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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan rezeki sehingga kegiatan Seminar Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke68 Tahun 2018 dengan tema Weather Knowledge for Climate Action
dapat terselenggara dengan baik pada Kamis, 22 Maret 2018 di Sekolah
Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).
Seminar nasional ini dilaksanakan oleh Himpunan Taruna Meteorologi
dan Klimatologi (HTMK) yang dihadiri oleh pakar cuaca, iklim,
lingkungan, kebencanaan, serta para pakar sains atmosfer dari berbagai
instansi pemerintah, universitas, dan swasta. Pembicara utama seminar ini
Dr. rer. nat. Abdul Haris dan Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc serta
pemakalah yang berasal dari instansi lainnya yaitu lembaga penelitian dan
universitas-universitas di Indonesia.
Pemakalah yang mendaftarkan untuk mengikuti penyajian seminar dalam
bentuk oral maupun poster adalah sebanyak 256 dari bidang meteorologi,
klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Setelah melewati proses seleksi
terpilih makalah yang layak untuk dipresentasikan dalam bentuk oral
sebanyak 48 makalah sedangkan poster adalah sebanyak 30 makalah.
Namun, ada 16 makalah yang gagal dipublikasikan karena hal tertentu.
Keseluruhan makalah telah melalui proses review dan perbaikan sehingga
layak untuk diterbitkan pada prosiding ini. Makalah yang telah diperbaiki
dan layak terbit dikumpulkan pada tanggal 11 Juni 2018 dan telah
dilakukan editing oleh tim editor untuk disesuaikan dengan format
makalah untuk prosiding. Dari keseluruhan makalah yang diterima dan
telah dipresentasikan pada kegiatan Seminar. Akhirnya sebanyak 62
makalah yang diterbitkan dalam prosiding ini. Alhamdulillah pada
Agustus 2018 Prosiding Seminar Hari Meteorologi Dunia STMKG 2018
dapat diselesaikan.
Terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak atas bantuannya
dalam penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat
bagi pembaca. Aamiin.
Wassalamualaikum wr.wb.
Tangerang Selatan, Juni 2018
Tim Editor
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SAMBUTAN KETUA PELAKSANA SEMINAR BUMI DAN
ATMOSFER STMKG 2018
Assalamualaikum wr.wb
Kami ucapkan selamat datang di acara Seminar Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke –
68 yang diubah namanya menjadi Seminar Bumi dan Atmosfer (SENBA) STMKG
Tahun 2018 dengan tema Weather Knowledge for Climate Action dalam serangkaian
acara National Atmospheric and Earth Science (NATSEC) Fair. Tujuan dari seminar ini
adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian di bidang meteorologi maupun
klimatologi oleh instansi-instansi dan perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka
meningkatkan daya saing nasional.
Seminar ini dihadiri oleh:
1. Presentasi pembicara utama (oleh Dr. rer. nat. Abdul Haris dan Drs. R. Mulyono
Rahadi Prabowo, M.Sc)
2. Presentasi oral (38 tim)
3. Presentasi poster (25 tim)
Makalah-makalah yang dipresentasikan dalam seminar ini telah melewati proses seleksi
abstrak. Total abstrak yang masuk sebanyak 256 abstrak. Setelah dilakukan proses
seleksi oleh tim reviewer maka diputuskan 80 paper dapat dipresentasikan dalam
seminar ini. 48 paper dipresentasikan secara oral dan 32 paper dipresentasikan dalam
bentuk poster. Paper-paper yang telah dipresentasikan baik secara oral maupun poster
akan kembali diseleksi oleh tim makalah hingga ada 63 paper yang dinyatakan layak
untuk diterbitkan pada prosiding Seminar Hari Meteorologi Dunia STMKG 2018.
Terdapat 17 paper yang gagal dipublikasikan dalam prosiding ini suatu dan lain hal.
Seminar ini dihadiri oleh presentator dari berbagai instansi dan universitas di Indonesia
seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia, Institut Pertanian
Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
(STTN), Universitas Negeri Semarang, Universitas Dipenogoro (Undip), Universitas
Mulawarman, Universitas Islam Indonesia, dan Badan Pusat Statistika
Akhirnya kami panitia seminar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
membantu terlaksananya seminar ini, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wassalamualaikum wr.wb.
Tangerang Selatan, 11 Juni 2018
Ketua Pelaksana Seminar HMD 2018
Mahagnyana
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SAMBUTAN KETUA STMKG
Yang kami hormati Bapak Sestama BMKG, Bapak Widada Sulistya DEA
Yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir
Yang kami hormati para pejabat di lingkungan BMKG dan STMKG
Yang kami hormati para dosen, taruna-taruni yang kami banggakan
Yang kami hormati para peserta pemakalah dan tamu undangan
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu;
Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya kita
semua dapat berkumpul pada Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer pada tanggal 22 Maret
2018 dalam rangka menyambut Hari Meterologi Dunia ke-68
Para peserta yang berbahagia, seminar ini merupakan puncak acara dalam rangka
memperingati Hari Meteorologi Dunia dalam serangkaian acara NATSEC Fair 2018.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan rutin yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh
pihak STMKG. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menyelenggarakan
seminar dan ASO (Atmospheric Science Olympiad) untuk taruna-taruni STMKG saja,
namun tahun ini membuka kesempatan bagi adik-adik SMA di seluruh Indonesia untuk
mengikuti ASO (Atmospheric Science Olympiad).
Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ajang bagi para mahasiswa, penulis, peneliti,
maupun akademisi di bidang kebumian khusunya MKG (Meteorologi, Klimatologi,
Geofisika, dan Instrumentasi) dalam mengasah kemampuan serta memperkaya
pengalaman di bidangnya.
Dengan mengusung tema Waspada Cuaca, Peduli Iklim Untuk Masyarakat diharapkan
dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat tentang urgensi informasi cuaca dan iklim
yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh cuaca dan iklim serta
variabilitasnya memiliki dampak yang besar terhadap berbagai sektor termasuk
perencanaan pembangunan berbagai bidang baik di level nasional maupun internasional.
Kemajuan ilmu pengetahuan di bidang meteorologi dan klimatologi dalam 50 tahun
terakhir memang salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang paling signifikan. Pengetahuan
ini tidak terhingga nilainya untuk rencana jangka panjang. Pemahaman iklim merupakan
prasyarat untuk mengambil keputusan dan tindakan pada sektor-sektor yang melibatkan
cuaca dan iklim. Bencana memang tidak dapat dipungkiri, namun dengan antisipasi, kita
dapat meminimalisir risiko bencana yang akan terjadi.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar nasional bumi dan atmosfer. Do
your best! dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing langkah
kita semua, Amien. Terimakasih.
Ohm Santi, Santi, Santi Ohm
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
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SUSUNAN KEPANITIAAN “NATIONAL ATMOSPHERIC AND
EARTH SCIENCE (NATSEC) FAIR” 2018

Ketua Pelaksana Kegiatan
Sekretaris
Bendahara
Koordinator Seminar
Koordinator Poster
Koordinator Aso Sma
Koordinator Aso Taruna
Koordinator Perlengkapan
Koordinator Humas
Koordinator
Kesekretariatan
Koordinator Prosiding
Koordinator Konsumsi
Koordinator Publikasi Dan
Dokumentasi
Koordinator Sponsorship

NAMA
Mahagnyana
1. Nayla Alvina Rahma
2. Vinca Amalia Rizkiafama
1. Djulhaeraty Abdul Wahab
2. Ayuni Puji Lestari
Dany Pangestu
Presli Panusunan Simanjuntak
Prasetyo Umar Firdianto
Prabu Aditya S.
Adikusuma Kengangdjatu
Bimaprawira
Fachruddin Lubis

NPT
12.17.0039
12.17.0043
12.15.0019
11.15.0011
11.16.0003
12.17.0052
22.17.0022
12.17.0069
11.15.0056
12.17.0026

KELAS
Meteorologi 4b
Meteorologi 4b
Klimatologi 5a
Meteorologi 5a
Meteorologi 3a
Meteorologi 4c
Klimatologi 4
Meteorologi 4c
Meteorologi 5b
Meteorologi 4b

11.15.0012

Meteorologi 5a

Ismah Atikah Khairunnisa

11.16.0077

Meteorologi 3c

Ratih Suci Ramadhanti
Zenia Ika

12.17.0071
21.15.0021

Meteorologi 4c
Klimatologi 5a

Hayu Nur Mahron

12.17.0062

Meteorologi 4c

Yoshua Ade Nugroho

12.17.0025

Meteorologi 4a
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Waktu
07.30-08.10

Kegiatan
Persiapan dan registrasi

08.10-08.40
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1. Pembacaan Doa
2. Lagu Kebangsaaan Indonesia Raya
3. Laporan Ketua Panitia (Dr. Deni Septiadi)
4. Sambutan Kepala STMKG (Slamet Suyitno
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08.40-09.00

09.00-09.45
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SESI 1 : Seminar Narasumber
1. Dr. rer. nat. Abdul Haris
Dekan FMIPA Universitas Indonesia
Diskusi

Ruang
Rapat
STMKG

2. Drs. R. Mulyono R. Prabowo, M.Sc
Deputi Bidang Meteorologi BMKG
Diskusi

10.45-10.50

Penyerahan Piala ASO SMA Tingkat Nasional
Sesi Foto

Moderator :
Dr. Agus Safril

Pembawa acara

Penutupan Sesi 1
Dr. Widada sulistya, DEA (Sekretaris Utama
BMKG)

11.15-12.00

SESI 2 : Seminar Oral dan Poster Paralel

12.00-13.15
13.15-15.30

ISHOMA
SESI 2 : Seminar Oral dan Poster Paralel (Lanjut)

15.45-16.10

Penutupan Sesi 1
Dr. Widada sulistya, DEA
(Sekretaris Utama BMKG)
Penutupan Sesi 2
Slamet Suyitno Raharjo, M.Si (Ketua STMKG)
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16.15-16.30

Pembawa acara

Protokoler
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PIC
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Opening Ceremony
Dr. Widada sulistya, DEA
(Sekretaris Utama BMKG)
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10.50-11.00

Ruang
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No

Kegiatan

Hari/Tanggal

1

Pengumpulan Abstrak

2

Batas Terakhir Pengumpulan Abstrak

3

Waktu Penilaian Abstrak

4

Pengumuman Abstrak Terpilih Tiap Sub
Tema
Batas Terakhir Pengumpulan Full Paper

5
6

Minggu, 10 Desember 2017 - Jumat, 16
Februari 2018
Jumat, 16 Februari 2018 Pukul 23.59
WIB
Jumat, 17 Februari 2018 - Kamis, 22
Februari 2018
Jumat, 23 Februari 2018
Minggu, 18 Maret 2018

7

Batas Terakhir Pengumpulan Desain
Poster
Pelaksanaan Seminar Dan Lomba Poster

Minggu,18 Maret 2018 Pukul 23.59
WIB
Kamis, 22 Maret 2018

8

Penyelesaian Prosiding

Tentatif
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PENDETEKSIAN POTENSI TURBULENSI AKIBAT GELOMBANG
GUNUNG DI GUNUNG SALAK MENGGUNAKAN MODEL WRF-ARW
(STUDI KASUS JATUHNYA PESAWAT SUKHOI SUPER JET 100)
RANGGA SETYA PRATAMA*
Stasiun Meteorologi Iskandar Kotawaringin Barat
Jl. Iskandar, Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah
* email : setyapratamarangga@ymail.com
Abstrak. Gelombang gunung biasanya terbentuk ketika komponen angin normal yang menuju gunung
memiliki kecepatan 10 m/s atau lebih. Gelombang gunung juga didefinisikan sebagai gelombang
gravitasi yang mana disebabkan oleh gabungan antara gravitasi dan gaya apung dari parsel udara secara
vertikal. Ketidakseimbangan antara dua gaya tersebut menyebabkan parsel udara akan bergerak secara
vertikal hingga mencapai ketinggian saat dua gaya tersebut setimbang. Sedangkan turbulensi dapat
diartikan sebagai gerak udara yang tidak teratur. Turbulensi yang diakibatkan oleh gelombang gunung
sangat membahayakan penerbangan oleh karena itu penelitian ini bertujuan agar resiko kecelakaan
yang disebabkan oleh turbulensi ini dapat dihindari. Penelitian ini menggunakan model WRF-ARW
dengan skema mikrofisis WSM3, cumulus Kain-Fritcsh serta Planetary Boundary Layer YSU. Dalam
mensimulasikan kejadian turbulensi akibat gelombang gunung, hasil data keluaran akan diolah melalui
indeks TI1, TI2, dan Ri. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa indeks TI1 dan TI2 mampu
menggambarkan kejadian turbulensi sedangkan Ri kurang mampu merepresentasikan kejadian
turbulensi akibat gelombang gunung dikarenakan dari hasil yang diperoleh terdapat perbedaan yang
cukup mencolok antara hasil akhir dengan threshold . Hal tersebut didukung dengan interpretasi dari
citra satelit kanal IR, CAPE, dan juga analisis shear vertikal.
Kata kunci : Gelombang Gunung, Turbulensi, TI1, TI2, Ri
Abstract. Mountain waves are usually formed when the normal wind component caused by mountain
has velocity of more than or 10 m / s. Mountain waves also defined as gravitational waves which caused
by a combination of gravity and the buoyancy of air parcels vertically. The imbalance between the two
styles causing the air parcel shall move vertically up to a height of equilibrium. While turbulence can
be defined as an irregular air motion. Turbulence which caused by mountain waves are very dangerous
for aviation. The aim of this research is to minimize the risk or accident caused by turbulence. This
study using a model WRF-ARW with WSM3 microphysics scheme, cumulus Kain-Fritcsh and Planetary
Boundary Layer YSU. To simulate the turbulence caused by mountain waves, this study using intensity
of turbulence in TI1, TI2, and Ri indice. The results showed that the index of TI1 and TI2 able to
describe the event of turbulence, while Ri less able to represent the occurrence of turbulence caused
by mountain waves. Ri is not good because there is any significant difference between the result and
threshold. The result also supported by the interpretation of satellite imagery IR channels, CAPE, and
analyzing of vertical shear.
Keywords : Mountain Wave, Turbulence, TI1, TI2, Ri

1. Pendahuluan
Gelombang gunung biasanya terbentuk ketika komponen angin normal yang menuju gunung
memiliki kecepatan 10 m/s atau lebih. Gelombang gunung juga didefinisikan sebagai
gelombang gravitasi yang mana disebabkan oleh gabungan antara gravitasi dan gaya apung dari
parsel udara secara vertikal. Ketidakseimbangan antara dua gaya tersebut menyebabkan parsel
udara akan bergerak secara vertikal hingga mencapai ketinggian saat dua gaya tersebut
setimbang (Belson, 2004)
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Pada tanggal 10 Mei 2012 telah terjadi peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di
sekitar gunung Salak, menurut BMKG, kejadian tersebut bukanlah disebabkan oleh kondisi
cuaca buruk disekitar gunung Salak (www.merdeka.com), sedangkan KNKT merilis bahwa
kecelakaan pesawat yang sedang melakukan penerbangan percobaan tersebut diakibatkan
karena pilot yang tidak menyadari keadaan pegunungan saat melalui jalur tersebut
(www.kompasiana.com).
Gelombang gunung dapat menyebabkan Clear Air Turbulence (CAT) dimana hal tersebut dapat
menyebabkan dampak buruk khususnya bagi dunia penerbangan seperti kecelakaan, kerusakan
pesawat, kerugian bahan bakar, dan penundaan penerbangan (Kim dan Chun, 2010). Ada
beberapa cara untuk mengurangi dampak tersebut, salah satunya dengan melakukan upaya
simulasi keadaan atmosfer menggunakan model Weather Research and Forecasting –
Advanced Research (WRF-ARW) yang telah banyak digunakan pada kasus – kasus cuaca
ekstrem.
Melalui penelitian ini penulis tertarik untuk menguji kemampuan model WRF-ARW dalam
upaya simulasi pendeteksian gelombang gunung yang menyebabkan turbulensi di suatu daerah
gunung atau pegunungan di Indonesia. Dalam mendeteksi turbulensi ada beberapa indeks yang
dipakai seperti frontogenesis, TI1, TI2, Bown Index, Vertical Wind Shear, Horizontal Wind
Speed, dan Dutton Index (Overeem, 2002). Namun pada beberapa penelitian sebelumnya,
Indeks Turbulence Index 1 (TI1), Turbulence Index 2 (TI2), dan Richardson Number (Ri)
digunakan untuk mendeteksi turbulensi khususnya CAT. Pada TI1 dan TI2 faktor deformasi
dan Vertical Wind Shear (VWS) diperhitungkan, sedangkan pada Ri, yang diperhitungkan
adalah faktor VWS dan stabilitas udara. Penelitian oleh Ristiana Dewi (2014) menyatakan
bahwa TI2 merupakan indeks terbaik dalam pendeteksian CAT di Indonesia khususnya di laut
Jawa. Akan tetapi hasil berbeda diperoleh Lee (2013) yang menyimpulkan bahwa TI1 adalah
indeks yang terbaik untuk mendeteksi CAT di Atlantik. Sedangkan pendapat lain menyebutkan
jika di suatu daerah keadaan atmosfer memiliki nilai indeks Ri < 0,25 maka daerah tersebut
berpeluang besar terjadi turbulensi (Reed dan Hardy, 1972 ; Keller 1981).
1.1 Teori Turbulensi
Turbulensi dapat diartikan sebagai gerakan memutar yang tidak teratur atau pusaran yang tidak
teratur. Dan pusaran tersebut lambat laun akan menghilang karena adanya gesekan (Stull dalam
Molarin, 2013). Akan tetapi dalam pandang yang berbeda, turbulensi dapat terbentuk dalam
skala yang lebih luas dimana hal tersebut dipengaruhi oleh turbulensi itu sendiri (Lester dalam
Molarin, 2013).
Rata – rata bilangan Reynolds dapat digunakan dalam mendeskripsikan turbulensi secara
statistik, dan memungkinkan untuk membuat model turbulensi. Rata – rata bilangan Reynolds
mengindikasikan suatu variabel yang dianggap sebagai jumlah dari nilai rata – rata suatu fungsi
gangguan. Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya, dalam kasus turbulensi angin dibagi
menjadi 2 bagian yaitu angin rata – rata dan perturbasi atau gangguan (Molarin, 2013).
𝑢 = 𝑢̅ + 𝑢′

(1)

Keterangan :
𝑢
= Nilai turbulensi
𝑢̅
= Rata – rata angin zonal
𝑢′
= Efek turbulensi
Menurut Tjasyono (2008), jenis – jenis turbulensi dibagi menjadi 2 (dua) menurut proses
terbentuknya, yakni turbulensi jenis mekanik dan termal. Turbulensi dengan proses mekanis
dapat terjadi akibat pengaruh topografi dari permukaan (gunung, dataran tinggi, dataran
2
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rendah). Hal ini dikarenakan apabila udara yang awalnya mengalir secara laminar tanpa
hambatan menjadi terganggu akibat adanya pengaruh dari pengaruh tersebut sehingga arus
gerak udara menjadi tidak teratur. Sedangkan turbulensi termal dapat terjadi jika adanya energi
konveksi akibat radiasi matahari.
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mendeskripsikan bahwa suatu turbulensi
merupakan suatu perubahan percepatan gravitasi (g) pada pesawat secara cepat pada selang
waktu tertentu (Hermawan dan Abidin, 2006). Sedangkan Meteorological Office College pada
tahu 1997 memberi pernyataan bahwa terdapat hubungan antara intensitas turbulensi dengan
shear vertikal. Dinyatakan turbulensi dengan intensitas sedang apabila VWS mencapai kisaran
6 kt/1000 ft (9,7 x 10-3 s-1) dan dinyatakan bahwa telah terjadi turbulensi dengan intensitas hebat
apabila nilai VWS telah mencapai kisaran 9 kt/1000ft (15 x 10-3 s-1). Tabel 1 menjelaskan secara
ringkas bagaimana kategori turbuensi ditinjau dari perbedaan percepatan gravitasinya (Molarin,
2013)
Tabel 1. Kategori Turbulensi Menurut ICAO (Molarin, 2013)

PERUBAHAN
PERCEPATAN
GRAVITASI
(G)
0 – 0.15 g
0.15 – 0.5 g
0.5 – 1.0 g
1.0 g

DESKRIPSI KATEGORI
Tidak ada
turbulensi
Turbulensi
ringan
Turbulensi
sedang
Turbulensi
hebat

0
1
2
3

1.2 Kelvin-Helmholtz Instability (KHI)
Saat nilai VWS cukup besar pada lapisan yang stabil dan terjadi pemecahan gelombang yang
menyebabkan turbulensi maka pada kondisi inilah KHI dapat terjadi. Keterkaitan turbulensi
dan VWS dan stabilitas atmosfer menjadikan indeks Richardson Number sebagai indeks yang
dianggap cocok dalam merepresentasikan terjadinya KHI.
1.3 Gelombang Gunung
Gelombang gunung merupakan salah satu penyebab turbulensi. Turbulensi akibat gelombang
gunung biasanya terbentuk ketika komponen normal angin yang mengenai gunung bertiup
dengan kecepatan 10 m/s atau lebih (Belson, 2004). Gelombang gunung disebabkan oleh
kombinasi gaya gravitasi dan daya apung pada parsel udara yang dipindahkan secara vertikal
ketika melewati gunung. Gaya gravitasi dan daya apung pada umumnya menjadi tidak
seimbang saat dipindahkan. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan parsel mengalami
percepatan vertikal hingga mencapai level tertentu untuk mencapai keseimbangan.
Kondisi lingkungan yang stabil menyebabkan sebuah parsel udara memiliki temperatur yang
lebih dingin dari lingkungannya. Dalam hal ini, gaya gravitasi lebih besar dari gaya apung dan
parsel udara akan kembali ke lapisan awal. Gerak parsel tersebut dapat turun terus ke bawah
hingga melewati lapisan awal. Ketika parsel lebih hangat dari lingkungannya maka daya apung
3
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akan menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan parsel kembali bergerak ke atas. Situasi
berulang menyebabkan parsel mengalami osilasi secara vertikal dan lateral.
Frekuensi osilasi parsel udara secara vertikal dikenal sebagai Frekuensi Brunt-Vaisala. Nilainya
akan meningkat jika udara semakin stabil. Persamaan Frekuensi Brunt-Vaisala dapat
dirumuskan :
𝑔 𝜕𝜃

