 

Menurut Sosrodarsono dan Takeda (1987) dalam pembuatan peta isohyet harus 

memperhatikan topografi dan arah angin serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

hujan di daerah tersebut. Aplikasi SIG, dalam analisis ini tidak memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hujan didaerah tersebut sehingga hal ini merupakan 

kelemahan dari aplikasi SIG, akan tetapi bila penyebaran titik pengamatan merata di 

seluruh tempat maka kelemahan ini bisa diperbaiki. Barus dan Wiradisastra (2000) 

mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari pemanfaatan komputer adalah hasil 

akan diperoleh dalam waktu yang singkat dan cepat tetapi hasil tersebut akan sangat 

tergantung dari data dan anlisis yang dipakai, selain itu mereka juga mengatakan 

bahwa kemapuan pemakaian berbagai sarana dan data melalui suatu pendekatan yang 

sistematik akan menentukan kualitas informasi yang dihasilkan. 

Pemanfaatan SIG juga membantu dalam mempercepat waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan dalam pembuatan peta diamana teknik overlay yang selama ini 

membutuhkan waktu yang lama dipersingkat waktunya oleh penggunaan SIG.  

Sebagai gambaran, overlay yang dilakukan pada saat pembuatan peta klasifikasi iklim 

menurut Oldeman membutuhkan 12 peta isohyet curah hujan bulanan. Apabila ke 12 

peta ini di-overlay maka membutuhkan waktu berhari-hari dan akan banyak sekali 

ditemukan kesalahan akibat kesalahan si pembuat peta (individual error). Proses 

overlay sangat dipengaruhi oleh pengetahuan operator, tingkat kemampuan perangkat 
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lunak dan struktur data yang akan dipakai. Struktur data raster dan data vektor 

berbeda sangat nyata dalam operasi overlay. Operasi overlay biasanya lebih efisien 

dalam sistem data raster (Barus dan Wiradisastra). Kedua sistem data ini masing-

masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Struktur data raster bisa 

mempersingkat waktu overlay akan tetapi informasi yang ditampilkan dalam 

atributnya tidak selengkap struktur data vektor. Struktur data rester juga memerlukan 

ruang penyimpanan (hard-disk) yang lebih besar dibandingkan struktur data vektor. 

Kemampuan analisis terhadap data spasial untuk keperluan manipulasi maupun 

permodelan merupakan pembeda SIG dari sistem informasi spasial yang lain dimana 

fungsi analisis ini dijalankan memakai data spasial dan data atribut dalam SIG untuk 

menjawab berbagai pertanyaan yang dikembangkan dari data yang ada menjadi 

persoalan nyata yang relevan (Barus dan Wiradisastra, 2000). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat mepermudah dalam 

penginterpolasian titik dalam membuat garis isohyet curah hujan dimana hasilnya 

akan lebih akurat dan user error bisa diminimalisir. Akan tetapi kelemahan peta 

isohyet yang dihasilkan oleh SIG tidak memperhitungkan faktor-faktor lain 

penyebab hujan selain faktor yang dimasukkan sebagai input data. 

2. Pulau Lombok mempunyai curah hujan dengan pola Monsun. Curah hujan rata-

rata tahunan tertinggi terjadi didaerah Timbanuh sebesar 2407 mm/tahun dan 

terendah terjadi didaerah Labu Aji sebesar 747 mm/tahun. Fenomena El-Nino 

menyebabkan rata-rata curah hujan tahunan menurun sebesar 0.17% sampai 

31.50%. Curah hujan rata-rata bulanan tertinggi terjadi di daerah Gondang 

sebesar 489 mm/bulan pada bulan Februari dan terendah 1 mm/bulan terjadi di 

daerah Pringgabaya dan Belanting pada bulan Agustus.  

3. Berdasarkan hasil Analisis dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk 

pemutakhiran data zone iklim klasifikasi iklim Oldeman menunjukan bahwa telah 

terjadi peningkatan luas untuk tipe C3 sebesar 575.2% dan tipe E4 sebesar 4.4% 

sedangkan penurunan luas terjadi pada tipe D3 sebesar 59.2% dan tipe D4 sebesar 

24.6% selain itu ditemukan juga tiga tipe baru yaitu tipe B1, tipe B2 dan Tipe C2.  
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4. Aplikasi Sistm Informasi Geografi menunjukan bahwa Evaluasi zone iklim 

berdasarkan klaifikasi Schmidt-Ferguson telah terjadi peningkatan luas untuk tipe 

D sebesar 40.583% dan tipe E sebesar 37.721% sedangkan penurunan luas terjadi 

pada tipe B sebesar 73.583%, tipe C sebesar 14.310%, tipe F sebesar 39.724% an 

tipe G sebesar 14.918%. 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai  berikut: 

1. Peta Klasifikasi iklim dan isohyet ini merupakan peta berdasarkan data yang ada 

saat ini dimana penyebaran pos hujannya belum merata sehingga apabila ada 

penambahan pos hujan yang mempunyai data curah hujan ≥ 10 tahun disarankan 

untuk segera menambah data tersebut sehingga mendapat hasil yang lebih baik 

dari peta ini. 

2. Diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antar instansi-instansi pengelola data 

curah hujan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam infentarisasi data-data 

curah hujan tersebut. 
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Lampiran 1.  Peta Isohyet curah hujan bulanan Pulau Lombok 
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