𝑁 2 = 𝜃 𝜕𝑧

(2)

Keterangan :
𝑁2
= Frekuensi Brunt-Vaisala (1/𝑠 2 )
𝑔
= Percepatan Gravitasi (𝑚/𝑠 2 )
𝜃
= Suhu Potensial (°𝐾)
𝑧
= Ketinggian (𝑚)
1.4 Indeks Turbulensi
Beberapa indeks yang digunakan untuk menghitung intensitas CAT antara lain adalah TI1, TI2
dan Ri. TI1 dan TI2 memperhitungkan deformasi horizontal dan VWS. TI2 hampir sama
dengan TI1 tetapi ditambahkan dengan unsur konvergensi. Indeks Ri memperhitungkan nilai
VWS dan stabilitas udara.
1.5 Turbulence Index (TI)
Ellrod dan Knapp (1992) mengembangkan indeks – indeks yang dikenal sebagai turbulence
Index 1 (TI1) dan Turbulence Index 2 (TI2) untuk melakukan prediksi turbulensi. Indeks –
indeks tersebut berasal dari persamaan Petterssen tentang intensitas frontogenik pada
Persamaan :
𝑇𝐼1 = 𝑉𝑊𝑆 ∗ 𝐷𝐸𝐹

(3)

Keterangan :
𝑉𝑊𝑆 = Vertical Wind Shear
𝐷𝐸𝐹 = Deformasi horizontal dari akar
kuadrat jumlah kuadrat peregangan (DST) dan geser deformasi yang disebabkan oleh geser
angin horizontal (DSH)
𝑇𝐼2 = 𝑉𝑊𝑆 ∗ (𝐷𝐸𝐹 + 𝐶𝑉𝐺) (4)
Keterangan :
𝑉𝑊𝑆 = Vertical Wind Shear
𝐷𝐸𝐹 = Deformasi horizontal dari akar kuadrat jumlah kuadrat peregangan (DST) dan geser
deformasi yang disebabkan oleh geser angin horizontal (DSH)
𝐶𝑉𝐺 = Konvergensi

𝑉𝑊𝑆 = (

∆𝑢2 +∆𝑣 2
∆𝑧 2

4

)

1⁄
2

(5)
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Keterangan :
𝑢
= Kecepatan Angin Zonal
𝑣
= Kecepatan Angin Meridional
𝑧
= Ketinggian Lapisan
1.6 Richardson Number (Ri)
Kevin-Helmholtz Index (KHI) diduga kuat sebagai penyebab utama CAT. KHI terjadi di antara
dua lapisan fluida yang stabil tapi memiliki perbedaan kecepatan. Indeks Ri adalah rasio antara
stabilitas yang diukur sebagai kuadrat frekuensi Brunt-Vaisala (N) dengan kuadrat VWS.
𝑅𝑖 =

𝑔𝜕𝜃
𝜃 𝜕𝑧
𝜕𝑉 2
| |
𝜕𝑧

(6)

Persamaan 6 menjelaskan bahwa Ri adalah Richardson Number. Notasi g adalah percepatan
gravitasi bumi, θ adalah suhu potensial. Suku ∂θ/ ∂z adalah perubahan temperatur potensial
terhadap elevasi (sekaligus menggambarkan stabilitas udara pada elevasi tersebut) dan ∂V / ∂z
adalah VWS. Suhu potensial dihitung menggunakan persamaan.
θ(i, j,k) =T(i, j,k)(1000/ p(i, j,k))R/Cp

(7)

Persamaan di atas menerangkan bahwa θ adalah suhu potensial (Kelvin). T adalah suhu udara
lingkungan (Kelvin), p adalah tekanan udara (mb), dan R adalah konstanta udara kering. Notasi
Cp adalah panas spesifik udara kering pada tekanan tetap, R/Cp adalah konstanta harganya
0,286.
Suhu potensial diperlukan dalam penentuan stabilitas udara. suhu potensial adalah suhu udara
ketika berada di tekanan 1000 mb. Jika suhu potensial terus naik terhadap ketinggian maka
udara dikatakan stabil. Sebaliknya, jika suhu potensial turun terhadap ketinggian maka udara
dikatakan labil.
Kaitan antara turbulensi dan Ri dijelaskan oleh McCann (2006). Nilai penyebutnya yang selalu
positif menunjukkan apabila stabilitas udaranya negatif maka lapserate-nya adalah
superadiabatik, nilai Ri < 0 dan turbulensi konvektif dapat terbentuk. Nilai 0 < Ri < 0.25 berarti
KHI dapat terbentuk dan ketika Ri > 0.25 KHI tidak dapat terbentuk.
1.7 Model Weather Research And Forecasting – Advanced Research
Weather Research and Forecasting – Advanced Research WRF (WRFARW) merupakan model
generasi lanjutan sistem simulasi cuaca numerik skala meso yang didesain untuk melayani
simulasi operasional dan kebutuhan penelitian atmosfer. Model ini mempunyai keistimewaan
inti dinamik yang berlipat, variasi 3- dimensional (3DVAR) sistem asimilasi data, dan arsitektur
perangkat lunak yang mengijinkan untuk melakukan komputasi secara paralel dan sistem
ekstensibel. WRF cocok untuk aplikasi yang luas dari skala meter sampai ribuan meter (NCAR,
2014).
Usaha untuk mengembangkan WRF merupakan kerja sama kolaborasi antara National Center
for Atmospheric Reasearch (NCAR), National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA), National centers for Environmental Prediction (NCEP) dan forecast Systems
5
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Laboratory (FSL), dan Air Force Weather Agency (AFWA), Naval Reasearch Laboratory,
Universitas Oklahoma dan Federal Aviation Administration (FAA).
WRF merupakan model yang fleksibel dan memiliki code portable yang efisien untuk
lingkungan computing dan paralel supercomputer sampai laptop. WRF modular, single-source
code dapat dikonfigurasi untuk penelitian dan aplikasi operasional. WRF memiliki pilihan
spektrum fisis dan dinamis yang diperoleh dari percobaan dan hasil komunitas ilmuwan. Selain
itu, terdapat WRF-Var yang merupakan sistem variasi data asimilasi yang dapat memadukan
data observasi untuk mengoptimalkan kondisi inisial model dan juga WRF-Chem untuk
memodelkan kimiawi udara (air chemistry).
2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan studi kasus tanggal 10 Mei 2012 yang merupakan tanggal kejadian
pada kasus jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet-100 di gunung Salak. Kejadian tanggal 10 Mei
2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Final Global Assimilation (FNL),
data FNL merupakan data model yang telah dianalisis (reanalize) sebagai data masukan ke
dalam model WRF-ARW, dimana data model ini memiliki resolusi 1° x 1°. Data model yang
diunduh dari http://rda.ucar.edu. ini memiliki ketersediaan data tiap 6 jam per data. Lokasi
penelitian berada di titik 106,72 °BT 6,72 °LS yang ditunjukkan oleh gambar 1 :

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Pengaturan model yang akan digunakan dalam simulasi WRF-ARW adalah :
Tabel 2. Pengaturan Model WRF-ARW
PENGATURAN

DOMAIN 1 DOMAIN 2

Initial Data
FNL
Start Date
19_12_2016_00:00:00_UTC
End Date
24_12_2016_00:00:00_UTC
DX
30 KM
10 KM
DY
30 KM
10K M
Parameterisasi Cumulus
Kain Fritsch
Parameterisasi Microphysics
WSM6
Parameterisasi Boundary Layer
YSU
Interval Data
6 Jam

Metode penelitian akan membagi proses penelitian menjadi 3 tahap. Pada tahap awal ialah
melakukan identifikasi awan konvektif dengan citra satelit IR, dan indeks Convective Available
Potential Energy (CAPE) untuk mengetahui mengenai penyebab turbulensi di daerah gunung
yang mana menurut teori yang ada, turbulensi di daerah pegunungan umumnya berasal dari
gelombang gunung dan bukan berasal dari awan konvektif, kemudian tahapan berikutnya ialah
menjalankan simulasi model WRF-ARW agar mendapatkan keluaran yang mendapat
mengindikasikan kejadian turbulensi akibat gelombang gunung. Berikutnya ialah menampilkan
hasil perhitungan indeks – indeks turbulensi melalui software GrADS untuk mengetahui sejauh
6
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mana tingkat turbulensi yang timbul di daerah tersebut dengan data masukan yang berasal dari
hasil keluaran model WRF-ARW.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil pengolahan data penelitian. Hasil dari
pengolahan data akan digunakan sebagai penunjuk kriteria turbulensi yang terjadi akibat
gelombang gunung. Tahap awal pengolahan ialah proses identifikasi turbulensi itu sendiri,
kemudian selanjutnya ialah analisis hasil dari simulasi yang telah dilakukan menggunakan
WRF-ARW.
Kejadian jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet-100 di Gunung Salak menurut laporan terjadi
sekitar pukul 14.32 WIB (07.32 UTC). Lokasi topografi Gunung Salak yang memiliki tinggi
puncak sekitar 2221 mdpl dipantau pada penelitian ini pada pukul 07.00 UTC untuk
mengidentifikasi kejadian turbulensi. Pada gambar 2 dan 3 yang ditunjukkan oleh citra satelit
kanal IR, dan CAPE di daerah Gunung Salak saat kejadian pada waktu 07.00 UTC. Suhu
diperoleh sebesar 24,5 °C dan CAPE pada titik tersebut sebesar 300 J/kg.

SUHU = 24,5 °C

Gambar 2. Citra Satelit Kanal IR-4 Di Gunung Salak Pada Tanggal 10 Mei 2012 Jam 07.00 UTC

Gambar 3. CAPE Pada Profil Spasial Di Lapisan 850 Mb (Kiri) Dan Vertikal (Kanan) Di Gunung Salak
Pada Tanggal 10 Mei 2012 Jam 07.00 UTC

Indeks turbulensi pada penelitian ini yakni Ri, TI1, dan TI2 akan dihitung dan digunakan untuk
mengetahui skala kekuatan dari turbulensi itu sendiri. Parameter cuaca yang digunakan sebagai
data masukan pada perhitungan indeks turbulensi merupakan hasil keluaran dari model WRF7
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ARW. Pada akhirnya nilai akhir akan dikelompokkan ke dalam threshold yang telah disadur
sebelumnya.
Pada gambar 4, 5, dan 6 ditunjukkan profil vertikal dari indeks Ri, TI1, TI2 beserta aliran angin
dari utara. Potensi turbulensi diindikasikan terjadi pada ktinggian lapisan sekitar 900 mb dan
800 mb. Pola turbulensi yang terjadi tidak hanya di balik gunung (900 mb) tetapi juga terjadi
di atas gunung (800 mb). Pada kasus ini, didapatkan hasil perhitungan pada lokasi saat pesawat
menabrak gunung berkisar antara 3 hingga 5 x 10-7 s-2 untuk indeks TI1 dan 4 hingga 6 x 10-7
s-2 untuk indeks TI2 serta lebih dari 0.25 untuk indeks Ri. Potensi tubulensi terbesar terjadi di
balik gunung dengan nilai indeks berkisar 5 hingga 6 x 10-7 s-2 untuk TI1 dan 5 hingga 7 x 107 -2
s untuk TI2, sedangkan indeks Ri bernilai kurang dari 0.25. Arah angin secara dominan
berasal dari barat, akan tetapi polanya tidak laminer bahkan banyak terdapat pola golakan atau
ketidakteraturan arah angin yang bertiup pada profil vertikal ini namun pola gelombang gunung
cukup telihat. Sedangkan pada bagian VWS (gambar 8) di titik lokasi menunjukkan adanya
peningkatan kecepatan shear vertikal akan tetapi hal tersebut masih termasuk kedalam kategori
yang ringan dengan nilai yang berkisar 1 – 4 x 10-3 s-1.

Gambar 4. Profil Vertikal Indeks Turbulensi (TI1), Lokasi Di Sekitar Gunung Salak, Pada Tanggal 10 Mei
2012 (07.00 UTC)

Gambar 5. Profil Vertikal Indeks Turbulensi (TI2), Lokasi Di Sekitar Gunung Salak, Pada Tanggal 10 Mei
2012 (07.00 UTC)
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Gambar 6. Profil Vertikal Bilangan Richardson (Ri), Lokasi Di Sekitar Gunung Salak, Pada Tanggal 10
Mei 2012 (07.00 UTC)

Gambar 7. Profil Shear Vertikal (VWS), Lokasi Di Sekitar Gunung Salak, Pada Tanggal 10 Mei 2012 (07.00
UTC)

3.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis serta perhitungan indeks turbulensi, diindikasikan bahwa pada
tanggal 10 Mei 2012 turbulensi yang terjadi saat angin bertiup dari barat merupakan jenis
turbulensi akibat gelombang gunung. Berdasarkan citra satelit cuaca IR diperoleh bahwa pada
lokasi penelitian baik sesaat maupun setelah kejadian tidak terdapat awan Cumulonimbus
seperti yang diperdebatkan oleh media dan para ahli. Hal ini didukung pula dengan nilai CAPE
yang rendah sehingga potensi konveksi lemah.
Dalam perhitungan indeks turbulensi yakni Ri, TI1, dan TI2 diperoleh hasil yang menunjukkan
adanya potensi turbulensi dengan tingkatan yang ringan di daerah tersebut. Hal ini sesuai
dengan hasil perhitungan yang disesuaikan dengan Threshold NCM – NGM dan NCM – AVN
pada indeks TI1 dimana hasilnya adalah turbulensi dengan intensitas sedang dan hebat.
sedangkan pada perhitungan indeks TI2 yang disesuaikan dengan threshold AFGWC yang
mana hasilnya merupakan turbulensi dengan intensitas ringan, sedangkan nilai Ri yang lebih
dari 0.25 menunjukkan bahwa pada tempat tersebut tidak berpotensi untuk terjadi turbulensi.
Vertical Wind Shear (VWS) dapat terjadi jika stabilitas udara terganggu, dan idealnya tidak ada
satu daerah pun di seluruh permukaan Bumi (khususnya lapisan permukaan) yang tidak
mengalami gangguan pada udara di atmosfer. Begitu pula di lokasi ini dimana VWS
diindikasikan terjadi baik pada permukaan maupun lapisan atas. Akan tetapi tidak terlalu kuat
sehingga potensi turbulensinya hanya turbulensi ringan – sedang.

9
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4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari identifikasi, menunjukkan bahwa turbulensi yang terjadi di Gunung
Salak merupakan turbulensi akibat gelombang gunung. Hal ini didukung oleh hasil dari citra
satelit dimana pada lokasi kejadian tidak terdapat awan Cumulonimbus dan awan konvektif
lainnya. Model WRF-ARW juga cukup mampu menggambarkan kejadian gelombang gunung
saat kejadian tersebut.
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SISTEM OTOMATISASI LYSIMETER BERBASIS
MIKROKONTROLER AT-MEGA 2560 DENGAN MONITORING
MELALUI TELEMETRI
SORFIAN*, MUHAMMAD NUR, NOVIA DEWI ISMAWARDANI, RAKHMAT PRASETIA
Stasiun Klimatologi Klas II Jembrana, Bali
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Leli No.9 Baler Bale Agung, Negara, Jembrana – Bali 82212
*email : sorfian.tkj@gmail.com
Abstrak. Pengamatan evapotranspirasi di Staklim Jembrana menggunakan alat lysimeter manual
dengan pompa sebagai penyedot air dan galon air sebagai wadah untuk pengamatan. Pengamatan
manual ini dapat menyebabkan tingkat ketelitian dari volume air yang dibaca berkurang dan perlu
banyak waktu. Sehingga perlu ditambahkan alat pada lysimeter yang terintegrasi secara otomatis untuk
memberikan solusi pengamatan yang cepat dan efisien. Sistem ini menggunakan mikrokontroler
arduino nano, sensor water flow, servo motor dan radio 915 MHz. Mikrokontroler sebagai otak sistem
memberi perintah kepada servo motor guna otomatisasi kran air dan sensor water flow untuk
pembacaan volume air secara digital yang selanjutnya dikirim ke PC melalui komunikasi radio 915
MHz sehingga sistem pengamatan otomatis ini lebih efisien karena tidak perlu menunggu proses
penyedotan air hingga selesai. Hasil uji laboratorium menunjukkan nilai korelasi yang baik antara air
masukan dan hasil yang tercatat oleh alat yaitu 0.99. Nilai eror yang dihasilkan sangat kecil terlihat dari
nilai RMSE-nya yaitu 0.11. Sedangkan pada uji lapangan pengamatan lysimeter otomatis dan manual
pada tanah tanpa vegetasi menunjukkan nilai korelasi yang tinggi 0.99 dan nilai RMSE 0.5, pada
tanaman berumput nilai korelasinya 0.99 dan nilai RMSE 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa sistem alat
otomatis ini mampu membaca volume air dengan nilai akurasi yang baik.
Kata kunci : Evapotranspirasi, Lysimeter, nilai korelasi, RMSE
Abstract. Evapotranspiration observation at Jembrana Climatology Station still uses manual lysimeter
with pump as a vacuum and water gallon as a container for observation. This manual observation
causes the level of accuracy of the volume of water read is reduced and consumes a lot of time. Need
to add tools on the integrated lysimeter automatically to provide quick and efficient observation
solutions. This system uses arduino nano microcontroller, water flow sensor, servo motor and 915 MHz
radio module. The microcontroller as the brain of the system gives command to servo motor for
automation of air faucet and water flow sensor for digital air volume reading which is then sent to PC
via 915 MHz radio communication so that automatic observation system is more efficient because there
is no need to wait for the suction process of water to finish. The results of laboratory tests showed a
good correlation value between the input water and the results recorded by the tool that is 0.99. The
value of the resulting error is very small seen from its RMSE value is 0.11. While in field test of
automatic and manual lysimeter observation on soil without vegetation showed high correlation value
0.99 and RMSE 0.5 value, on grass the correlation value is 0.99 and RMSE 0.3. This shows that this
automated tool system is capable of reading water volume with good accuracy value.
Keywords : Evapotranspiration, Lysimeter, correlation value, RMSE

1. Pendahuluan
Penguapan merupakan proses berubahnya air menjadi uap yang naik ke udara secara terus
menerus. Penguapan terjadi melalui dua proses, yaitu evaporasi dari permukaan tanah dan
transpirasi dari permukaan daun. Penentuan penguapan secara terpisah melalui kedua proses
tersebut sulit dilakukan, sehingga pengukuran jumlah air yang hilang dihitung sebagai total air
yang hilang melalui evaporasi dan transpirasi,yang disebut dengan evapotranspirasi (Black,
1957 dalam P3-TISDA, 2005). Penguapan perlu diukur karena sangat mempengaruhi
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kehidupan dan siklus hidrologi. Menurut Doorenbos dan Pruitt (1977), untuk mengetahui
evapotranspirasi tanaman dapat diduga dengan evapotranspirasi acuan dari data iklim setempat.
Evapotranspirasi juga dapat diukur secara langsung dengan menggunakan lysimeter.
Howell, Schneider dan Jensen (1991) menyatakan bahwa lysimeter adalah perangkat untuk
mengukur perkolasi air melalui tanah dan pengambilan sampel air tanah untuk analisis kimia.
Lysimeter telah digunakan selama lebih dari 300 tahun untuk menentukan penggunaan air oleh
vegetasi. Lysimeter presisi untuk pengukuran evapotranspirasi (ET) dikembangkan terutama
dalam 50 tahun terakhir. Lysimeter dibagi menjadi dua jenis yaitu lysimeter timbang (Weighing
Lysimeter) dan lysimeter non-timbang (non-Weighing Lysimeter). Lysimeter timbang
menggunakan timbangan sebagai indikator perubahan, sedangkan lysimeter non-timbang
menggunakan sistem drainase, yaitu drainase sistem gravitasi dan drainase sistem kontrol
dengan cara hisap (Abdou dan Flury, 2004).
Lysimeter yang digunakan oleh sebagian besar stasiun klimatologi di Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika adalah lysimeter drainase berupa bejana yang terbuat dari plat baja
dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 100 cm, tinggi rusuk terpanjang 150 cm, tinggi rusuk
terpendek 135 cm. Pengukuran air perkolasi dialirkan melalui pipa yang dipasang pada bagian
dasar bejana atau dengan pompa penghisap. Bila menggunakan pompa penghisap maka
diperlukan dua buah pipa yang ditancapkan pada dua sudut atau sisi lysimeter. Satu pipa
ditancapkan sampai kepada lantai saringan (sebagai ventilator) dan yang satu lagi ditancapkan
ke lantai paling dasar untuk menghisap air keluar.
Kekurangan dari lysimeter yang digunakan oleh BMKG tersebut yaitu sistem “on” dan “off”
serta kran lisimeter tanah dan rumput yang masih manual, selain itu wadah pengukuran kurang
teliti karena menggunakan galon air 19 liter yang dimodifikasi. berdasarkan hal tersebut, tingkat
ketelitian dari volume air yang dibaca berkurang dan menyita banyak waktu dalam proses
pengamatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya lysimeter otomatis untuk memberikan solusi
pengamatan yang praktis, cepat dan efisien.
2. Metode Penelitian
Rangkaian lysimeter otomatis terdiri dari sensor water flow tipe SEN-HZ21WA, sensor
ultrasonik (HC-SR04), motor servo tipe MG996R, pengolah sinyal mikrokontroler Arduino
nano (IC AT-Mega 328), wifi module (IC ESP8266-01) dan PC / Laptop. Rancangan lysimeter
otomatis berbasis IOT ditunjukkan pada gambar blok diagram
berikut:
Radio Module
(915 MHz)

Sensor Water
Flow (Hall Effect)
Mikrokontroler
Arduino nano v 3.0
Motor Servo
MG996R

Sensor ultrasonic
(HC-SR04)

PC / Laptop

Gambar 1. Rancangan Lysmeter Otomatis
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Prinsip dasar kerja lysimeter adalah sensor ultrasonik membangkitkan gelombang ultrasonik
pada frekuensi 40kHz dari piezoelektrik lalu ditembakkan atau di “trigger” ke air dalam wadah
penampung kemudian gelombang tersebut dipantulkan lagi oleh air dan diterima oleh “echo”
lalu dihitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul yang
diterima untuk dikonversi ke jarak (tinggi air). Pengolah sinyal menggunakan mikrokontroler
jenis Arduino nano yang akan mengubah sinyal pulsa dari sensor ultrasonic dan sensor water
flow menjadi keluaran jarak (tinggi air) dan volume air (liter). Apabila tinggi air sudah
mencapai batas maksimum, maka mikrokontroler akan memberikan perintah kepada motor
servo MG996R untuk membuka kran pada wadah penampung air untuk diteruskan ke sensor
water flow. Sensor water flow mendeteksi medan magnet (hall effect). Keluaran dari sensor
water flow merupakan sinyal digital (High/Low) jika terkena salah satu kutub dari medan
magnet (hall effect). Sinyal tersebut dihitung dan dikonversi ke volume dengan satuan liter oleh
pengolah sinyal mikrokontroler Arduino nano. Hasil keluaran volume air dikirim oleh
mikrokontroler ke PC/Laptop melalui module radio (915 MHz).
Sistem Pengukuran
Sensor yang digunakan sebagai pengukur volume air adalah sensor water flow jenis hall effect
yang menggunakan prinsip turbin air atau baling-baling. Setiap rotor pada baling-baling atau
turbin terbuat dari magnet. Sistem pengukurannya menggunakan medan magnet yang diam
sebagai penghitung pulsa digital yang dihasilkan oleh setiap rotor yang melewati medan
magnet. Nilai “HIGH” atau “1” didapatkan pada saat rotor berada pada medan magnet yang
diam sedangkan nilai “LOW” atau “0” didapatkan pada saat rotor tidak berada pada medan
magnet tersebut. Nilai digital tersebut dihitung lalu dikonversi menjadi satuan volume air (liter)
melalui mikrokontroler Arduino nano. Cara kerja sensor water flow seperti pada gambar
berikut:`
Start

Inisialisasi port
serial

Baca data
sensor water
flow

Baca data sensor
ultrasonik

Pengolahan data volume air

Display LCD

Pengolahan
data tinggi air

Komunikasi Serial
Tidak

Tinggi air
>= 29 cm?

Display PC/Laptop

Ya
Servo motor
on

Stop

Gambar 2. Flowchart Lysimeter Otomatis
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Validasi Data
Data yang diperoleh dari lysimeter otomatis perlu dilakukan validasi terhadap data lysimeter
manual untuk mengetahui karakteristik dan keakuratannya. Dalam penelitian ini digunakan
analisis statistik koefisien korelasi (r) dan RMSE (Root Mean Square Error) sebagai berikut
(Feidas,2010) :
a.
Koefisien Korelasi ( r )
Analisis korelasi dilakukan untuk menentukan hubungan antara data evapotranspirasi dari
lysimeter manual dan lysimeter otomatis. Nilai korelasi diperoleh dari persamaan
berikut :
𝑟=

b.

̅
̅
∑𝑛
𝑖=1(𝑆𝑖 −𝑆)(𝐺𝑖 −𝐺 )
(𝑛−1)𝜎𝑆 𝜎𝐺

.........................................(1)

Dimana, 𝑆𝑖 adalah data dari lysimeter otomatis, 𝐺𝑖 adalah data dari lysimeter manual, 𝜎
adalah standar deviasi dan 𝑛 adalah banyaknya data.
Root Mean Square Error (RMSE)
Analisis RMSE ini digunakan untuk menentukan berapa banyak jumlah error antara data
otomatis dan manual. Semakin kecil nilai RMSE, maka data lysimeter otomatis tersebut
semakin bagus. Nilai RMSE dapat dihitung dengan rumus berikut :
1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √[𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑖 − 𝐺𝑖 )2 ] ............................(2)
3. Hasil dan Pembahasan
Proses Kerja Sensor Water Flow
if((millis() - oldTime) > 1000) // set waktu ke 1 detik
{
detachInterrupt(sensorInterrupt); // nonaktifkan interrupt sambing ngitung debit air
flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor; // rumus penghitung debit air
dalam satuan liter/menit
oldTime = millis(); // fungsi penghitung waktu kedua
flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000; // rumus penghitung debit air dalam satuan mililiter/detik
totalMilliLitres += flowMilliLitres; // akumulasi debit air dalam satuan mililiter
liter = totalMilliLitres / 1000.0; // konversi mililiter ke liter dengan resolusi 0.1
Serial.print("Debit Air= "); // baca dan kirim variabel output ke PC via komunikasi radio
Serial.println(liter); // baca dan kirim nilai output ke PC via komunikasi radio
lcd.setCursor(0,0); // set posisi karakter pada LCD
lcd.print("Volume : "); // menampilkan variabel output ke LCD
lcd.setCursor(9,0); // set posisi karakter pada LCD
lcd.print(liter,2); // menampilkan variabel output ke LCD
lcd.setCursor(15,0); // set posisi karakter pada LCD
lcd.print("L"); // menampilkan variabel output ke LCD
pulseCount = 0; // reset pulsa kembali ke 0
attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); // mengaktifkan kembali interrupt
dan kembali lagi ke awal(looping)
}
void pulseCounter()
{
// Increment the pulse counter
pulseCount++;
}

Perintah di atas digunakan untuk menampilkan data evapotranspirasi ke PC. Data yang terukur
oleh komputer merupakan nilai sensor water flow jenis hall effect yang menggunakan prinsip
turbin air atau baling-baling. Nilai digital tersebut dihitung lalu dikonversi menjadi satuan
volume air (liter). Display lysimeter otomatis pada PC dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Display PC/Laptop

Display lysimeter otomatis tersebut terdapat beberapa bagian. Bagian kiri, untuk menampilkan
hasil perekaman lysimeter otomatis pada evapotranspirasi tanah gundul, tanah berumput dan
tanah vegetasi. Namun saat ini yang tersedia di Staklim Jembrana hanya lysimeter untuk tanah
gundul dan tanah berumput. Sedangkan pada bagian kanan digunakan untuk koneksi antara
aplikasi dengan alat. “Serial Port” untuk konfigurasi port radio receiver, “Baud Rate” untuk
konfigurasi kecepatan transfer data, “Sistem” untuk mengatur kapan lysimeter mulai bekerja
dan “Save” untuk menyimpan data hasil pengamatan kedalam format .txt.
Hasil Uji Laboratorium
Uji laboratorium dilakukan untuk menguji alat lysimeter otomatis tersebut apakah air takaran
yang masuk sudah sama dengan yang tercatat oleh sensor. Hasil uji laboratorium yang pertama
menunjukkan korelasi yang tinggi yaitu 0.9987 dan RMSE 0.25. Secara umum air yang tercatat
lebih rendah dibandingkan dengan air takaran.

Gambar 4. Grafik Hasil Uji Laboratorium Pertama

Pada uji laboratorium kedua, dilakukan perubahan pada faktor pengali sehingga menghasilkan
selisih antara air takaran dan air yang tercatat sensor lebih kecil. Hasil tersebut menunjukkan
nilai korelasi 0.999 dan nilai RMSE 0.11. Berbeda dengan uji laboratorium pertama, pada uji
kedua ini air yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan air takaran.
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Gambar 5. Grafik Hasil Uji Laboratorium Kedua

Data Hasil Pengukuran
Pengukuran lysimeter otomatis dan lysimeter manual pada tanah gundul dan tanah berumput
dilakukan pada tanggal 17-21 Januari 2018. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Lysimeter Otomatis dan Manual Pada Tanah Gundul

Tgl
17
18
19
20
21

Manual
51.6
62.5
41.5
41
19.2

Otomatis
52.1
63.1
42
41.4
19.7

Selisih
0.5
0.6
0.5
0.4
0.5

0.25
0.36
0.25
0.16
0.25

Tabel 2. Hasil Pengukuran Lysimeter Otomatis dan Manual Pada Tanah Berumput

Tgl
17
18
19
20
21

Manual
29
27
4.1
5.5
1

Otomatis
29.4
27.5
4.13
5.54
1.03

Selisih
0.4
0.5
0.03
0.04
0.03

Dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan selisih yang relatif kecil antara lysimeter otomatis
dengan lysimeter manual baik pada tanah gundul maupun tanah berumput. Pada tanah gundul,
selisih antara lysimeter otomatis dengan lysimeter manual berkisar antara 0.4 hingga 0.6,
sedangkan pada tanah berumput menunjukkan selisih antara 0.03 hingga 0.5.

Gambar 6. Grafik Perbandingan Pengamatan Evapotranspirasi dengan Lysimeter Otomatis dan Manual

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pengukuran evapotranspirasi di Staklim
Jembrana menunjukkan hasil yang stabil antara lysimeter otomatis dengan lysimeter manual.
Selain itu, nilai korelasi antara lysimeter otomatis dengan lysimeter manual cukup tinggi yaitu
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0.99 baik pada tanah gundul maupun tanah berumput. Nilai eror yang diperoleh juga rendah.
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai RMSE nya yaitu 0.5 pada tanah gundul dan 0.3 pada tanah
berumput.
4. Kesimpulan
Berdasarkan pengujian secara statistik pada alat lysimeter otomatis menunjukkan pola yang
sesuai dengan pengukuran manual, dapat dilihat dari nilai korelasi yang diperoleh adalah 0.99
baik pada pengukuran tanah gundul maupun tanah berumput. Sedangkan nilai eror hanya 0.5
pada tanah gundul dan 0.3 pada tanah berumput yang masih terbilang rendah sehingga masih
bisa ditoleransi. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem alat otomatis pada lysimeter bekerja
seperti yang diharapkan dan mampu membaca volume air dengan nilai akurasi yang baik,
sehingga dapat diterapkan untuk pengamatan evapotranspirasi selanjutnya.
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IDENTIFIKASI PERBEDAAN HUJAN ES DAN HUJAN LEBAT
MENGGUNAKAN RADAR POLARISASI TUNGGAL BIMA
LAKSITA WIDOMURTI*, SULTON KHARISMA, ARUM PUTRI KUSUMA ANGGRAINI
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jalan Angkasa 1 No.2, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610
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Abstrak. BMKG sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan peringatan dini dan
memiliki standar operasional dalam memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrem, salah satu
fenomena cuaca ekstrem adalah hujan lebat dan hujan es. Tanggal 3 November 2016 terjadi hujan lebat
di Kolo dan tanggal 14 November 2016 terjadi hujan es di Manggelewa. BMKG Bima memanfaatkan
informasi radar cuaca untuk memberikan informasi peringatan dini hujan lebat dan hujan es, sehingga
sangat penting bagi prakirawan mengetahui kriteria hujan lebat dan hujan es. Kriteria fenomena hujan
es adalah nilai reflektifitas maksimum lebih dari 55 dBz, terdapat pola Three Body Scatter Spike
(TBSS) di mid-level, dan inti sel awan yang memiliki nilai reflektifitas maksimum 45 dBz berada pada
ketinggian >6 km serta fase tumbuh dan luruh inti sel terjadi sangat cepat. Sedangkan untuk fenomena
hujan lebat, memiliki kriteria nilai reflektifitas maksimum lebih dari 45 dBz, inti sel awan yang memiliki
nilai reflektifitas maksimum tingginya tidak lebih dari 6 km, fase tumbuh dan luruh terjadi stabil dan
cenderung lambat. Dengan mengetahui kriteria tersebut, diharapkan prakirawan BMKG mampu
membedakan fenomena hujan lebat dan hujan es berdasarkan data radar cuaca sehingga dapat
memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrem.
Kata kunci : Hujan lebat, hujan es, TBSS, reflektifitas maksimum
Abstract. The standard operational of BMKG is to providing early warning of
extreme weather information, one of which is the weather phenomenon of heavy rain and hail that must
be informed as early warning of extreme weather. On 3 November 2016 rain with high intensity in Kolo
and on 14 November 2016 hail in Manggelewa. The meteorology station of Bima
utilizes weather radar information to provide early warning information of heavy rain and hail, so it is
very important for forecaster to know the criteria heavy rain and hail. The method to identify of hail is
using MAX product and value of reflectivity more than 50 dBz, there is a pattern of Three Body Scatter
Spike (TBSS) in the mid-levels, and hail core has the reflectivity maximum in over 6 km, the growing
and dissipating phase of hail core occurs very quickly. The criteria of heavy rain have maximum
reflectivity more than 45 dBz, hail core has reflectivity maximum in less 6 km and the growing and
dissipating phase is steady and slowly. By knowing these criteria, the forecaster of BMKG is able to
distinguish phenomena of heavy rain and hail based on weather radar data so they can provide early
warning of extreme weather information.
Keyword: heavy rain, hail, TBSS, high intensity of reflectivity

1.

Pendahuluan

Kondisi geografis Indonesia berada di wilayah equatorial dan diapit oleh benua dan samudera
sehingga menyebabkan kondisi cuaca yang sulit untuk diprediksi. Selain itu, kondisi cuaca
lokal suatu daerah dapat berdampak pada perbedaan kondisi cuaca daerah yang satu dengan
yang lain sehingga menimbulkan terjadinya cuaca ekstrem.Salah satu kategori cuaca ekstrem
adalah terjadinya hujan es. Hujan es (hail) merupakan salah satu fenomena cuaca ekstrem yang
bisa terjadi di Indonesia dengan frekuensi yang jarang. Fenomena ini sifatnya lokal, tidak
merata, terjadi sangat mendadak, dan sulit diperkirakan (Fadholi, 2012).
Hujan es (hail) berasal dari awan cumulonimbus yang mikrostrukturnya mengandung campuran
tetes awan kelewat dingin dan kristal es, partikel es dapat terbentuk karena disposisi uap air,
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pembekuan tetes awan kelewat dingin, dan penggabungan. Pertumbuhan massa partikel es
disebabkan oleh tumbukan dengan tetes kelewat dingin yang kemudian membeku pada partikel
es membentuk butir es (hailstone) (Tjasyono, 2007). Waldvodel,dkk (1979) menjelaskan
bahwa indikator teradinya hujan es adanya nilai reflektifitas maksimum mencapai > 45 dBz di
ketinggian > 4 km. Selain itu terdapat ciri khusus terjadinya hujan es adalah adanya pola ThreeBody Spike (TBSS), Wilson dan Reum (1988) menjelaskan bahwa TBSS adalah nilai
reflektifitas ≤ 20 dBz pada ketinggian 10 – 20 km.
Kejadian hujan es merupakan kondisi lokal sehingga terjadi tidak merata dan dalam waktu
singkat serta biasanya kurang dari satu jam. Kejadian hujan es di wilayah Dompu terjadi di
Kecamatan Manggelewa dan kejadian hujan es dapat berbahaya bagi jiwa maupun materi
sehingga dibutuhkan analisis kejadiaan tersebut.
Salah satu kejadian cuaca yang juga berdampak signifikan adalah hujan lebat yang
mengakibatkan berbagai bencana yang merugikan, seperti banjir dan tanah longsor. Menurut
BMKG kondisi hujan lebat dinyatakan dengan intensitas 50 mm/hari atau 20 mm/jam.
Dalam menganalisis kejadian hujan es dan hujan lebat ini, peneliti memanfaatkan data radar
cuaca polarisasi tunggal stasiun meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Penelitian
ini diharapkan mampu mengetahui perbedaan terjadianya hujan es di Manggelewa Kabupaten
Dompu dan hujan lebat di Kolo, Kota Bima.
2. Metode Penelitian
a. Data
Penelitian ini menggunakan data radar cuaca polarisasi tunggal Badan Meteorologi (BMKG)
Bima. Data radar yang digunakan produk VIL, VCUT, MPPI, PAC, RIH, dan MPPI pada
tanggal 14 November 2016 saat kejadian hujan es pukul 05.30 UTC dan 3 November 2016 saat
kejadian hujan lebat pukul 04.40 UTC.
b. Metode
Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis untuk setiap produk yang
digunakan yaitu :
a. Vertical Integrated Liquid (VIL)
Adalah produk yang digunakan untuk mengidikasikan aktivitas badai. Jika bagian
permukaan badai berada diatas freezing level maka nilai VIL akan tinggi dan
mengindikasikan badai hebat dan potensi hail.
b. Vertical Cut (VCUT)
Merupakan produk yang digunakan untuk melihat irisan secara vertikal dari suatu data
volum shingga dapat melihat relflektivitas maksimum dan ketinggian dari data volum
tersebut.
c. Multiple Plan Position Indikator
Merupakan produk yang digunakan reflektifitas pada beberapa elevasi.
d. Precipation Accumulation (PAC)
Merupakan yang digunakan untuk mengetahui akumulasi curah hujan pada periode
tertentu.
e. Rain Histogram (RIH)
Produk yang digunakan untuk mengetahui curah hujan pada suatu titik dalam bentuk
grafik untuk periode tertentu.
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Gambar 1. Diagram Alir penelitian

3. Pembahasan
3.1. Analisis Nilai Reflektifitas
1. Hujan es
Hujan es (hail) berasal dari cumulonimbus yang mikrostrukturnya mengandung campuran tetes
awan kelewat dingin dan kristal es (Goshima, 2016). Metode Zmax memanfatkan nilai
reflektifitas maksimum dalam suatu kolom vertikal. Sehingga dalam tampilan radar jika
terdapat nilai reflektifitas >55 dBz dapat di indikasikan terjadi hujan es (Stržinar, 2016).
Langkah selanjutnya adalah melihat nilai reflektifitas maksimum (>45 dBZ) berada pada
ketinggian >6 km (Waldvodel,dkk (1979).

Gambar 2. CMAX (kiri) dan VCUT (kanan) jam 05.30 UTC
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Pada gambar 2 membuktikan bahwa pada produk CMAX di wilayah Manggalewa memiliki
nilai 55 dBz dan pada gambar VCUT di wilayah Manggelewa menunjukkan nilai rellektifitas
>45 dBz berada di ketinggian > 6 km. Dalam membuktikan kejadian hujan es langkah diatas
tidak dapat dipisahkan karena langkah pertama merupakan indikator kejadian huajan es dan
hujan lebat sedangkan langkah kedua merupakan langkah yang membuktikan kejadian hujan
es.

Gambar 3. Membedakan hujan es dan intensitas hujan

Keterangan:
Ch1 : hujan ekstrem
Ch2 : hujan lebat
Ch3 : hujan sedang
Ch4 : hujan ringan
Membedakan hujan es dengan hujan adalah dengan melihat kondisi vertikal awan dengan
memanfaatkan radar cuaca. Berdasarkan gambar 3, hujan es dapat dilihat dengan kondisi
vertikal nilai reflektifitas >45 dBz berada pada lapisan permukaan hingga ketinggian >6 km.
Sedaangkan untuk kasus hujan lebat atau hujan ektrem nilai reflektifitas maksimum (>45)
secara vertikal berada pada ketinggi < 6 km atau nilai reflektifitas < 45 dBz yang berada dari
lapisan permukann hingga lapisan atas (>6 km).
2. Hujan lebat
Berdasarkan BMKG kriteria hujan ekstrem adalah hujan dengan intensitas > 50 mm/hari atau
> 20 mm/jam.

Gambar 4. RIH dan PAC
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Gambar 4 merupakan grafik hujan RIH pukul 02.20-04.40 UTC bernilai > 60 mm/jam dan
akumulasi curah hujan 24 jam di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima > 100
mm/hari. Hal ini membuktikan terjadinya hujan lebat di wilayah tersebut.

Gambar 5. CMAX dan VCUT jam 04.30 UTC

Nilai reflektifitas menyatakan peluang terjadinya hujan. Semakin besar nilai reflektifitas, maka
semakin besar pula intensitas hujan yang terjadi. Berdasarkan gambar 5, nilai reflektifitas
didapat > 50 dBz, sehingga wilayah tersebut terindikasi terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Namun, nilai reflektifitas maksimum tersebut hanya mencapai ketinggian < 5 km. Sehingga
tidak ada potensi hujan es yang terjadi.
3.2. Analisis Evolusi Konvektif
Secara teoritis perkembangan dari sel awan konvektif pada saat hujan es cenderung labil (cepat
terjadi) dibanding dengan kejadian hujan lebat. Namun secara umum proses yang terjadi adalah
serupa. Hujan es dan hujan lebat berasal dari awan konvektif yang memiliki 3 fase
perkembangan yakni fase tumbuh, matang dan luruh.
(a)

(c)

(b)

(e)

(d)

Gambar 6. VCUT jam (a) 05.20 UTC; (b) 05.30 UTC; (c) 05.40 UTC; (d) 05.50 UTC; (e) 06.00 UTC

Pada saat kejadian hujan es (gambar 6) pukul 05.20 UTC terlihat inti sel tumbuh hingga
ketinggian 4 km. Dalam jangka waktu 10 menit inti sel berada pada fase matang mulai
berkembang dan meluas hingga mencapai ketinggian < 10 km. Pada 10 menit berikutnya pada
jam 05.40 UTC inti sel mulai luruh dengan intensitas yang mulai berkurang secara signifikan.
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Pada jam 05.50 UTC inti sel awan konvektif tidak terlihat di radar menyatakan bahwa awan
konvektif telah mencapai fase luruh.
(a)

(b)

(d)

(c)

km(e)

Gambar 7. VCUT jam (a) 04.20 UTC; (b) 04.30 UTC; (c) 04.40 UTC; (d) 04.50 UTC; (e) 05.00 UTC

Berdasarkan gambar 7 menunjukkan saat kejadian hujan lebat inti sel awan konvektif tumbuh
pada jam 04.20 UTC dengan ketinggian mencapai 4 km. Inti sel awan mulai berkembang dan
berada pada fase matang di jam 04.30 UTC dengan ketinggian yang hampir sama atau < 5 km,
perkembangan intensitas yang terjadi cenderung tidak signifikan. Pada pukul 04.40 UTC awan
masih berada pada fase matang dengan intensitas perkembangan inti awan konvektif mulai
berkurang meskipun luasan awan lebih besar. Jam 04.50 UTC inti sel awan konvektif meluruh
dan ter-disipasi sempurna pada jam 05.00 UTC.
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Gambar 8. Grafik Tinggi puncak awan hujan es (atas) dan hujan lebat (bawah)

Penentuan evolusi konvektif jika dilihat dari puncak awan (gambar 8), terlihat bahwa durasi
dari proses tumbuh hingga luruh awan konvektif untuk kejadian hujan es berlangsung cepat
jika dibandingkan hujan lebat. Terdapat perbedaan yang terlihat dari kedua kejadian tersebut
adalah pada proses tumbuh yaitu proses tumbuh hujan es berlangsung singkat dibandingkan
hujan lebat. Selain itu puncak awan hujan es lebih tinggi dibandingakan hujan lebat.
3.3. Analisis pola Three Body Scatter Spike (TBSS)
Hal mendasar yang membedakan hujan es dan hujan lebat secara signifikan adalah adanya pola
Three Body Scatter Spike (TBSS) pada kejadian hujan es. TBSS merupakan hamburan radar
microwave non-Rayleigh. Ketika beam radar bertemu bongkahan besar yang berlapis air maka
daya dari radar akan tersebar ke segala arah, beberapa diantaranya menjalar ke tanah. Beberapa
daya yang mengenai tanah terpantul kembali ke inti es dan kemudian terhambur kembali ke
receiver radar di sepanjang radial yang sama. Resultan dari 3 energi yang terhambur
menghasilkan pola TBSS (Kurimsky, 2010).
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(b)

a)

Gambar 8. Pola TBSS pada (a) PPI elevasi 9.10 ; (b)VCUT

Berdasarkan gambar 8 terlihat pola TBSS pada kejadian hujan es di wilayah Manggelewa. Hal
ini membuktikan bahwa TBBS menjadi salah satu ciri utama beda kejadian hujan es dengan
hujan lebat. Namun pola khusus ini tidak dapat ditemukan disetiap kasus hujan es, hal tersebut
bergantung pada jenis radar yang digunakan dan jarak dari pusat radar. Karena proses teradinya
pola TBBS disebabkan oleh hamburan dari energi yang disebabkan oleh kristal es (Kurimski,
2010).
3.4. Analisis Vertical Integrated Liquid (VIL)
Produk VIL dapat digunakan untuk mengetahui potensi cuaca buruk. Apabila nilai VIL
semakin besar maka potensi cuaca buruk akan semakin berpeluang terjadi
(b)

(a)

Gambar 9. Nilai VIL untuk (a) hujan es; (b) hujan lebat

Nilai VIL pada kejadian hujan es adalah 34.01mm. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan
dengan nilai VIL kejadian hujan lebat yang hanya bernilai 13.76 mm (gambar 9.(a) dan (b)).
Nilai VIL dapat dijadikan salah satu indikator pembeda kejadian hujan es dan hujan lebat.
4. Penutup
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Nilai reflektifitas pada saat kejadian hujan es dan hujan lebat adalah > 50 dBz
2. Nilai maksimum reflektifitas kejadian hujan es adalah > 6 km dan hujan lebat < 5 km
3. Evolusi konvektif kejadian hujan es lebih cepat terjadi dibandingkan dengan kejadian
hujan lebat
4. Terdapat pola TBSS pada kejadian hujan es yang menjadi pembeda dengan hujan lebat
5. Nilai VIL pada kejadian hujan es lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian hujan lebat.
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Abstrak. Badai geomagnet terjadi akibat aktivitas abnormal di matahari yang mempengaruhi intensitas
angin matahari. Badai ini ditandai dengan perubahan nilai variasi harian medan magnet bumi yang
besar, cepat dan tidak beraturan. Efek badai geomagnet di sekitar bumi dapat berdampak pada aktivitas
manusia di luar angkasa dan di permukaan bumi. Salah satu kejadian badai geomagnet yang pernah
tercatat adalah pada tanggal 13 Oktober 2016. Dalam penentuan tingkat gangguan geomagnet
digunakan indeks geomagnet. Indeks geomagnet merupakan ukuran sederhana yang menggambarkan
aktivitas magnetis yang berasal dari ionosfer dan magnetosfer bumi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis indeks geomagnet ketika terjadi badai tanggal 13 Oktober 2016. Indeks geomagnet yang
dianalisis antara lain indeks K, indeks A dan indeks Dst khususnya di wilayah Sumatera. Data yang
digunakan adalah data variasi harian komponen H medan magnet bumi dari rekaman sensor
magnetometer BMKG di Stasiun Gunungsitoli, Tuntungan, Sicincin, Liwa dan Tangerang.
Berdasarkan hasil analisis dapat diidentifikasi jika badai geomagnet pada tanggal 13 Oktober 2016
tersebut termasuk kriteria badai geomagnet kuat jika ditinjau dari nilai Dst indeks yang menyentuh
angka dibawah -100 nT.
Kata kunci : indeks, badai, geomagnet
Abstract. Geomagnetic storms occur due to abnormal activity in the sun that affects the intensity of the
solar wind. This storm is marked by changes in the value of daily variations of a large, fast and
irregular magnetic field. The effects of geomagnetic storms around the earth can have an impact on
human activity in outer space and on the earth's surface. One of the occurrences of geomagnetic storm
ever recorded is on October 13, 2016. In determining the level of geomagnetic disturbance used
geomagnetic index. The geomagnetic index is a simple measure that describes the magnetic activity
derived from the ionosphere and the earth's magnetosphere. This study aims to analyze the geomagnetic
index when the storm occurred on October 13, 2016. Geomagnetic indexes analyzed include K index,
A index and Dst index, especially in the region of Sumatra. The data used are daily variation data of H
(horizontal) magnetic field component of BMKG magnetometer sensor record at Gunungsitoli station,
Tuntungan station, Sicincin station, Liwa station and Tangerang station. Based on the results of the
analysis can be identified if the geomagnetic storm on October 13, 2016 includes strong geomagnetic
storm criteria when viewed from the Dst index value that touches the number below -100 nT.
Keywords : geomagnetic, storm, index

1. Pendahuluan
Fenomena badai geomagnet dapat terjadi akibat aktivitas abnormal pada matahari sehingga
mempengaruhi intensitas angin matahari ke antariksa. Aktivitas abnormal pada matahari
tersebut antara lain disebabkan karena adanya fenomena lontaran massa korona atau dikenal
dengan Coronal Mass Ejections (CME), adanya flare matahari (solar flares), dan fenomena
lubang korona (coronal holes) [1].
Lontaran massa korona (CME) merupakan peristiwa terlontarnya plasma dari matahari dalam
jumlah besar dan membawa medan magnet. Ketika terjadi CME, partikel-partikel dan medan
magnet dilontarkan ke antariksa terbawa oleh angin surya, kemudian angin surya yang menuju
bumi akan bertumbukan dengan magnetosfer dan dapat terjadi injeksi energi medan listrik
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melalui mekanisme rekoneksi [2]. Energi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan arus cincin
di sekitar bumi yang memicu gangguan medan magnet bumi skala global atau badai geomagnet
[3]. Sehingga dapat dikatakan CME merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan di
ruang antar planet yang memicu terjadinya badai [4]. Namun tidak semua fenomena CME ini
menyebabkan terjadinya badai geomagnet [5].
Pada saat siklus matahari menurun, pengaruh lubang korona atau coronal holes sangat dominan
pada medium antar planet, lubang korona tersebut akan bermigrasi dari daerah polar ke lintang
yang lebih rendah bahkan kadang-kadang sampai ke ekuator matahari [6]. Migrasi lubang
tersebut menghasilkan aliran plasma yang akan menerpa magnetosfer bumi dengan interval
periodik dan akan menyebabkan badai geomagnet yang berulang (recurrent geomagnetic
storms). Tetapi pada umumnya badai geomagnet tersebut hanya berkekuatan sedang [7].
Kemudian untuk mengetahui aktivitas matahari yang berpengaruh pada bumi perlu dilakukan
pengamatan terhadap CME dan flare secara kontinyu. Meskipun CME dan flare merupakan
fenomena yang berbeda namun seringkali terjadi secara simultan. Dan pengamatan terhadap
kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa CME dan flare berkaitan dengan kejadian badai
geomagnet [8].
Pengamatan mengenai badai geomagnet dilakukan pertama kali oleh Broun pada tahun 1861.
Badai geomagnet diamati dengan melihat variasi intensitas komponen H medan magnet, jika
terjadi penurunan intensitas secara signifikan maka dapat diindikasi terjadi badai. Selanjutnya
pada penelitian Moos di tahun 1910 barulah dapat diidentifikasi pola badai geomagnet, yaitu
terjadi peningkatan mendadak komponen H medan magnet kemudian diikuti dengan penurunan
yang besar, cepat dan tidak beraturan selama beberapa jam lalu diakhiri dengan pemulihan yang
lambat selama 2-3 hari. Terdapat efek serius yang ditimbulkan oleh badai geomagnet yakni
dapat mengganggu aktivitas manusia di bumi maupun di luar angkasa.
Tingkat aktivitas gangguan geomagnet akibat proses interaksi badai geomagnet pada
magnetosfer dan ionosfer dampaknya dinyatakan dengan indeks aktivitas geomagnet. Indeks
aktivitas geomagnet adalah ukuran sederhana dari aktivitas geomagnet yang terjadi di
magnetosfer dan ionosfer bumi selama periode kurang dari beberapa jam yang dicatat oleh
observatorium. Indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kekuatan badai
geomagnet yang disebut Disturbance storm time index (indeks Dst). Indeks Dst
menggambarkan gangguan pada komponen H medan magnet ketika terjadi badai geomagnet
khususnya pada daerah lintang rendah atau ekuator. Kemudian indeks geomagnet secara lokal
(pada suatu lokasi tertentu) dinyatakan dengan indeks K, dimana indeks K menggambarkan
seberapa besar efek yang ditimbulkan oleh aktivitas matahari terhadap gangguan medan magnet
di permukaan bumi. Sedangkan indeks A merupakan nilai konversi rata-rata indeks K yang
digunakan untuk menentukan kriteria badai geomagnet.
2. Metode Penelitian
Kejadian badai geomagnet yang dianalisis adalah badai geomagnet pada tanggal 13 Oktober
2016. Berdasarkan arsip Space Weather Live GFZ Postdam, Jerman, bahwa badai 13 Oktober
2016 tercatat sebagai salah satu dari Top 50 geomagnetic storms of 2016 atau salah satu dari 50
badai geomagnet terkuat yang pernah tercatat di tahun 2016. Dengan nilai Dst minimum WDC
Kyoto sebesar -104 nT yang berarti termasuk dalam kriteria badai kuat berdasarkan indeks Dstnya.
Kemudian data geomagnet yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari rekaman jaringan
sensor magnetometer BMKG Sumatera dan Jawa Bagian Barat pada tanggal 10-16 Oktober
2016.
28

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018
Tabel 1. Sensor magnetometer yang digunakan dalam penelitian.
Stasiun
Lokasi
Tipe Magnetometer Komp. yang diukur
Tuntungan (TUN)
3.500° LU – 98.56° BT
Lemi-018
X, Y, Z, F
Gunungsitoli (GSI) 1.304° LU – 97.57° BT
Magdas-9
H, D, Z, F
Sicincin (SCN)
0.550° LS – 100.30° BT
Magdas-9
H, D, Z, F
Liwa (LWA)
5.020° LS – 104.06° BT
Magdas-9
H, D, Z, F
Tangerang (TNG)

6.172° LS – 106.65° BT

Lemi-018

X, Y, Z, F

Sensor Magdas-9 dan Lemi-018 tersebut memiliki sampling rate sebesar 1 detik dengan
ketelitian 0.01 nT. Dari raw data yang diperoleh berupa nilai komponen medan magnet per
detik, dipilih data pada komponen H medan magnet untuk selanjutnya dianalisis. Khusus untuk
sensor Lemi-018 dengan orientasi pengukuran komponen X,Y,Z, maka dicari dulu komponen
H dengan penjumlahan vektor.
𝐻2 = 𝑋 2 + 𝑌2
𝐻 = √𝑋 2 + 𝑌 2

(1)
(2)

Selanjutnya dari komponen H medan magnet tersebut dapat ditentukan indeks Dst masingmasing stasiun. Indeks Dst merupakan selisih dari data komponen H asli dengan data komponen
H pada data trend atau pola hari tenang medan magnet (quite day). Penentuan pola hari tenang
didasarkan pada hasil dekomposisi sinyal menggunakan metode EMD (Empirical mode
decomposition). Metode EMD ini digunakan untuk mendapatkan pola atau trend data hari
tenang (quite day) atau hari dimana tidak terdapat gangguan medan magnet pada magnetosfer
dan ionosfer. Secara sederhananya, cara kerja metode ini adalah dengan mencari rata-rata antara
semua puncak maksimum dan semua puncak minimum dari suatu sinyal yang telah
dihubungkan masing-masing puncaknya oleh garis spline kubik, kemudian hasil rata-rata
tersebut dihitung ulang dengan prosedur yang sama sedemikian rupa agar memperoleh pola
atau trend yang halus atau smooth. Dalam hal EMD ini penulis menggunakan aplikasi ”Program
Analisa Trend Harian Data Magnet Bumi” oleh M. Syirojudin BMKG (2015). Data yang
digunakan sebagai trend juga harus diperhatikan agar sekiranya data harian tersebut tidak
terdapat gangguan medan magnet sehingga hasil analisis indeks geomagnet yang diperoleh
akurat.
Setelah diperoleh pola hari tenang, maka data variasi harian komponen H medan magnet hasil
rekaman sensor dikurangi dengan data komponen H medan magnet pada hari tenangnya,
kemudian data hasil selisih per detik tersebut dirata-rata per jam sehingga diperoleh nilai indeks
Dst per jamnya. Data indeks Dst per jam yang telah didapat kemudian diambil amplitudo
maksimumnya setiap 3 jam lalu dikonversi dengan skala indeks K yang sesuai dengan daerah
lintang rendah seperti ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Konversi fisis tingkat gangguan geomagnet/indeks Dst per-jam dalam nanoTesla (nT) ke dalam skala
indeks K dan indeks a (amplitudo) [9].
Rentang Nilai Dst (nT) Indeks K Indeks a
0 - 3.5
0
0
3.5 – 7
1
3
7 – 13
2
7
13 – 25
3
15
25 – 41

4

27

41 – 71

5

48

71 – 121

6

80

121 – 201

7

140

201 – 300

8

240

> 300

9

400

Indeks K adalah sebuah indeks lokal kuasi logaritmik dalam periode 3 jam dari aktivitas
magnetik bumi. Diperoleh dari konversi nilai indeks Dst per 3 jam mengacu pada Tabel 2.
Indeks a (amplitudo) adalah konversi linier dari indeks K dalam periode 3 jam, nilai
konversinya ditunjukkan pada Tabel 2 diatas. Indeks A didefinisikan sebagai nilai maksimum
yang terjadi dalam rentang waktu 24 jam, dimana diperoleh dengan menghitung rata-rata dari
8 titik amplitudo (indeks a). Kriteria badai geomagnet yang ditentukan berdasarkan indeks A
ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Kriteria badai geomagnet berdasarkan nilai indeks A [10].
Rentang Nilai Indeks A Kriteria Badai
0 < A < 30
Relatif tenang
30 < A < 50
Badai lemah
50 < A < 100
Badai sedang
A > 100
Badai kuat

Adapun tingkat kuat badai geomagnet berdasarkan nilai indeks Dst dikelompokkan menurut
kriteria Loewe dan Prolss (1997) ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Klasifikasi intensitas badai geomagnet berdasarkan indeks Dst [11].
Rentang Nilai Indeks Dst
Kriteria Badai
-30 nT > Dst > -50 nT
Badai lemah
-50 nT > Dst > -100 nT
Badai sedang
-100 nT > Dst > -200 nT
Badai kuat
-200 nT > Dst > -300 nT
Badai sangat kuat
Dst < -300 nT

Badai ekstrim

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Indeks K Geomagnet
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh tingkat gangguan medan magnet berupa indeks
K (lokal) pada masing-masing daerah stasiun pengamatan seperti ditunjukkan pada Gambar 1
berikut ini.
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Gambar 1. Grafik nilai indeks K lokal pada masing-masing stasiun pengamatan yang merepresentasikan tingkat
gangguan geomagnet pada wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat pada tanggal 10-16 Oktober 2016.

Dapat dilihat dari lima grafik diatas mengenai indeks K yang tercatat oleh masing-masing
stasiun pengamatan bahwa indeks K bernilai tinggi pada saat kejadian badai geomagnet 13
Oktober 2016, yang menandakan besarnya tingkat gangguan medan magnet yang terjadi pada
magnetosfer dan ionosfer bumi. Klasifikasi badai geomagnet berdasarkan indeks K tertinggi
yang tercatat pada hari tersebut ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Klasifikasi intensitas badai geomagnet dengan pengukuran fisis indeks K [9].
Skala Pengukuran Fisis
Kriteria Badai
G1
K=5
Badai lemah
G2
K=6
Badai sedang
G3
K=7
Badai kuat
G4
K=8
Badai sangat kuat
G5

K=9

Badai ekstrim

Sehingga jika dikaitkan dengan indeks K yang tercatat pada masing-masing stasiun pengamatan
di wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat, maka kriteria badai geomagnet di masing-masing
daerah yang diwakili (secara lokal) ditunjukkan dengan Tabel 6 berikut ini.
Tabel 6. Identifikasi kriteria badai geomagnet ditinjau dari indeks K tertinggi yang tercatat pada stasiun
pengamatan di wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat selama 10-16 Oktober 2016.
Stasiun
Indeks K Tertinggi Kriteria Badai
Tuntungan (TUN)
K=7
Badai kuat
Gunungsitoli (GSI)
K=6
Badai sedang
Sicincin (SCN)
K=7
Badai kuat
Liwa (LWA)
K=7
Badai kuat
Tangerang (TNG)

K=6
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Didapatkan hasil analisis bahwa berdasarkan indeks K geomagnet, badai 13 Oktober 2016
tergolong kriteria badai geomagnet tingkat kuat dengan nilai K tertinggi yang tercatat pada
stasiun pengamatan sebesar K=7 (skala G3).
3.2 Analisis Indeks A Geomagnet
Berdasarkan hasil konversi indeks K, diperoleh nilai indeks A pada masing-masing stasiun
pengamatan geomagnet seperti ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Grafik nilai indeks A berdasarkan hasil konversi indeks K pada masing-masing stasiun pengamatan
pada rentang waktu 10-16 Oktober 2016.

Indeks A diperoleh dari hasil rata-rata dari 8 titik amplitudo (indeks a) yang merupakan
konversi linier dari indeks K dalam periode tiga jam. Berdasarkan Gambar 2 diatas, ditunjukkan
bahwa nilai indeks A tertinggi yang tercatat oleh stasiun pengamatan di wilayah Sumatera dan
Jawa Bagian Barat berada tepat pada saat kejadian badai geomagnet 13 Oktober 2016.
Kemudian jika dikaitkan dengan kriteria badai geomagnet berdasarkan nilai indeks A yang
ditunjukkan pada Tabel 3 di pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh rincian hasil
analisis indeks A sebagai berikut ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Identifikasi kriteria badai geomagnet ditinjau dari indeks A tertinggi yang tercatat pada stasiun
pengamatan di wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat selama 10-16 Oktober 2016.
Stasiun
Indeks A Tertinggi Kriteria Badai
Tuntungan (TUN)
A = 72.875
Badai sedang
Gunungsitoli (GSI)
A = 64
Badai sedang
Sicincin (SCN)
A = 72.875
Badai sedang
Liwa (LWA)
A = 72.875
Badai sedang
Tangerang (TNG)

A = 60

Badai sedang

Didapatkan hasil analisis bahwa berdasarkan indeks A geomagnet pada Tabel 7 diatas, badai
13 Oktober 2016 tergolong kriteria badai geomagnet tingkat sedang dengan nilai A tertinggi
yang tercatat pada stasiun pengamatan pada wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat sebesar
A=72.875 tepat pada 13 Oktober 2016.
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3.3 Analisis Indeks Dst Geomagnet

Gambar 3. Grafik nilai indeks Dst pada stasiun pengamatan rentang waktu 10-16 Oktober 2016.

Berdasarkan hasil selisih antara komponen H geomagnet hasil observasi dengan komponen H
geomagnet pola hari tenang, maka didapatlah nilai indeks Dst (Disturbance storm time) yang
menunjukkan tingkat besarnya gangguan medan magnet yang terjadi pada magnetosfer dan
ionosfer bumi atau biasa dipakai untuk menilai seberapa besar kekuatan badai geomagnet yang
terjadi.
Hasil pengolahan didapat sebagai berikut ditunjukkan pada Gambar 3 diatas yang menunjukkan
grafik indeks Dst pada masing-masing stasiun pengamatan di wilayah Sumatera dan Jawa
Bagian Barat pada rentang waktu periode 10-16 Oktober 2016. Berdasarkan Gambar 3 diatas
dapat diketahui terdapat pola yang sama antara kelima stasiun pengamatan geomagnet tersebut,
jika terdapat penurunan nilai Dst secara derastis ketika terjadi badai geomagnet 13 Oktober
2016. Pola yang teramati sama persis dengan pernyataan Moos pada tahun 1910 bahwa terjadi
peningkatan mendadak komponen medan magnet kemudian diikuti dengan penurunan yang
signifikan selama beberapa jam lalu diakhiri dengan pemulihan yang lambat selama 2-3 hari.
Menandakan hal tersebut adalah ciri-ciri atau tanda-tanda telah terjadinya badai geomagnet
yang signifikan pada magnetosfer dan ionosfer bumi yang tercatat oleh stasiun pengamatan
geomagnet di permukaan bumi.
Secara rinci dapat ditunjukkan pada Tabel 8 di bawah ini, mengenai kriteria badai geomagnet
jika berdasarkan pada nilai indeks Dst serta detail nilai amplitudo minimum Dst yang tercatat
pada kejadian badai 13 Oktober 2016. Yang akan dikaitkan dengan penggolongan kekuatan
badai berdasarkan indeks Dst (Loewe dan Prolss 1997) yang ditunjukkan pada Tabel 4 diatas
di pembahasan sebelumnya.
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Tabel 8. Identifikasi kriteria badai geomagnet ditinjau dari indeks Dst terendah yang tercatat pada stasiun
pengamatan di wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat selama 10-16 Oktober 2016.
Stasiun
Waktu
Indeks Dst Terendah Kriteria Badai
Tuntungan (TUN) 13 Okt, 17 UTC
Dst = -135.46 nT
Badai kuat
Gunungsitoli (GSI) 13 Okt, 17 UTC
Dst = -118.15 nT
Badai kuat
Sicincin (SCN)
13 Okt, 17 UTC
Dst = -143.04 nT
Badai kuat
Liwa (LWA)
13 Okt, 17 UTC
Dst = -136.67 nT
Badai kuat
Tangerang (TNG)

13 Okt, 17 UTC

Dst = -113.37 nT

Badai kuat

Berdasarkan Tabel 8 diatas, kejadian badai geomagnet tercatat tepat pada 13 Oktober 2016 jam
17.00 UTC, dimana semua stasiun pengamatan geomagnet yang digunakan menunjukkan hasil
yang sama. Hasil tersebut adalah puncak minimum atau nilai Dst terendah dari masing-masing
stasiun pencatat berada pada satu waktu sehingga dapat dikatakan akurat. Dengan rincian pada
Tabel 8 diatas menunjukkan jika kriteria badai geomagnet 13 Oktober 2016 menyentuh angka
Dst dibawah -100 nT, sehingga tergolong kategori badai kuat menurut kriteria Loewe dan
Prolss 1997.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis indeks K, kejadian badai geomagnet 13 Oktober 2016 termasuk
kriteria badai geomagnet yang kuat (K=7) dengan nilai K tertinggi sebesar K=7. Berbeda
dengan hasil analisis indeks A, kejadian badai geomagnet 13 Oktober 2016 termasuk kriteria
badai geomagnet yang sedang (50<A<100) dengan nilai A tertinggi sebesar A=72.875.
Sedangkan jika ditinjau dari indeks Dst, maka kejadian badai geomagnet 13 Oktober 2016
termasuk kriteria badai geomagnet yang kuat
(-100 nT>Dst>-200 nT) dengan nilai Dst
terendah mencapai Dst = -143.04 nT.
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PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DENGAN SISTEM
GREEN RANGKING
OKTAVIA DEA MONIKA, SITI RAHMAH RUSDI
Prodi Meteorologi, prodi Teknik Geodesi dan Geomatika
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha No. 7, Bandung
Abstrak. Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk diatasi. Selama kurun
waktu 50 tahun, rata-rata suhu bumi naik dengan kecepatan tertinggi sepanjang sejarah. Para ilmuwan
pun memprediksikan kenaikan suhu yang drastis ini akan tetap melaju di masa depan. The Natural
Resources Defense Council memaparkan bahwa 16 tahun terpanas dari pencatatan suhu selama 134
tahun yang direkam oleh NASA terjadi sejak tahun 2000. Peristiwa ini tidak dapat dibiarkan begitu
saja. Maka dari itu penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menjelaskan sistem Green Ranking sebagai
metode yang efektif dalam melakukan pencegahan dampak pemanasan global. Cara kerjanya adalah,
setiap rumah tangga harus mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi ini, dan membeli alat indikator yang
digunakan untuk menghubungkan antara smart phone android dengan daya listrik setiap rumah, akan
diberikan alat untuk memonitor dalam bentuk aplikasi di smart phone yang berfungsi untuk melihat
pengeluaran listrik dari masing-masing peralatan dalam satuan persen. Sehingga, ketika terlihat bahwa
penggunaan listrik paling boros di suatu rumah tangga adalah penggunaan televisi, maka penghuni
rumah tangga akan terinspirasi untuk menghemat pemakaian televisi karena mengingat banyaknya
rupiah yang sudah keluar karena penggunaan listrik untuk televisi. Langkah selanjutnya yang dilakukan
di sistem Green Ranking adalah melakukan perangkingan untuk setiap rumah yang mendaftar pada
aplikasi ini, dinilai dari rumah yang persentase penggunaan listriknya yang paling kecil. Juga, diberikan
informasi di peringkat berapa tingkat boros dan hemat kita. Bila lebih boros, maka kita akan termotivasi
untuk menjadi lebih hemat karena secara psikologi, manusia ingin menjadi lebih unggul daripada
manusia lainnya.
Kata kunci : Green Rangking, Perubahan Iklim, pemanasan global, rumah tangga, boros, aplikasi
Abstract. Climate change is one of the most important issues to overcome. Over the course of 50 years,
the earth's average temperature rose at its greatest pace throughout history. The scientists also
predicted that this drastic rise in temperature will keep going in the future. The Natural Resources
Defense Council explained that the hottest 16 years of the 134 year recorded temperature recorded by
NASA occurred since 2000. This event can not be left alone. Therefore writing of this paper aims to
explain the system of Green Ranking as an effective method in preventing the impact of global warming.
The way it works is, every household must register first in this application, and buy the indicator tool
used to connect between smart phone android with electric power of each house, will be given a tool
to monitor in the form of application in smart phone that serves to see the expenditure of electricity of
each equipment in percent units. Thus, when it appears that the most extravagant use of electricity in
a household is the use of television, the inhabitants of the household will be inspired to conserve
television usage because of the large number of dollars that have been discharged due to the use of
electricity for television. The next step taken in the Green Ranking system is to rank for each house that
enrolls in this application, judged from the home that the percentage of its smallest electricity usage.
Also, given the information in the rankings of how extravagant and thrifty we are. If more extravagant,
then we will be motivated to become more efficient because psychologically, humans want to be
superior to other humans.
Keywords: Green Ranking, Climate Change, global warming, household, wasteful, application

1. Pendahuluan
Indonesia membutuhkan energi dan transportasi untuk bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan mendorong kebutuhan akan listrik meningkat tujuh persen per tahun. Namun
penyediaan listrik tidak sejalan dengan pertumbuhan yang tinggi ini – produksi listrik baru saja
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ditingkatkan sekitar enam persen per tahun. Bahkan pertumbuhan lebih tinggi dapat terjadi
apabila 70 juta orang yang saat ini tidak memiliki akses atas listrik, dapat terlayani. Akses dan
konsumsi listrik masyarakat Indonesia masih yang terendah diantara negara-negara
berkembang di Asia Timur. Metode pembangkit listrik yang digunakan saat ini terus meningkat
bersumber dari batu bara adalah penghasil gas rumah kaca yang terus meningkat. Akibat
kebutuhan akan listrik yang terus meningkat, emisi gas rumah kaca Indonesia yang berasal dari
pembakaran bahan bakar fosil, diperkirakan akan bertambah pula. Melihat tren sektor energi
dan kelistrikan saat ini, tingkat emisi bahan bakar fosil Indonesia akan meningkat tiga kali lipat
di tahun 2030. Peningkatan ini sebagian besar diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil
untuk pembangkit listrik. Walaupun kerusakan hutan dan konversi peruntukan lahan di
Indonesia mendominasi emisi saat ini,
Pembangkit Listrik bahan bakar fosil adalah salah satu penyebab dari perubahan iklim, emisi
karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. Kebutuhan
manusia terhadap pemenuhan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahannya
adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga
batu bara, pembakaran batu bara akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer.
Tanpa sumber energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan lebih luas, kita sangat
tergantung pada pembakaran batu bara untuk pasokan listrik pribadi dan komersial. Hasilnya,
semakin banyak emisi karbon dioksida mencemari lingkungan hidup dan merusak ekosistem.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengusulkan sebuah sistem yang diberi nama GREEN
RANKING. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan atas
pemakaian listrik yang boros oleh setiap keluarga. Dalam penelitian ini memberikan luaran
prototype berupa sebuah aplikasi yang digunakan untuk memonitor penggunaan listrik di setiap
rumah, rangking yang diperoleh oleh setiap rumah yang terdaftar dalam aplikasi ini, kemudian
yang terakhir adalah dalam aplikasi ini pengguna bisa mengakses tagihan listrik sementara yang
telah digunakan.
2. Metode Penelitian
a. Tahap Persiapan
Tahap pertama dalam pembuatan sistem ini adalah mencari data yang diperlukan, yaitu dengan
dilakukannya pencarian data tentang penggunaan listrik setiap tahunnya oleh setiap kepala
keluarga disuatu rumah, kemudian pencarain data dari PLN tentang penggunaan bahan bakar
fosil dan batu bara.
b. Tahap Pembuatan Prototype Aplikasi
Tahap pembuatan prototype aplikasi Sistem Green Ranking dilakuan dengan menggunakan
bantuan web marvelapp pembuatan prototype aplikasi dilakukan di Institut Teknologi
Bandung. Pembuatan prototype aplikasi berplatform android diawali dengan analisis kebutuhan
aplikasi. Setelah mendapatkan spesifikasi kebutuhan aplikasi, dilakukan perancangan dari
aplikasi. Setelah didapat rancangan dari aplikasi, dillakukan implementasi untuk membuat
prototype aplikasi yang sebenarnya diperlukan juga untuk membuat sebuah konektor yang
digunakan untuk menyambungkan antara aplikasi dengan kabel listrik untuk membaca berapa
kapasitas daya yang sudah terpakai.
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3.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelusuran website yaitu :

Gambar 2 : Konsumsi listrik indonesia perkapita 2014-2017

Dari data statistik diatas dapat dilihat dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dalam konsumsi pemakaian listrik di indonesia.
Tabel . Pemakaian bahan bakar per jenis pembangkit tahun 2011-2015

Kemudian tercatat dari tahun 2011-2014 terjadi juga peningkatan dalam konsumsi bahan bakar
batubara, gas alam yang dapat menyebabkan penggunaan bahan bakar alam semakin
bertambah, sehingga menyebabkan semakin tingginya penyebaran gas karbon dioksida di
atmosfer.
Saat ini, usaha untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya pemanasan global sudah gencar
dilakukan. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan aksi yang nyata dan berkelanjutan. Kita tahu
bahwa pemanasan global merupakan isu yang berbahaya. Kita tahu bahwa mematikan lampu
merupakan salah satu usaha untuk menghemat listrik dan mengurangi emisi karbon. Kita juga
tahu bahwa dengan menaiki transportasi umum akan lebih ramah lingkungan daripada
menggunakan kendaraan pribadi. Sayangnya, pengetahuan yang kita tahu tersebut tidak
diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang
berkaitan dengan psikologis manusia.
Maka dari itu, peneliti mengusulkan untuk membuat sistem Green Ranking untuk mengatasi
masalah pemanasan global dengan lebih efektif. Green Ranking adalah suatu sistem berbasis
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android yang menyatakan indikator pemakaian listrik dari masing-masing rumah tangga dan
melakukan perbandingan penggunaan listrik antar penggunanya.
3.2 Prototype Aplikasi Green Ranking
Prototype dapat diakses di bit.ly/SistemGreenRanking
3.2.1 Menu Utama

Tekan tombol play untuk memulai aplikasi
3.2.2 Penjelasan Cara Kerja Prototype Aplikasi

Pada menu kedua akan ditampilkan semua hal yang diperlukan untuk kebutuhan pendukung
aplikasi
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3.3.3 Menghubungkan Aplikasi dengan Indikator yang Dipasang untuk Mengetahui Daya
Listrik

Aktifkan terlebih dahulu bluetooth kemudian sambungkan dengan indikator yang tersambung
dengan daya listrik rumah, lalu tekan ya.
3.3.4 Login

Masukkan nama dan pasword, lalu klik login
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3.3.5 Menu

Pilih menu sesuai kebutuhan
3.3.6 Tampilan Pilihan Setiap Menu

3.3 Cara Kerja Prototype Aplikasi Green Ranking
Cara kerjanya adalah, setiap rumah tangga harus mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi ini,
dan membeli alat indikator yang digunakan untuk menghubungkan antara smart phone android
dengan daya listrik setiap rumah, akan diberikan alat untuk memonitor dalam bentuk aplikasi
di smart phone yang berfungsi untuk melihat pengeluaran listrik dari masing-masing peralatan
dalam satuan persen. Sehingga, ketika terlihat bahwa penggunaan listrik paling boros di suatu
rumah tangga adalah penggunaan televisi, maka penghuni rumah tangga akan terinspirasi untuk
menghemat pemakaian televisi karena mengingat banyaknya rupiah yang sudah keluar karena
penggunaan listrik untuk televisi. Selain itu, bila suatu rumah tangga telah mencapai tingkat
penghematan listrik misalnya 20% lebih hemat dari bulan sebelumnya, maka rumah tersebut
diberikan award sebagai “Rumah Percontohan” di lingkungan RT nya. Hal ini akan memicu
semangat warga lain untuk mencapai hal tersebut dan menjadi lebih hemat.
Langkah selanjutnya yang dilakukan di sistem Green Ranking adalah melakukan perangkingan
untuk setiap rumah yang mendaftar pada aplikasi ini, dinilai dari rumah yang persentase
penggunaan listriknya yang paling kecil. Juga, diberikan informasi di peringkat berapa tingkat
boros dan hemat kita. Bila lebih boros, maka kita akan termotivasi untuk menjadi lebih hemat
karena secara psikologi, manusia ingin menjadi lebih unggul daripada manusia lainnya. Namun,
bila lebih hemat, kita akan merasa bangga dan akan tetap menghemat pemakaian listrik
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sehingga peringkat kita di lingkungan RT/RW dalam hal penghematan pemakaian listrik bisa
tetap di atas. Dengan cara ini, maka masyarakat luas pun termotivasi secara langsung untuk
harus menjadi unggul dalam hal penghematan listrik. Bila hal tersebut berhasil dilakukan, maka
gas emisi karbon akan berkurang secara signifikan dan dampak pemanasan global bisa
diminimalisir.
4.

Kesimpulan

Kesimpulannya, dalam menghadapi isu pemanasan global, kita harus menyadari bahwa solusi
paling efektif dalam mengatasinya adalah dengan membuat sistem yang melibatkan aspek
psikologis manusia. Manusia yang berbuat kerusakan, maka manusia juga yang harus
bertanggung jawab. Maka dari itu, kita harus membuat sistem yang manusiawi untuk
meminimalisir dampak pemanasan global secara efektif. Kami percaya bahwa Sistem Green
Ranking merupakan langkah yang efektif untuk menghemat penggunaan listrik dan
meminimalisir gas karbon dioksida yang dihasilkan, karena dengan menjalankan sistem ini,
masyarakat dituntut untuk menjadi yang paling hemat dalam melakukan penggunaan listrik
dengan adanya sistem perbandingan dan reward, sehingga dampak pemanasan global pun bisa
dicegah sejak dini.
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Abstrak. Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang mendominasi pasar Asia
pada 2050. Namun, proses perkembangan ekonomi cenderung berdampak buruk terhadap kondisi
lingkungan. Untuk itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan menjadi
penting untuk dikaji sehingga pemerintah daerah dapat mengimplementasikan peraturan yang tepat
sasaran pada sektor-sektor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intensitas
kegiatan ekonomi terhadap lingkungan melalui parameter Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
sebagai parameter ekonomi dan Aerosol Optical Thickness (AOT) sebagai parameter polusi lingkungan
di tiga kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Semarang, dan Surabaya pada periode 2005-2015. Metode
yang digunakan dalam penilaian hubungan tersebut adalah analisis statistik regresi. Diagram pencar
hasil regresi kemudian dicocokan dengan hipotesis Environtmental Kuznet Curve (EKC). Hubungan
antara PDRB dan AOT secara lebih lanjut dianalisis melalui dua pendekatan 1) Persentase kontribusi
tiap sektor penyumbang PDRB; dan 2) Perubahan penggunaan lahan pada kota. Hasil menunjukkan
bahwa bentuk hubungan yang terjadi pada tiga lokasi kajian adalah polynomial orde 3 dengan
kecenderungan meningkat pada DKI Jakarta dan Kota Semarang serta kecenderungan menurun pada
Kota Surabaya. Nilai R2 tertinggi berturut-turut ditemukan pada Kota Semarang sebesar 0.7074, DKI
Jakarta sebesar 0.5223, dan Kota Surabaya sebesar 0,414. Berdasarkan hipotesis EKC diketahui bahwa
perkembangan industri Kota Semarang berada pada tahap Pre-Industrial, DKI Jakarta pada tahap
Industrial, dan Kota Surabaya pada tahap Post-Industrial. Hasil analisis menunjukan bahwa besaran
AOT tidak hanya berkaitan dengan industri ditinjau dari nilai ekonomi yang dihasilkan, malinkan juga
sektor industri yang ditinjau secara spasial.
Kata kunci : Aerosol Optical Thickness, Environtmental Kuznet Curve, Produk Domestik Regional
Bruto, Industri, Penggunaan Lahan
Abstract. Indonesia is projected to be one among dominating forces in Asian market by 2050. However,
the process of economic growth tends to affect the environmental conditions. Hence, the relationship
between economic growth and environmental impacts becomes important to be examined so that the
stakeholder could apply the best regulations. This study aims to examine the effect of the intensity of
economic activity on the environment through the parameters of Gross Regional Domestic Product
(GRDP) as economic parameters and Aerosol Optical Thickness (AOT) as environmental pollution
parameters in three big cities in Indonesia: Jakarta, Semarang, and Surabaya during 2005 -2015. The
method used in the relationship assessment is the statistical analysis of regression. The scatter diagram
of the regression results is then matched with Environtmental Kuznet Curve (EKC) hypothesis. We then
analyze further the relationship between GRDP and AOT using following approaches 1) Persentage
contribution of each economic sector to GRDP; and 2) Land use dynamics in the cities. The result
showed that the relation between AOT and PDRB in the three study sites took the 3rd order polynomial
form with tendency of increasing in DKI Jakarta and Semarang and decreasing in Surabaya. The
highest value of R2 was found in Semarang at 0.7074, DKI Jakarta at 0.5223, and Surabaya at 0.414.
Based on the EKC hypothesis, it is known that industrial development of Semarang is in Pre-Industrial
stage, while DKI Jakarta in Industrial stage, and Surabaya City at Post Industrial stage. The result of
analysis shows that the value of AOT is not only related to the industrial sector by number of economic
value, but also industrial sector viewed at spatial perspective.
42

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018
Keywords : Aerosol Optical Thickness, Environtmental Kuznet Curve, Gross Regional Domestic
Product, Industry, Land Use

1. Pendahuluan
Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang mendominasi pasar
Asia pada 2050 selain India dan China [1]. Perkembangan ini muncul sebagai efek dari
bertumbuhnya berbagai sektor ekonomi mulai dari pertanian, perkebunan, penambangan,
industri, manufaktur, hingga pelayanan jasa. Sayangnya, berbagai perkembangan sektor
ekonomi tersebut diindikasikan memiliki dampak terhadap lingkungan baik pada tanah, air,
maupun udara. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi yang berpotensi membawa dampak
lingkungan ini bukanlah hal yang bisa dilepas tangankan begitu saja tanpa adanya kontrol yang
tegas.
Stern et al (1996) secara general menyatakan bahwa dampak lingkungan merupakan sebuah
keniscayaan dalam perkembangan ekonomi dengan bentuk hubungan yang khas [2]. Hipotesis
ini menjadi sebuah paradigma yang dikenal dengan istilah Environtmental Kuznet Curve
(EKC). Akan tetapi, riset mengenai EKC ini banyak ditarik dari riset yang dilakukan pada
negara-negara lintang tengah yang memiliki tren tranformasi ekonomi serta kondisi iklim yang
spesifik, misalnya pada negara-negara NAFTA [3]; pada region Afrika Amerika Latin dan
Asia [4]; serta pada tiga kota besar di China [5]. Sementara itu, Indonesia memiliki karakteristik
pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, bahkan politik yang sama sekali berbeda dengan negaranegara tersebut. Hal ini secara otomatis membuat Indonesia memiliki pola degradasi
lingkungan yang berbeda dengan negara-negara eropa. Menanggapi hal tersebut, riset
mengenai evaluasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan yang
spesifik di Indonesia menjadi hal yang penting agar pemangku kebijakan dapat
mengimplementasikan peraturan dan batasan yang tepat sasaran pada sektor-sektor tertentu.
Agar penelitian lebih fokus, paper ini membatasi defisini pertumbuhan ekonomi Indonesia
berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianalisis pada tiga kota besar
utama Indonesia yakni Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sementara itu, untuk melakukan
kuantisasi degradasi lingkungan, kami membatasi pada lingkup polusi udara yang
direpresentasikan oleh data Aerosol Optical Thickness (AOT). Data AOT terekam pada citra
MODIS level 3 (MYD09CMA) yang diterbitkan oleh NASA. Aerosol dianggap mewakili
aspek polusi udara karena menurut NASA Earth Observation (2010) aerosol merupakan segala
jenis partikel padat dan cair yang tersuspensi di atmosfer, termasuk debu-debuan, garam laut,
abu vulkanik, asap dari api, dan polusi dari pabrik. Sementara itu, AOT menyatakan derajat
kemampuan aerosol dalam mencegah transmisi cahaya di atmosfer. AOT kurang dari 0.1
mengindikasikan langit cerah dengan jarak pandang maksimal, sementara nilai 4
mengindikasikan keberadaan aerosol yang padat sehingga jarak pandang buruk [6].
Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji besaran aerosol optical
thickness di Jakarta, Semarang, dan Surabaya selama sebelas tahun serta menilai hubungan
antara pertumbuhan ekonomi dan polusi udara di Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
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2. Metode Penelitian
Sumber Data
Data polusi udara yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan data citra MODIS Aqua level
3 (MYD09CMA) sebagai data aerosol optical thickness (AOT) yang merupakan nilai
representatif dari polusi udara. MODIS Aqua Level 3 produk 3 MYD09CMA diunduh dari situs
http://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/ secara gratis. Nilai pixel yang terkandung dalam citra
tersebut adalah berupa integer 16-bit. Ia memiliki faktor skala 1000 dimana nilai 0 sama dengan
0 dan 3000 sama dengan 1. Nilai AOT tahunan pada suatu wilayah diperoleh melalui rerata
nilai pixel pada citra yang diunduh satu scene tiap bulan pada satu batas administrasi kota. Nilai
rerata AOT dikumpulkan selama 11 tahun dari Januari 2005 hingga Desember 2015.
Sementara itu, data pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh nilai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di DKI Jakarta, Surabaya, dan Semarang.
Data didapatkan melalui publikasi dokumen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten-Kota
di Indonesia Periode 2000-2003, 2003-2007, 2008-2012, dan 2012-2016 pada website Badan
Pusat Statistik (BPS) (http://bps.go.id). Sementara itu, data persentase kontribusi sektor
ekonomi pada PDRB juga digunakan dalam paper ini untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan
yang berpotensi mempengaruhi jumlah emisi polusi ke lingkungan. Data tersebut didapatkan
dari website BPS Jakarta (http://jakarta.bps.go,id), BPS Surabaya (http://surabaya.bps.go,id),
serta BPS Semarang (http://semarang.bps.go.id). Kami juga menggunakan data perubahan
luasan kawasan industri dari 2005 hingga 2015 melalui interpretasi visual kenampakan citra
yang dihimpun oleh Google Earth. Kawasan industri diidentifikasi melalui warna, tekstur,
bentuk, ukuran, dan pola sehingga didapatkan poligon-poligon yang merepresentasikan
kawasan industri di DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
Analisis Regresi
Analisis regresi linier, kuadratik, logaritmik, power, dan exponensial dilakukan untuk menguji
adanya hubungan positif atau negatif antara konsentrasi AOT dan nilai PDRB tiga kota besar
di Indonesia. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi
berpengaruh terhadap polusi udara karena dominasi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan
oleh berbagai kegiatan yang menyebabkan polusi udara contohnya industri, manufaktur, dan
pertambangan.
Sehingga variabel dependen yang digunakan adalah nilai AOT dari citra MODIS dan variabel
independen adalah PDRB kota besar di Indonesia. Analisis regresi yang digunakan
menggunakan persamaan model regresi yaitu:
Polynomial : 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
Keterangan:
Exponential : 𝑦 = 𝑎𝑏 𝑥
y : variabel terikat
Logaritmik : 𝑦 = 𝑎 𝑙𝑛(𝑥) + 𝑏
x : variabel bebas
Linier
: 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
a, b : konstanta
𝑏
Power
: 𝑦 = 𝑎𝑥
Analisis ini menghasilkan nilai determinasi atau nilai R2 menunjukkan proporsi sumbangan
variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 memiliki rentang 0 hingga 1.
Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar pula variasi dari variabel independen yang dapat
dijelaskan oleh variabel dependen. Kami memilih model regresi terbaik dengan membandingan
nilai determinasi setiap hasil regresi pada tiap jenis regresi untuk mengetahui bentuk hubungan
pada tiap kota.

44

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Environtmental Kuznet Curve (EKC)
Untuk membandingkan tingkat perkembangan ekonomi tiga kota besar di Indonesia, kami
menggunakan rasio konsentrasi AOT tahunan terhadap PDRB (AOT/PDRB) dihitung dari
tahun ke tahun untuk masing masing kota. Selanjutnya, garis tren plot rasio dibuat untuk
menggambarkan variasi perkembangan selama tahun 2005 sampai 2015. Kami kemudian
mencoba mencocokan grefik tren dengan environtmental kuznet curve (EKC) untuk melihat
apakah ada kecocokan pola antara emisi polusi udara di DKI Jakarta, Surabaya, maupun
Semarang dengan hipotesis EKC.

Gambar 1. Environtmental Kuznet Curve
(Sumber: https://www.economicshelp.org)

3. Hasil dan Pembahasan
Industrialisasi berawal dari industri kecil dan kemudian bergerak ke industri berat. Pergerakan
ini akan meningkatkan penggunaan sumberdaya alam, dan peningkatan degradasi lingkungan.
Setelah itu industrialisasi akan memperluas perannya pada pembentukan produk nasional
domestik yang semakin stabil. Environmental Kuznets Curve (EKC) dikenal sebagai teori
pertama yang menggambarkan bagaimana hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi
dengan degradasi lingkungan sebuah negara. Menurut teori ini ketika pendapatan suatu negara
masih tergolong rendah, maka perhatian negara tersebut akan tertuju pada bagaimana cara
meningkatkan pendapatan negara, baik melalui produksi, investasi yang mendorong terjadinya
peningkatan pendapatan dengan mengesampingkan permasalahan kualitas lingkungan.
Akibatnya pertumbuhan pendapatan akan diikuti oleh kenaikan tingkat polusi dan kemudian
menurun lagi dengan pertumbuhan yang tetap berjalan. Teori ini dikembangkan atas dasar
permintaan akan kualitas lingkungan yang meningkatkan pengawasan sosial dan regulasi
pemerintah sehingga masyarakat akan lebih sejahtera [7].
Hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan dapat dilihat dari
dua variabel yang mewakili tingkat pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. Variabel
mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari peningkatan nilai
output dalam bentuk domestik bruto. Hal ini dikarenakan PDRB dalam suatu wilayah dapat
menggambarkan keberhasilan kegiatan pembangunan ekonomi pada wilayah tersebut.
Sedangkan variabel mengenai degradasi lingkungan kami menggunakan Aerosol Optical
Thickness (AOT) yang merupakan nilai representatif dari polusi udara. Kami menggunakan
data polusi udara pada AOT karena bersifat temporal. Berdasarkan data yang sudah didapat,
selanjutnya kami membuat rata-rata AOT setiap tahun. Kami memilih tiga kota besar di
Indonesia yang dapat mempresentasikan kota-kota lain di Indonesia yaitu DKI Jakarta,
Semarang, dan Surabaya. Ketiga kota tersebut merupakan kota dengan yang memiliki dominasi
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kegiatan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan kota lainnya. Penelitian kami
menggunakan analisis regresi selama 11 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai 2015. Pemilihan
lama waktu 11 tahun dikarenakan ketersediaan data dan publikasi dari kedua variabel. Selain
itu, pada citra MODIS tahun-tahun tersebut memiliki tutupan awan yang relatif sedikit sehingga
data AOT dapat diperoleh dengan baik.
Hubungan antara polusi udara dan PDRB
Hubungan antara polusi udara dan PDRB di ketiga kota besar Indonesia menunjukkan hasil
yang berbeda. Besaran PDRB di setiap kota rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya
sedangkan besaran AOT di setiap kota mengalami fluktuasi. Berikut tabel besaran AOT dan
PDRB DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya Tahun 2005 – 2015:
Tabel 1. Besaran AOT dan PDRB DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya Tahun 2005-2015
Sumber: Dokumentasi penulis
DKI Jakarta
Semarang
Surabaya
Tahun
AOT
PDRB
AOT
PDRB
AOT
PDRB
2005
0,189
430999
0,156
23208
0,158
96387
2006

0,227

494524

0,165

26624

0,133

112359

2007

0,169

567794

0,173

30516

0,124

128198

2008

0,296

481354

0,159

34541

0,109

162833

2009

0,274

755263

0,172

38465

0,110

178559

2010

0,233

738721

0,167

43398

0,093

205161

2011

0,223

972923

0,251

48461

0,148

235034

2012

0,343

1095203

0,155

54385

0,110

264336

2013

0,202

1363515

0,215

99756

0,088

293181

2014

0,207

1541003

0,242

108807

0,108

327802

2015

0,449

1755853

0,280

122110

0,141

365351

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa terdapat hubungan keretaikan atau korelasi antara AOT
dan PDRB. Hasil perhitungan dari ketiga kota diperoleh hasil bahwa DKI Jakarta memiliki nilai
korelasi sebesar 0.479739438 sedangkan Semarang sebesar -0.281667144 dan Surabaya
sebesar 0.810211585. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tiap kota memiliki nilai
hubungan yang berbeda antara nilai AOT dan PDRB terkait dengan kondisi yang berbeda pada
tiap kota. DKI Jakarta dan Semarang memiliki nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa
pada tiap kenaikan PDRB dibersamai dengan kenaikan nilai AOT sedangkan Surabaya
memiliki nilai korelasi yang negatif yang menunjukkan bahwa pada tiap kenaikan nilai PDRB
dibersamai dengan penurunan nilai AOT meskipun hubungan antar kedua variabel pada kota
Surabaya cukup rendah.
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Tabel 2. Korelasi antara AOT dan PDRB DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya
Sumber: Dokumentasi penulis
DKI Jakarta

AOT

AOT

PDRB

1

PDRB

0,479739438

1

AOT

PDRB

Semarang
AOT

1

PDRB

0,810211585

1

AOT

PDRB

Surabaya
AOT

1

PDRB

-0,281667144

1

Setelah memperoleh hubungan keterkaitan antara AOT dan PDRB DKI Jakarta, Semarang, dan
Surabaya. Selanjutnya kami mencari nilai koefisien determinasi dan arah hubungan secara
matematis dari setiap kota, di mana AOT sebagai variabel dependen dan PDRB sebagai variabel
independen. Penyelidikan nilai hubungan dilakukan dengan beberapa model regresi yaitu
exponensial, linier, logaritmik, polynomial orde 2, polynomial orde 3, dan power. Keenam
model regresi tersebut menghasilkan nilai hubungan dan persamaan yang berbeda-beda pada
setiap kota dan ditampilkan dalam kedua tabel berikut (Tabel 3 dan 4);
Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi (R2) DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya
Sumber: Dokumentasi penulis
Polynomial Polynomial
Kota
Exponensial
Linier Logaritmik
Power
Orde 2
Orde 3
Jakarta
0,165
0,187
0,193
0,302
0,522
0,187
Semarang
0,657
0,656
0,623
0,664
0,707
0,630
Surabaya

0,080

0,079

0,148

0,413

0,414

0,147

Tabel 4. Persamaan Hasil Analisis Regresi (y) DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya
Sumber: Dokumentasi penulis
Polynomial
Polynomial
Kota
Exponensial
Linier
Logaritmik
Power
Orde 2
Orde 3
7E-19x3 - 2E9E-08x + 0,0724ln(x) 1E-13x2 - 2EJakarta
0,1914e3E-07x
12x2 + 2E-06x 0,01x0,2346
0,1765
0,7315
07x + 0,2992
0,3117
4E-16x3 - 8E1E-06x +
0,061ln(x) 5E-12x2 + 3E5E-06x
Semarang 0,1431e
11x2 + 5E-06x + 0,0077x0,2966
0,1357
0,4648
07x + 0,1555
0,069
3
-2E-18x
+ 3E-7E-08x +
-0,019ln(x)
2E-12x2 - 9E-6E-07x
2
Surabaya 0,1344e
12x - 1E-06x + 0,8471x-0,161
0,1354
+ 0,3575
07x + 0,2191
0,2333

Berdasarkan kedua tabel tersebut dapat diketahui bahwa bentuk hubungan yang terbaik pada
ketiga kota besar antara PDRB dan AOT adalah polynomial orde 3 yang mana pada tiap
penurunan maupun peningkatan oleh PDRB dibersamai dengan peningkatan maupun
penurunan fluktiatif AOT dan dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi tertinggi pada
ketiga kota besar yaitu DKI Jakarta sebesar 0,522 Semarang sebesar 0,707 dan Surabaya
sebesar 0,414. Bentuk hubungan lain seperti exponensial, linier, logaritmik, maupun power
memiliki nilai R2 yang bervariatif pada tiap kota sehingga kurang representatif dan tidak dapat
digunakan sebagai acuan bentuk hubungan yang baik untuk kedua variabel yang diujikan yaitu
PDRB dan AOT.
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AOT

Gambar 2, 3, dan 4 memperlihatkan sebaran data dan garis prediktif tiap persamaan model
regresi yang digunakan di DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Berdasarkan gambar 2
diketahui bahwa plot titik PDRB dan AOT pada DKI Jakarta cenderung positif dengan sebaran
data yang acak dan menyebabkan persamaan model regresi yang sesuai hanya bentuk
polynomial orde 3.

DKI Jakarta
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0.300
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0.100
0

500000

1000000

1500000

2000000

PDRB
Gambar 2. Grafik Regresi antara AOT dan PDRB DKI Jakarta
Sumber: Dokumentasi penulis

Sama halnya dengan DKI Jakarta, Semarang memiliki model persamaan terbaik dengan
menggunakan persamaan regresi polynomial orde 3. Namun terdapat perbedaan dibandingkan
dengan kondisi sebaran plot PDRB dan AOT di DKI Jakarta: 1) sebaran PDRB dan AOT lebih
mendekati kurva persamaan model, dan 2) rentang nilai PDRB maupun AOT lebih kecil.
Semarang
0.300

AOT

0.250
0.200
0.150
0.100
0
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80000

100000 120000 140000

PDRB
Gambar 3. Grafik Regresi antara AOT dan PDRB Semarang
Sumber: Dokumentasi penulis

Kota Surabaya memiliki sifat hubungan AOT dan PDRB yang berbeda dengan DKI Jakarta
maupun Semarang karena memiliki nilai korelasi negatif. Gambar 4 memperlihatkan sebaran
titik plot yang menyebar secara acak dan hanya dapat dijelaskan dengan model persamaan
polynomial orde 2 maupun 3.
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Surabaya
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Gambar 4. Grafik Regresi antara AOT dan PDRB Surabaya
Sumber: Dokumentasi penulis

Hasil nilai koefisien determinasi (R2) pada ketiga kota (DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya)
tidak lebih dari 0,8 yang menandakan bahwa terdapat variabel yang tidak dapat menjelaskan
nilai AOT dari variabel PDRB. Sebagai contoh di Kota DKI Jakarta yang memiliki nilai
koefisien determinasi (R2) 0,522, sisa dari nilai tersebut adalah 0,478. Di mana PDRB dapat
menjelaskan besarnya AOT sebesar 0,522 atau 52,2%, sedangkan 47,8% sisanya dijelaskan
oleh variabel-variabel lainnya. Sejatinya polusi yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh
ekonomi. Akan tetapi populasi juga dapat terjadi karena hal lain yang tidak dibahas pada paper
ini. Hal ini dapat dikarenakan eror atau kesalahan pada saat proses ekstraksi nilai AOT.
Ekstraksi nilai AOT yang kami lakukan adalah dengan mengambil satu citra pada tiap bulan
yang kemudian direrata tiap tahunnya untuk memperoleh nilai AOT tahunan, meskipun pada
kondisi sebenarnya satu citra tersebut kurang merepresentasikan kondisi rerata AOT pada bulan
tersebut. Sehingga eror dapat terjadi pada saat di luar tanggal pengambilan data dan
menyebabkan hasil yang diperoleh dapat meleset dari kondisi yang sebenarnya.
Analisis tren untuk rasio konsentrasi AOT dengan PDRB
Kurva hubungan antara AOT dan PDRB menunjukan adanya tren peningkatan pada DKI
Jakarta dan Semarang, sementara tren penurunan terjadi pada Surabaya. Hal ini menjadi sebuah
indikasi terjadinya proses unik pada tiap kota. Data pengamatan selama sebelas tahun (20052015) menunjukan bahwa tren polusi udara DKI Jakarta dan Semarang mengalami peningkatan
gradual seiring dengan pertambahan PDRB dengan puncak di tahun 2015. Sementara itu,
Surabaya justru mengalami puncak emisi pada 2005 dan semakin berkurang seiring dengan
bertambahnya PDRB. Pemahaman mengenai tren polusi udara di DKI Jakarta, Semarang, dan
Surabaya secara lebih mendalam dilakukan dengan pencocokan model Environtmental Kuznet
Curve (EKC). Namun, pencocokan dalam data yang dikumpulkan penulis memiliki
keterbatasan dalam hal jumlah sampel sehingga menyebabkan penilaian tren masih sangat
general dimana tren positif DKI Jakarta dan Semarang belum tentu menjadi indikasi
pertumbuhan ekonomi pra-industri, juga tren negatif Surabaya belum tentu menjadi indikasi
pertumbuhan ekonomi pasca-industri. Hal ini dilandasi oleh adanya kemungkinan
perkembangan industri pada tahap titik balik (puncak indsutri) yang menjadi transisi antara
keduanya. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik, kami mencoba menganalisis tren
ini berdasarkan dua pendekatan yakni struktur ekonomi kota dan dinamika penggunaan lahan
kota.
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Gambar 5. Grafik Trend AOT DKI Jakarta Dibandingkan dengan PDRB Tahun 2005-2015
Sumber: Dokumentasi penulis

Secara umum, DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dibandingkan dengan
dua kota lainnya yang dikaji dalam paper ini. DKI Jakarta sebagai ibukota pemerintahan
sekaligus ibukota ekonomi memegang peranan penting dalam kelangsungan negara. Posisinya
yang dianggap strategis menarik lebih banyak penduduk untuk mencari penghidupan sehingga
menyediakan banyak sumberdaya manusia untuk dialokasikan ke sektor industri. Hal ini
ditandai dengan jumlah tenaga kerja hingga 304.397 orang pada 1451 perusahaan yang berbeda
[8].
Akan tetapi, struktur ekonomi DKI Jakarta (tabel 5) menunjukan adanya sektor lain yang lebih
signifikan kontribusinya dalam PDRB yakni pada sektor keuangan, real estate, dan jasa
perusahaan serta perdagangan, hotel, dan restoran. Pergerakan roda ekonomi DKI Jakarta tidak
hanya terpaku pada sektor sekunder, justru sektor tersier memberikan kontribusi yang lebih
banyak (hingga 46%) terhadap PDRB DKI Jakarta secara keseluruhan.
Tabel 5. Struktur Ekonomi DKI Jakarta (nilai dalam persen)
Sumber: BPS
Lapangan Usaha
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, dan Air Bersih
Konstruksi
Perdangan, Hotel, dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Real Estate, dan Jasa perusahaan
Jasa-jasa
Jumlah

2005
0.12
0.27
14.15
0.6
12.86
21
8.07
26.88
16.05
100

2006
0.12
0.3
14.12
0.55
13.53
20.83
8.7
25.98
15.87
100

2007
0.12
0.29
14.15
0.55
13.56
21.15
9.21
24.82
16.15
100

2008
0.12
0.3
13.91
0.61
13.65
21.47
9.24
24.73
15.97
100

2009
0.12
0.24
13.78
0.58
13.8
21.39
9.78
24.34
15.97
100

2010
0.12
0.25
13.91
0.52
13.78
21.48
10.06
23.92
15.96
100

2011
0.11
0.32
13.82
0.47
13.76
21.6
10.18
23.82
15.92
100

2012
0.11
0.29
13.79
0.42
13.8
21.45
10.24
23.86
16.04
100

2013
0.11
0.28
13.54
0.37
13.63
22.03
10.34
23.77
15.93
100

2014
0.1
0.26
13.59
0.36
13.36
22.55
10.41
23.41
15.96
100

2015 Rerata
0.09 0.11
0.25 0.28
13.84 13.87
0.34 0.49
13.16 13.54
22 21.54
10.43 9.70
23.68 24.47
16.21 16.00
100

Lapangan usaha yang termasuk dalam kelas sektor tersier menjadi sebuah petunjuk bahwa
bentuk tren polusi DKI Jakarta yang agak bias. Lapangan usaha perdagangan dan jasa
mengemisikan polutan udara yang jauh lebih sedikit daripada industri karena tidak berkaitan
langsung dengan proses pelepasan gas maupun polutan ke udara [9]. Sementara nilai PDRB
yang dihasilkan oleh sektor tersebut justru semakin meningkat sehingga bentuk garis tren
menjadi tidak sepenuhnya linier. Meski demikian, kecenderungan peningkatan AOT seiring
dengan pertambahan PDRB masih terus ada. Selain nilai polusi dan ekonomi yang terus
meningkat, kawasan industri di DKI Jakarta juga terus mengalami ekspansi secara spasial. Peta
kawasan industri hasil interpretasi visual menunjukan adanya perubahan luasan kawasan
industri yang cukup signifikan dari tahun 2005 hingga tahun 2015 (Gambar 6). Hal ini
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menunjukan masih adanya fokus kegiatan industri di DKI Jakarta setidaknya hingga tahun
2015. Apabila garis tren dikelaskan berdasarkan EKC, DKI Jakarta kemungkinan besar tengah
berada dalam kota industri menuju titik balik ditandai dengan menurunnya polusi udara di
beberapa tahun.

Gambar 6. Peta Perubahan Luasan Kawasan Industri DKI Jakarta Tahun 2005-2015
Sumber: Dokumentasi penulis
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Gambar 7. Grafik Trend AOT Semarang Dibandingkan dengan PDRB Tahun 2005-2015
Sumber: Dokumentasi penulis

Perkembangan Kota Semarang pada awalnya dimulai dari abad ke-8 Masehi yang dahulu
dikenal denang nama Pragota. Semarang berkembang pesat semenjak kedatangan armada
laksamana Cheng Ho di pelabuhan simongan pada tahun 1405 yang kemudian dilanjutkan
dengan pembangunan perumahan maupun villa oleh pemerintah belanda pada tahun 1705 dan
terus berkembang bahkan setelah masa kemerdekaan hingga menjadi salah satu kota
metropolitan yang penting di level nasional [10]. Sektor industri memegang peranan yang
penting dalam perekonomian Semarang. Hal ini ditunjukan dengan kontribusi industri dalam
PDRB yang cukup dominan dibadningkan dengan sektor-sektor lain (Tabel 6). Meski tidak semasif DKI Jakarta, Semarang juga memiliki kawasan industri yang cukup aktif terkonsentrasi
pada segitiga Simpang Lima City Center, Pemuda Central Business District, dan Gadjah Mada
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Golden Triangle dengan jumlah pekerja mencapai 91.829 yang dipekerjakan dalam 377 industri
besar dan sedang yang berbeda [11].
Tabel 6. Struktur Ekonomi Semarang (nilai dalam persen)
Sumber: BPS
Lapangan Usaha
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Jasa- Jasa
Jumlah

2005
no data

2006
1.21
0.2
26.85
1.83
16.7
28.1
10.37
2.9
11.85
100

2007
1.2
0.19
25.83
1.74
17.74
28.31
10.07
2.91
12.01
100

2008
1.15
0.18
25.13
1.66
18.52
28.87
9.77
2.88
11.84
100

2009
1.15
0.17
24.66
1.58
19.38
28.31
9.92
2.8
12.03
100

2010
1.17
0.17
24.16
1.53
19.82
27.92
9.82
2.73
12.69
100

2011
1.15
0.16
24.36
1.47
19.68
28.01
9.55
2.68
12.94
100

2012
1.08
0.15
24.63
1.43
19.42
28.43
9.36
2.67
12.83
100

2013
1.08
0.15
24.63
1.43
19.42
28.43
9.36
2.67
12.83
100

2014
1.01
0.19
27.61
0.19
26.88
17.7
10.81
7.64
7.97
100

2015 Rerata
1.01 1.121
0.2 0.176
27.55 25.541
0.18 1.304
27.02 20.458
17.53 26.161
10.79 9.982
7.8 3.768
7.92 11.491
100

Selain struktur ekonomi, identifikasi tren polusi Semarang juga dilihat berdasarkan dinamika
penggunaan lahannya. Kawasan industri pada Kota Semarang yang terkonsentrasi pada tiga
kawasan terpadu mengalami ekspansi yang cukup signifikan seluas 504.124 ha atau sekitar 1.6
kali lipat dari luas sebelumnya (Gambar 8). Hal ini turut menjadi indikator bahwa Semarang
mengalami pemusatan ekonomi secara intensif pada sektor industri. Mengkombinasikan fakta
tersebut, Semarang dapat secara tegas dikatakan berada pada tahap pre-industrial economics
menurut pencocokan tren dengan EKC. Tahap ini mendefinisikan Semarang sebagai kota
dengan fokus pada peningkatan nilai produksi dari segala sumberdaya dan belum
mengimplementasikan regulasi penekanan polusi udara secara menyeluruh.

Gambar 8. Peta Perubahan Luasan Kawasan Industri Semarang Tahun 2005-2015
Sumber: Dokumentasi penulis

52

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Surabaya

AOT

Surabaya
0.180
0.160
0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000

PDRB

Gambar 9. Grafik Trend AOT Surabaya Dibandingkan dengan PDRB Tahun 2005-2015
Sumber: Dokumentasi penulis

Sejak 1990-an, Surabaya telah menjadi salah satu kota pelabuhan perdagangan yang paling
penting di Asia. Berbagai komoditas masuk dan keluar melalui Surabaya untuk mengcover
Jawa, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Perkembangannya di bidang perdagangan
tersebut memicu pertumbuhan infrastruktur finansial seperti bank, asuransi, dan perusahaan
ekspor-impor. Hal ini berimplikasi pada dominasi sektor perdagangan dan jasa dalam
kontribusinya terhadap PDRB Surabaya (Tabel 7). Sementara itu, berbagai sektor industri
pengelolaan dan manufaktur diletakan pada area luar Surabaya seperti Gresik dan Pasuruan.
Hal ini diindikasi menjadi penyebab tren penurunan hubungan AOT dan PDRB dari tahun ke
tahun di Surabaya.
Tabel 7. Struktur Ekonomi Surabaya (nilai dalam persen)
Sumber: BPS
Lapangan Usaha
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Jasa- Jasa
Jumlah

2005
2006
2007 2008 2009
0.21 0.20
0.01 0.01
27.19 20.91
1.87 1.70
9.76 10.19
36.97 40.65
8.79 10.02
9.70 9.87
5.51 6.45
no data no data no data
100
100

2010
0.20
0.01
19.97
1.54
10.25
41.20
10.30
9.82
6.71
100

2011 2012 2013 2014 2015 Rerata
0.19 0.18 0.19 0.18 0.18 0.1915
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0096
19.57 19.5
19 19.42 19.23 20.599
1.24 1.02 0.77 0.71 0.67 1.1895
10.23 10.2 10.26 10.37
10 10.157
41.79 42.35 42.45 42.16 42.66 41.279
10.53 10.61 10.77 10.71 10.72 10.306
9.81 9.85 10.28 10.28 10.4 10.001
6.63 6.29 6.29 6.16 6.14 6.272
100 100 100 100 100

Meski demikian, sektor industri di Surabaya masih memegang dominasi yang tinggi setelah
perdagangan dengan nilai yang signifikan. Hal ini ditandai dengan ekspansi kawasan industri
secara spasial dari tahun 2005-2015 seluas 336.727 ha (Gambar 10). Berbeda dengan DKI
Jakarta dan Semarang, peningkatan aset dari sektor industri justru cenderung berbanding
terbalik dengan besarnya polusi udara. Hal ini diindikasi muncul sebagai bentuk Surabaya yang
dalam EKC tengah memasuki tahap post-industrial. Tahap ini mendeskripsikan suatu daerah
yang tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai produksi, tetapi juga memulai regulasi dalam
manajemen lingkungan.
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Gambar 10. Peta Perubahan Luasan Kawasan Industri Surabaya Tahun 2005-2015
Sumber: Dokumentasi penulis

4. Diskusi
Environtmental Kuznet Curve (EKC) merupakan turunan dari konsep Kuznet Curve. Kuznet
curve merupakan sebuah hopotesis yang merepresentasikan tahap kesenjangan ekonomi pada
level ekonomi tertentu dengan bentuk U terbalik. Konsep ini kemudian berkembang ke arah
hipotesis mengenai pola kecenderungan emisi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Meski
cukup kokoh, hipotesis ini menuai banyak kritik secara konseptual [12,13,14,15,16]. Grafik
EKC yang sifatnya parsial memberikan kesulitan interpretasi pada data yang minim. Bisa jadi,
rentang waktu yang dikaji tidak merepresentasikan perkembangan industri secara menyeluruh
pada suatu kota. Oleh karenanya, grafik tidak terlihat membentuk U terbalik, melainkan hanya
tren menurun atau memuncak saja, Grafik EKC juga memiliki penyimpangan lain dimana tren
yang tergambar pada wilayah kajian di beberapa penelitian lain [17] memang cocok, tetapi
dengan beberapa tanda yang dianggap error. Selain itu, penilaian pola EKC di beberapa negara
memunculkan bentuk tren yang sangat spesifik dan tidak bisa digeneralkan sebagai standar
EKC di seluruh dunia
Poin lain mengenai kritik EKC antara lain 1) tidak adanya pengaruh kerusakan lingkungan
terhadap pertumbuhan ekonomi secara jelas; 2) keberadaan hubungan EKC kemungkinan besar
terjadi karena adanya transaksi pada industri yang berpolusi; 3) adanya kecenderungan negara
maju dengan PDRB besar yang dapat mengurangi emisi lebih mudah daripada negara
berkembang karena alasan politis; 5) manajemen lingkungan pada ranah hukum legal yang
justru lebih berpengaruh pada polusi daripada ekonomi.
DKI Jakarta misalnya, memiliki pola khusus yang terjadi terkait dengan intensitas polusi udara.
Grafik tren yang menunjukan adanya gejala penurunan tren pencemaran yang terjadi antara lain
pada tahun 2007, 2011, 2013, dan 2014. Terdapat beberapa indikasi yang diduga
mempengaruhi penurunan tren tersebut diantaranya adalah berlakunya beberapa undangundang lingkungan hidup berikut:
1. Peraturan MENLH Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor Lama
2. Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Ketel Uap
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3. Peraturan MENLH Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik
4. Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2008 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black
5. Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor Tipe Baru
6. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran
Udara di Daerah
7. Peraturan MENLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon
8. Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi
Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
9. Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak
Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon
10. Peraturan MENLH Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Tipe Baru Kategori L3
11. Peraturan MENLH Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan MENLH
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe
Baru Kategori L3
Secara spesifik, DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara yang mulai diimplementasikan di tahun-tahun berikutnya.
Implementasi berbagai peraturan resmi tersebut menunjukan DKI Jakarta yang progresif ke
arah manajemen lingkungan yang cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa tidak hanya aspek
teknis, melainkan juga berbagai aspek lain seperti hukum, edukasi masyarakat, dan dan
kesiapan institusi turut serta berpengaruh dalam terwujudnya industri yang berkelanjutan.
Industrialisasi Kota Semarang merujuk data yang dilansir dari data Disperindag Kota Semarang
menyebutkan jumlah total industri kecil, sedang dan besar di Kota Semarang pada 2013
sebanyak 3.325. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000-an berkategori industri sedang dan besar
dengan nilai investasi di atas Rp200 juta. Berkembangnya kawasan industri di Semarang yang
semakin dominan dapat mengakibatkan permasalahan terhadap pengelolaan lingkungan.
Jumlah industri kecil, sedang dan besar di Kota Semarang yang signifikan tersebut telah
memberikan sebuah indikator adanya kemajuan dalam praktik industrialisasi di Kota Semarang
yang sembilan kawasan industri [18]. Ke sembilan kawasan Industri tersebut adalah:
1. Kawasan industri Wijayakusuma;
2. Kawasan Industri Terboyo;
3. Kawasan Industri Lamicitra Nusantara;
4. Kawasan Industri Bukit Semarang Baru;
5. Lingkungan industri Kecil Bugangan Baru;
6. Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji;
7. Kawasan Industri Candi;
8. Kawasan Industri Tugu, dan
9. Kawasan Industri Sinar Centra Cipta.
Pemaksimalan pengembangan kawasan industri akan berdampak pada peningkatan jumlah
pendapatan asli daerah yang memiliki pandangan pada pendapatan. Pemerintah daerah
dihadapkan pada aturan-aturan, salah satunya adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kota
Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata dan Ruang Wilayah. Ketidak sesuain
pemerapan penegak hukum dalam pengelolaan industrialisasi, dapat berakibat buruk pada
penggelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang tidak baik dapat meliputi limbah,
mulai dari limbah cair hingga limbah gas seperti polusi udara.
Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata dan
Ruang Wilayah mengacu pada penjelasan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang
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Kawasan Industri yang menyatakan bahwa; Pembangunan industri merupakan salah satu pilar
pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan pinsip-prinsip
pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi,
sosial dan lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup dalam pengembangan kawasan industri
akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah sekitarnya.
Aspek lingkungan memiliki peran yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Di mana
dalam pengembangan kawasan industri di suatu daerah harus memperhatikan masalah limbah.
Selain itu, juga akan berdampak pada manusia. Semakin berkembang kawasan industri suatu
daerah, tingkat polusi udara akan meningkat bersamaan dengan peningkatan fasiltas industri
yang mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah tersebut. dibutuhkan tata kelola yang baik
untuk tercapainya kawasan industri yang baik pula Di Kota Semarang, pemerintah daerah telah
menerbitkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang No 14 tahun 2011 tentang Rencana
Tata dan Ruang Wilayah, yang isinya mengatur lokasi yang dijadikan sebagai kawasan industri.
Regulasi yang dibuat tersebut telah berpijak pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri.
Sama halnya dengan Semarang dan DKI Jakarta, Surabaya memiliki beberapa peraturan daerah
yang menyebabkan perubahan tren pada rerata nilai AOT tahunan. Beberapa tahun yang
menjadi titik perubahan tren diantaranya adalah tahun 2010, 2011, dan 2013. Pada tahun 2005
hinga 2010 tren yang terjadi terhadap rerata nilai AOT adalah penurunan, hal ini dapat
disebabkan karena pengurangan jumlah kendaraan bermotor bukan umum dari 6.232 menjadi
4.775 unit dan disahkannya beberapa peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Nomor
2 Tahun 2005 tentang Izin Perencana Bangunan Gedung dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara. Tahun 2010 hingga 2011 terjadi peningkatan nilai rerata
AOT yang signifikan karena Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan dan Permukiman, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 20102030 yang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi industri dan dibuktikan dengan
adanya peningkatan jumlah daya listrik yang terpasang yaitu sebesar 1.044.164 menjadi
1.152.794 serta adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor bukan umum dari 4.775
menjadi 6.585 unit juga menjadi alasan kondisi AOT yang demikian. Tahun 2011 hingga 2013
terjadi penurunan nilai rerata AOT disebabkan oleh adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan mengakibatkan
penurunan jumlah kendaraan bermotor bukan umum dari 6.585 menjadi 5.676 unit.
Perkembangan yang terjadi di kota Surabaya setelah tahun 2013 adalah peningkatan nilai rerata
AOT yang dapat diasumsikan merupakan hasil dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor
karena masyarakat telah beradaptasi dengan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu
Perda No 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu juga, hasil
dari beberapa perda yang memudahkan investor dan peningkatan produksi hasil industri
menyebabkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai rerata AOT. Setelah
menelaah tren permasalahan lingkungan yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2015, pemerintah
mengupayakan membuat regulasi baru untuk menangani permasalahan ini diantaranya yaitu
regulasi pengembangan kawasan usaha dengan konsep superblok atau bangunan multifungsi
untuk mengantisipasi membeludaknya perkembangan bisnis di kawasan-kawasan pusat
industri, penataan business center yang dikolaborasikan dengan rencana pengembangan kota,
program relokasi secara bertahap industri yang berdiri di kawasan yang bukan peruntukannya
untuk menghindari dampak buruk aktivitas industri. Selain regulasi umum tersebut, terdapat
beberapa tata aturan baru yang diterapkan seperti diwajibkannya kawasan industri untuk
membuat buffer zone (kawasan penyangga industri) berupa penyediaan ruang terbuka hijau,
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menyediakan fasilitas dan utilitas umum, serta memperbaiki sistem instalasi pengolah air
limbah (IPAL).
5. Kesimpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menilai hubungan antara PDRB dengan
AOT di DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya menggunakan pendekatan perubahan persentase
kontribusi tiap sektor penyumbang PDRB dan perubahan penggunaan lahan. Kami melakukan
evaluasi hubungan pada tahun 2005-2015 menggunakan data statistik PDRB tiap kota dengan
nilai AOT hasil perekaman citra yang kemudian dinilai dengan analisis regresi.
Kami menemukan bahwa variabel PDRB berkorelasi dengan variabel AOT dengan kekuatan
hubungan yang relatif berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian serta fisik lahan yang
diperuntukan untuk kegiatan industri yang diasumsikan berkontribusi besar terhadap
konsentrasi polusi udara di lingkungan. Hasil statistik menunjukkan bahwa bentuk hubungan
PDRB terhadap AOT pada ketiga kota besar di indonesia adalah polynomial orde 3 dengan sifat
hubungan positif pada DKI Jakarta dan Kota Semarang serta negatif pada Kota Surabaya. Nilai
koefisien determinasi (R2) tertinggi yang kami dapatkan untuk DKI Jakarta sebesar 0.5223,
Kota Semarang sebesar 0.7074, dan Kota Surabaya sebesar 0,414. Nilai tersebut berkaitan
dengan kondisi perindustrian tiap kota yang diteliti.
Berdasarkan teori EKC dari pendekatan persentase PDRB maupun perubahan penggunaan
lahan industri, ketiga kota yang diteliti memiliki posisi yang berbeda. DKI Jakarta berada pada
tahap industrial dibuktikan dengan adanya peningkatan AOT dan pertambahan PDRB, serta
peningkatan kawasan industri di DKI Jakarta yang mengalami ekspansi secara spasial. Kota
Semarang memiliki PDRB yang didominasi dari kontribusi industri yang cukup besar (Tabel
6) dengan perluasan kawasan industri yang cukup cepat hingga mencapat 1.6 kali lipat luas
sebelumnya selama 2005-2015 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang berada pada
tahap pre-industrial. Kota Surabaya berada pada tahap post-industrial karena meskipun
peningkatan persentase kontribusi dari sektor industri meningkat, namun berbanding terbalik
dengan besarnya polusi udara yang dalam hal ini diasumsikan berasal dari penerapan regulasi
dalam manajemen lingkungan.
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POLA SPASIAL CURAH HUJAN DI KABUPATEN KEBUMEN
BERDASARKAN METODE INVERSE DISTANCE WEIGHTED, SPLINE,
ORDINARY KRIGING DAN NATURAL NEIGHBOR
DOSMAYA ANDRIANI, SOBIRIN, REVI HERNINA
Departemen Geografi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Indonesia
Abstrak. Curah hujan memiliki keragaman dan fluktuasi yang tinggi di daerah tropis, namun data curah
hujan yang didapatkan dari stasiun hujan hanya berupa data titik, sehingga metode interpolasi
diperlukan dalam menggambarkan distribusi curah hujan wilayah. Curah hujan wilayah digambarkan
dari 32 stasiun hujan di Kabupaten Kebumen selama periode 1986 – 2015 menggunakan metode
Inverse Distance Weighted (IDW), Spline, Ordinary Kriging dan Natural Neighbor untuk menemukan
metode terbaik dalam memetakan pola spasial curah hujan rata-rata tahunan, curah hujan rata-rata
musim hujan dan curah hujan rata-rata maksimum bulanan di Kabupaten Kebumen. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode Ordinary Kriging merupakan metode terbaik
dalam menggambarkan distribusi curah hujan rata-rata tahunan dan curah hujan rata-rata maksimum
bulanan, sementara metode IDW merupakan metode terbaik dalam menggambarkan distribusi curah
hujan rata-rata musim hujan di Kabupaten Kebumen.
Kata kunci : curah hujan wilayah, inverse distance weighted, ordinary kriging, spline, natural neighbor.
Abstract. Rainfall rate attributed with high variability and fluctuations in the tropics, yet the rainfall
rate data available from the rainfall monitoring station is a point data. The interpolation method, thus,
is required to explain the distributions of area rainfall rate. The area Rainfall rate is illustrated from
the data in 32 rain stations in Kebumen during the period 1986 - 2015 using the Inverse Distance
Weighted (IDW), Ordinary Kriging, Spline, and Natural Neighbor to find the best method to map the
spatial rainfall rate pattern of the annual average, monsoon average, and the monthly maximum
average of rainfall rate in Kebumen. The results obtained from this study indicate that the method of
Ordinary Kriging is the best method to describe the distribution of annual average rainfall rate and
monthly maximum average of rainfall rate, while the IDW method is the best method to describe the
distribution of average monsoon season rainfall rate in the Kebumen district.
Keywords : regional rainfall rate, inverse distance weighted, ordinary kriging, spline, natural
neighbor.
1. Pendahuluan

Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang memiliki keragaman dan fluktuasi yang
tinggi di daerah tropis. Data curah hujan yang didapatkan dari stasiun hujan biasanya berupa
data titik yang menggambarkan satu titik saja, sementara curah hujan yang diperlukan untuk
penyusunan suatu perancangan hidrologi adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang
bersangkutan. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah, sehingga dalam menggambarkan
curah hujan suatu wilayah diperlukan beberapa stasiun hujan yang terdapat didalam wilayah
tersebut untuk dapat mewakili informasi distribusi hujan.
Penyajian informasi curah hujan dari data titik menjadi data area (curah hujan wilayah) dapat
dilakukan dengan metode interpolasi. Interpolasi merupakan metode fungsi matematika untuk
menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi data curah hujan
secara digital dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa metode, diantaranya yaitu Inverse
Distance Weighted (IDW), Spline, Ordinary Kriging, dan Natural Neighbor. Metode-metode
ini merupakan metode interpolasi yang sederhana tetapi memiliki nilai akurasi yang cukup baik
(Pramono, G., 2008).
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Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang sebagian
besar wilayahnya berupa dataran rendah dan sebagian lainnya merupakan wilayah pegunungan.
Hal ini menyebabkan adanya perbedaan karakteristik hujan di wilayah pegunungan dan dataran
rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa di kabupaten ini terdapat perbedaan penarikan garis
interpolasi di wilayah dengan topografi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan
perbandingan metode interpolasi untuk mengetahui metode terbaik dan melakukan pemetaan
serta mengidentifikasi metode interpolasi curah hujan di Kabupaten Kebumen.
2. Metode Penelitian
Interpolasi merupakan sebuah proses untuk menentukan nilai observasi di suatu tempat (titik)
berdasarkan nilai observasi di sekitarnya. Menurut Burrough and McDonell (1998), interpolasi
adalah proses memprediksi nilai pada suatu titik yang bukan merupakan titik sampel,
berdasarkan pada nilai-nilai dari titik-titik di sekitarnya yang berkedudukan sebagai sampel.
Dalam konteks pemetaan, interpolasi merupakan proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah
yang tidak disampel atau diukur untuk keperluan penyusunan peta atau sebaran nilai pada
seluruh wilayah yang dipetakan.
Hukum Geografi Tobler menyatakan bahwa logika dari interpolasi spasial adalah bahwa nilai
titik observasi yang berdekatan akan memiliki nilai yang sama (mendekati) dibandingkan
dengan nilai di titik yang lebih jauh. Interpolasi spasial mempunyai dua asumsi yakni atribut
data bersifat kontinu di dalam ruang (space) dan atribut tersebut saling berhubungan
(dependence) secara spasial (Anderson, 2001).
Menurut Childs (2004), interpolasi didasarkan pada prinsip autokorelasi spasial atau
ketergantungan spasial, yang mengukur derajat hubungan/ ketergantungan antara obyek yang
dekat dan jauh. Autokorelasi spasial menentukan apakah nilai-nilai saling terkait. Jika nilainilai saling terkait, maka menunjukkan adanya pola spasial.
Daerah penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen yang secara administrasi
terletak di bagian pesisir barat daya Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis deskriptif
digunakan untuk mendeskripsikan pola spasial curah hujan di Kabupaten Kebumen. Selain itu,
uji validasi juga digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik data hasil pengolahan dalam
mewakili data sebenarnya (data referensi) dengan menggunakan metode Accuracy Assesstment
(Congalton, et al. 1999).
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemodelan dalam menentukan pola interpolasi
spasial curah hujan di Kabupaten Kebumen menggunakan empat metode yaitu Inverse Distance
Weighted (IDW), Ordinary Kriging, Spline, dan Natural Neighbor. Variabel curah hujan
merupakan variabel utama yang digunakan dalam melakukan analisis pola spasial curah hujan
di Kabupaten Kebumen. Data curah hujan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah curah
hujan selama 30 tahun yaitu periode 1986 – 2015 yang diperoleh dari hasil pengamatan pada
stasiun hujan di Kabupaten Kebumen. Kurun waktu ini dipilih berdasarkan World
Meteorological Organization (2004) yang menyatakan bahwa minimum panjang pengamatan
data iklim adalah sekitar 30 tahun untuk dapat menggambarkan kondisi iklim suatu wilayah.
Curah hujan yang digambarkan untuk interpolasi diklasifikasikan menjadi 3 yaitu curah hujan
rata-rata tahunan, curah hujan rata-rata musim hujan dan curah hujan rata-rata maksimum
bulanan.
Stasiun pengamat curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perbandingan
80:20 (dalam persen) yang dipilih berdasarkan proporsi karakteristik wilayah, sehingga dari 32
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stasiun, 26 stasiun digunakan sebagai model dan 6 stasiun lainnya digunakan sebagai data
validasi. Data kontur digunakan untuk membuat peta wilayah ketinggian yang digunakan untuk
analisis mengenai pola interpolasi spasial curah hujan. Sedangkan data wilayah administrasi
digunakan untuk melihat sebaran secara spasial dari pola interpolasi curah hujan.

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penelitian

Pengolahan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu pengolahan data tabular dan
pengolahan data spasial. Pengolahan data tabular dilakukan untuk mengetahui nilai curah hujan
sesuai dengan ketiga klasifikasi rata-rata curah hujan yang akan dianalisis. Setelah peta hasil
interpolasi dihasilkan, uji konsistensi data curah hujan dilakukan untuk mengetahui data curah
hujan yang digunakan memenuhi syarat atau layak pakai dengan menggunakan analisa kurva
massa ganda dengan perangkat lunak Microsoft Excel 2013.
Setelah data tabular curah hujan selesai diolah, maka dilakukan pengolahan kembali secara
spasial untuk memperoleh pola spasialnya. Berikut tahapan-tahapan dalam pengolahan data
spasial.
1. Data tabel rata-rata curah hujan tahunan, curah hujan rata-rata musim hujan dan curah hujan
rata-rata maksimum bulanan selama periode 1986 – 2015 dalam perangkat lunak Microsoft
Excel 2013 kemudian di join tabel dengan data shapefile sebaran lokasi stasiun hujan
sehingga didapatkan data curah hujan per stasiun dalam bentuk shapefile.
2. Peta kesesuaian pola interpolasi curah hujan dibuat dengan melakukan proses interpolasi
spasial menggunakan extension Spatial Analyst dengan keempat metode yaitu IDW,
Ordinary Kriging, Spline dan Natural Neighbor. Pada metode Ordinary Kriging digunakan
model semivariogram spherical untuk data curah hujan karena dicirikan dengan adanya
hubungan antara curah hujan dengan ketinggian.
3. Setiap metode interpolasi menggunakan resolusi spasial sebesar 125 m sebagai ukuran sel
raster output, dimana skala peta yang digunakan adalah 1:250.000. Ukuran ini diperoleh
berdasarkan rumusan atau kesepadanan skala peta dari Tobler W. R (1987) yang
menyatakan, “bagi bilangan penyebut skala peta dengan 1000, maka resolusi citra yang
sepadan adalah setengah dari hasil pembagian tersebut.” (Dalam Baja, S, 2012)
4. Peta hasil interpolasi dari masing-masing metode di mask dengan data administrasi
sehingga hasilnya akan berupa hasil interpolasi berdasarkan admisnistrasi Kabupaten
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Kebumen. Data hasil interpolasi ini akan diklasifikasikan (reclassify) dengan kelas dan
interval kontur berdasarkan rumus statistik dalam matematika, dengan rumus sebagai
berikut:
a. Jangkauan : nilai terbesar – nilai terendah
b. Banyaknya kelas : k = 1 + 3,3 log n , dimana n = banyaknya data
c. Panjang interval kelas : Jangkauan / Banyaknya kelas interval
Kemudian. hasilnya yang berupa data raster akan diubah menjadi data vektor dengan
perangkat lunak ArcGIS 10.1.
5. Peta wilayah ketinggian dibuat dengan dengan mengolah data kontur yang berasal dari peta
RBI skala 1 : 25.000 yang telah diolah menjadi data DEM. Data DEM tersebut kemudian
diklasifikasikan berdasakan klasifikasi ketinggian yang telah ditentukan dengan
menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.1.
6. Penampang melintang wilayah ketinggian dan hasil interpolasi curah hujan dibuat dengan
mengolah data raster menggunakan perangkat lunak Global Mapper 15.
7. Peta pola spasial curah hujan Kabupaten Kebumen dibuat dengan melakukan analisis
overlay antara masing-masing metode interpolasi curah hujan dengan peta ketinggian.
Peta komparasi antara peta kesesuaian pola spasial curah hujan dengan arah hadapan lereng
dibuat dengan menggabungkan peta arah hadapan lereng yang berasal dari peta RBI skala
1:25.000 yang telah diolah dari data DEM dengan perangkat lunak ArcGIS 10.1 dengan peta
kesesuaian pola spasial curah hujan di Kabupaten Kebumen.
3. Hasil dan Pembahasan
Dari 32 stasiun hujan di Kabupaten Kebumen (lihat gambar 2), 26 stasiun digunakan sebagai
data model dan 6 stasiun lainnya digunakan sebagai data validasi. Keenam stasiun yang
digunakan sebagai data validasi tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Stasiun Validasi
No. Stasiun

Nama Stasiun

Ketinggian

Jarak

17

Pesucen

13 mdpl

4,03 m dari st. 14

3a

Rowokele

10 mdpl

4,1 km dari st.6b

19

Petanahan

65 mdpl

3,24 km dari st. 19a

31

Bedegolan

21 mdpl

2,70 dari st. 20

34

Tersobo

9 mdpl

1,66 km dari st. 35

2a

Somagede

100 mdpl

1,16 dari st. 2

Sebaran stasiun hujan berpusat di bagian tengah Kabupaten Kebumen. Wilayah topografi yang
beragam di Kabupaten Kebumen yang terlihat pada gambar 2 akan mempengaruhi banyak
sedikitnya curah hujan yang jatuh. Dengan demikian, secara teori distribusi curah hujannya,
Kabupaten Kebumen memiliki intensitas curah hujan yang berbeda-beda antara satu daerah
dengan daerah lain di Kabupaten Kebumen, khususnya di bagian utara dan bagian selatannya.
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Gambar 2. Sebaran stasiun hujan di Kabupaten Kebumen

3.1. Pola Spasial Curah Hujan Berdasarkan Metode IDW

(a)

(b)

(c)
Gambar 3. Pola Spasial Curah Hujan di Kabupaten Kebumen berdasarkan metode IDW
(a) CH rata-rata Tahunan, (b) CH rata-rata musim hujan, (c) CH rata-rata maksimum bulanan

63

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Metode ini menggunakan jenis radius interpolasi variable search radius dengan pembobotan
berdasarkan nilai power, dimana nilai ini harus bernilai positif. Berdasarkan hal tersebut,
digunakan nilai power dengan nilai 2 (nilai yang biasa digunakan dalam interpolasi IDW) untuk
memberikan permukaan interpolasi yang lebih halus dan hasil yang mirip dengan topografi
Kabupaten Kebumen. Hasil interpolasi yang diperoleh menggunakan metode IDW
menunjukkan adanya wilayah-wilayah curah hujan tertinggi ataupun wilayah dengan curah
hujan terendah yang terlihat dari adanya pola berbentuk lingkaran (lihat gambar 3). Pola
berbentuk lingkaran ini merupakan efek “bulls-eye” yang merupakan salah satu kelemahan dari
hasil interpolasi metode IDW, yang terjadi karena nilai dari titik sampel tertentu lebih besar
dari nilai sekitarnya dan memberikan pengaruh yang lebih ke titik prediksi yang lebih dekat
dibandingkan ke titik prediksi yang lebih jauh (Watson & Philip, 1982 dalam Merwade et al.,
2006).
3.2. Pola Spasial Curah Hujan Berdasarkan Metode Ordinary Kriging

(a)

(b)

(c)
Gambar 4. Pola Spasial Curah Hujan di Kabupaten Kebumen berdasarkan metode Ordinary Kriging (a) CH
rata-rata Tahunan, (b) CH rata-rata musim hujan, (c) CH rata-rata maksimum bulanan

Dalam penelitian ini, model variogram spherical digunakan karena merupakan model yang
paling sederhana dalam metode interpolasi ordinary kriging dan menghasilkan kisaran hasil
interpolasi yang sangat mirip dengan kisaran sampel data (dalam Pramono, 2008). Hasil
interpolasi yang diperoleh berdasarkan metode ordinary kriging menghasilkan pola spasial
yang teratur (lihat gambar 4). Distribusi curah hujan yang dihasilkan dengan metode ini merata
dengan baik karena tidak adanya titik-titik terendah ataupun titik-titik tertinggi, meskipun
permukaan pola interpolasi yang dihasilkan kurang halus.
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3.3. Pola Spasial Curah Hujan Berdasarkan Metode Spline

(a)

(b)

(c)
Gambar 5. Pola Spasial Curah Hujan di Kabupaten Kebumen berdasarkan metode Spline
(a) CH rata-rata Tahunan, (b) CH rata-rata musim hujan, (c) CH rata-rata maksimum bulanan

Dalam penelitian ini, metode interpolasi spline menggunakan jenis interpolasi regularized
spline untuk menghasilkan permukaan interpolasi yang halus, sehingga hasil yang diperoleh
dari metode interpolasi Spline ini adalah permukaan interpolasi yang lebih halus jika
dibandingan dengan metode IDW dan Ordinary Kriging. Hal ini disebabkan karena Spline
merupakan metode yang menggunakan fungsi matematika yang meminimalisisr total
kelengkungan permukaan. Hasil interpolasi dengan metode Spline menghasilkan pola spasial
yang tidak teratur (lihat gambar 5), yang ditunjukkan dengan adanya pola wilayah curah hujan
rendah pada wilayah dengan curah hujan sedang atau pada range 2.100 - 2.400 mm.
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3.4. Pola Spasial Curah Hujan Berdasarkan Metode Natural Neighbor

(a)

(b)

(c)
Gambar 6. Pola Spasial Curah Hujan di Kabupaten Kebumen berdasarkan metode Spline
(a) CH rata-rata Tahunan, (b) CH rata-rata musim hujan, (c) CH rata-rata maksimum bulanan

Natural neighbor merupakan metode yang bersifat lokal, dimana hasil interpolasinya hanya
berada dalam kisaran nilai sampel yang digunakan sebagai nilai masukan proses interpolasi.
Berdasarkan hal tersebut, 2 data validasi yaitu stasiun 3a dan stasiun 2a tidak akan digunakan
dalam uji akurasi data karena berada diluar wilayah titik sampel. Metode interpolasi natural
neighbor menghasikan pola spasial yang hanya bergantung pada titik-titik sampel data yang
digunakan dan tidak bisa memperkirakan nilai lainnya melampaui interval nilai aslinya. Oleh
karena itu, dalam menggambarkan distribusi curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten
Kebumen menggunakan metode ini harus memperhatikan lokasi stasiun hujan yang berada
diluar wilayah penelitian atau berada pada kabupaten sekitarnya. Secara umum, pola spasial
curah hujan dengan data rata-rata maksimum bulanan menghasilkan pola spasial yang tidak
terdistribusi dengan baik (lihat peta 6).
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3.5. Kesesuaian Pola Spasial Curah Hujan
Keempat metode tersebut memberikan nilai hasil interpolasi yang berbeda-beda jika
dibandingkan data curah hujan sebenarnya. Berikut adalah selisih nilai hasil interpolasi dari
keempat metode berdasarkan data curah hujan validasi.
Tabel 2. Selisih nilai hasil interpolasi dengan data validasi curah hujan rata-rata tahunan

mm
17
3a
19
31
34
2a
Rerata

Ordinary
Kriging

IDW

No.
Stasiun
589
46
-231
-84
116
22
181

%

mm

30,79
1,67
8,83
3,50
5,00
0,69
8,41

618
23
-284
-28
-5
-48
168

Spline

%
32,27
0,84
10,85
1,19
0,23
1,50
7,81

mm
989
-260
-417
-185
3
168
337

Natural Neighbor
%

51,64
9,39
15,90
7,72
0,14
5,21
15,00

mm
689
-198
-96
60
113

%
36,02
7,54
4,03
2,60
12,55

Tabel 2 menunjukkan bahwa stasiun 17 mengalami perubahan nilai hasil interpolasi yang jauh
berbeda dari nilai sebenarnya pada keempat metode tersebut tetapi perubahan nilai pada stasiun
ini bukanlah penyimpangan data hasil interpolasi karena masih merupakan bagian dari standar
deviasi. Berdasarkan hal tersebut, uji konsistensi data dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya
penyimpangan data hujan pada stasiun 17.
70000

Stasiun 17

60000
50000
40000
30000
20000
10000

0
0

20000

40000

60000

80000

Stasiun Penguji
(Stasiun 19b, 22a, 19a)
Gambar 7. Kurva Lengkung Massa Ganda Stasiun 17

Gambar 7 memperlihatkan bahwa titik-titik yang tergambar di kurva massa-ganda tidak
berdeviasi dengan baik di sekitar garis rata-rata. Perubahan kemiringan yang signifikan pada
kurva massa-ganda tersebut menyatakan bahwa data curah hujan pada stasiun 17 tidak
konsisten atau tidak layak pakai dalam perhitungan hidrologi, karena adanya ketidaksesuaian
prosedur dalam pengukuran data curah hujan atau perubahan lokasi stasiun hujan sehingga
menimbulkan perubahan relatif terhadap nilai hujan yang tercatat pada stasiun 17.
Berdasarkan table 2, Metode Ordinary Kriging merupakan metode yang mengalami rata-rata
perubahan nilai hasil interpolasi terendah dibandingkan metode lainnya. Hal ini disebabkan
metode ini lebih kompleks dibandingkan dengan metode lainnya, yang melakukan prediksi
setiap grid didasarkan pada semivariogram dan merangkai data spasialnya diukur melalui data
terdekat, sehingga data curah hujan yang dihasilkan akan lebih mendekati data sebenarnya.
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Metode Accuracy Assessment digunakan dalam penelitian ini untuk menguji tingkat akurasi
dari setiap metode yang digunakan, sehingga dapat diketahui metode terbaik yang dapat
digunakan dalam memetakan distribusi curah hujan di Kabupaten Kebumen. Berikut adalah
hasil akurasi dari keempat metode innterpolasi yang digunakan pada ketiga data curah hujan.
Tabel 3. Tingkat akurasi keempat metode interpolasi
Metode
IDW

Ordinary
Kriging

Spline

Natural
Neighbor

50,00 %

50,00 %

33,33 %

50,00 %

Musim Hujan

83,33 %

66,66 %

50,00 %

75,00 %

Maksimum
Bulanan

33,33 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

CH
rata-rata
Tahunan

Berdasarkan tabel 3, Ordinary Kriging dan IDW merupakan metode terbaik dalam
menggambarkan distribusi curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten Kebumen. Pada data
curah hujan rata-rata musim hujan, metode IDW memberikan tingkat akurasi tertinggi jika
dibandingkan dengan metode lainnya yaitu sebesar 83,33%. Selain itu, Ordinary Kriging dan
Spline merupakan metode terbaik dalam menggambarkan distribusi curah hujan rata-rata
maksimum bulanan di Kabupaten Kebumen. Namun, jika dibandingkan juga dengan data
selisih nilai hasil interpolasinya, maka metode Ordinary Kriging merupakan metode terbaik
dalam menggambarkan distribusi curah hujan rata-rata tahunan dan rata-rata maksimum
bulanan di Kabupaten Kebumen.
3.6

Pola Spasial Curah Hujan di Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki topografi yang bervariasi dari wilayah pesisir hingga
pegunungan, sehingga berdasarkan teori variasi curah hujan dalam peristiwa orografis, pola
spasial curah hujan Kabupaten Kebumen akan semakin meningkat ke wilayah yang tinggi atau
semakin meningkat ke bagian utara Kabupaten Kebumen yang merupakan wilayah perbukitan.
Berdasarkan hasil overlay antar metodenya, perbedaan wilayah ketinggian pada hasil
interpolasi terjadi pada wilayah perbukitan Kabupaten Kebumen yang memiliki ketinggian >
500 mdpl.

Gambar 8. Garis Penampang Melintang Kabupaten Kebumen
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Gambar 9. Perbandingan penampang melintang wilayah ketinggian dengan curah hujan
garis A – B dan garis C – D.

Penampang melintang pada gambar 9 menunjukkan bahwa Kabupaten kebumen memiliki
ketinggian yang semakin tinggi dari garis A ke garis B, sehingga berdasarkan teori curah hujan
yang dihasilkan dari metode interpolasi harus semakin meningkat dari garis A ke garis B.
Berbeda dengan hasil profil pada garis A – B, pada garis penampag C – D kedua metode
menunjukkan perbedaan penampang melintang dengan wilayah ketinggiannya. Wilayah yang
lebih tinggi pada jarak 0 – 10 km, menghasilkan curah hujan yang lebih rendah jika
dibandingkan pada wilayah setelahnya yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Tidak
adanya sebaran stasiun hujan pada wilayah 0 – 10 km (ketinggian 250 – 500 m) garis C merupakan penyebab ketidakakuratan penarikan garis interpolasi, sehingga prediksi curah
hujan yang dihasilkan tidak sesuai dengan wilayah ketinggian kabupaten ini.
Angin dan arah lereng medan juga merupakan unsur yang menyebabkan jatuhnya hujan (Sandy,
1987). Angin yang berhembus di wilayah Kabupaten Kebumen mengarah ke barat laut
cenderung ke utara, sehingga Kabupaten Kebumen bukanlah wilayah yang kering karena arah
anginnya tidak sejajar dengan garis pantai.
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Gambar 10. Perbandingan hasil interpolasi dengan arah hadapan lereng

Hasil perbandingan pada gambar 7 menunjukkan adanya ketidaksesuaian penarikan garis
interpolasi dengan teori distribusi hujan pada faktor arah hadapan lereng. Bagian barat yang
bukan merupakan wilayah perbukitan dan memiliki luasan lereng medan yang menghadap arah
angin yang tidak besar menghasilkan nilai curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah
timurnya. Kesalahan penarikan garis interpolasi ini dikarenakan keberadaan stasiun hujan yang
tidak merata pada bagian tengah - ke utara Kabupaten Kebumen sehingga pengaruh penarikan
garis interpolasi dari titik sampel ke wilayah prediksi tidak besar dan menyebabkan pola yang
diperoleh tidak sesuai dengan kondisi fisik wilayahnya. Selain itu, berdasarkan gambar 5.1,
variasi arah lereng medan tidak berperan besar dalam menentukan jumlah curah hujan di
Kabupaten Kebumen. Hal ini terlihat pada gambar, dimana lereng yang membelakangi arah
arang tetap memiliki jumlah curah hujan yang besar atau sama seperti jumlah curah hujan pada
wilayah lereng yang menghadap arah angin.
4. Kesimpulan
Secara umum, ketiga metode interpolasi yaitu IDW, Ordinary Kriging dan Natural Neighbor
menunjukkan bahwa curah hujan semakin meningkat dari bagian selatan (wilayah pesisir) ke
bagian utara (wilayah perbukitan), sedangkan hasil interpolasi metode Spline menunjukkan
ketidakteraturan pola spasial curah hujan.
Metode interpolasi curah hujan yang menghasilkan perubahan nilai dengan selisih terendah
adalah metode Ordinary Kriging, sedangkan metode yang mengalami perubahan nilai hasil
interpolasi paling besar adalah metode Spline. Metode Ordinary Kriging merupakan metode
terbaik dalam menggambarkan distribusi curah hujan rata-rata tahunan dan curah hujan ratarata maksimum bulanan di Kabupaten Kebumen dengan akurasi sebesar 50%, sementara
metode IDW merupakan metode terbaik dalam menggambarkan distribusi curah hujan rata-rata
musim hujan di Kabupaten Kebumen dengan akurasi sebesar 83,3%. Berdasarkan hasil analisis
komparasi antar metode, menunjukkan bahwa ketinggian > 500 mdpl merupakan wilayah yang
memiliki banyak perbedaan pola spasial. Selain itu, lereng yang menghadap arah angin pada
bagian tengah Kabupaten Kebumen mengalami kesalahan dalam penarikan garis interpolasi
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yang disebabkan /karena kurang meratanya sebaran stasiun hujan di wilayah tersebut.
Perbedaan arah hadapan lereng kurang berperan terhadap curah hujan di Kabupaten Kebumen.
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RANCANG BANGUN PROTOTYPE JARINGAN AUTOMATIC RAIN
GAUGE (ARG) BERBASIS WEBSITE
ACHMAD MAULANA RAFI*, BIMA TRI ARIYANTO, HAIRATUNISA, AGUS TRI SUTANTO
Prodi Instrumentasi,
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
*
email : achmadrafi08@gmail.com
Abstrak. Pengamatan data curah hujan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berfungsi sebagai sumber informasi yang
bermanfaat dalam berbagai sektor. Data curah hujan yang dimiliki BMKG banyak dimanfaatkan pada
sektor pertanian, pembangunan nasional, transportasi, hingga mitigasi bencana. Pengukuran curah
hujan terdiri dari dua jenis yaitu pengukuran curah hujan konvensional dan otomatis. Saat ini BMKG
sedang mempersiapkan proses otomatisasi peralatan pengamatan untuk meningkatkan kualitas data
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG) serta untuk mendukung layanan yang prima bagi
pengguna informasi yang dihasilkan. Dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan peralatan
jaringan pengamatan curah hujan otomatis yang mudah dirancang dan berbiaya rendah. Pengukuran
curah hujan secara otomatis memiliki kelebihan diantaranya pengiriman data yang cepat, realtime dan
tidak memerlukan sumber daya manusia untuk melakukan pengamatan, sehingga pengumpulan data
pun akan lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini dirancang tiga buah Automatic Rain Gauge
(ARG) yang proses perancangannya relatif mudah dan efisien. Penakar hujan otomatis yang digunakan
adalah tipe tipping bucket dengan menggunakan sensor reed switch, rangkaian pengkondisi sinyal,
Arduino Uno, dan Raspberry pi 3. Jaringan pengamatan curah hujan mampu menampilkan tiga site
pengamatan curah hujan. Sistem yang dibuat mampu menampilkan data hasil pengukuran pada LCD
dan website untuk komunikasi data ke internet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data curah hujan
di setiap site dapat ditampilkan pada website, dimana pada site A mampu menampung curah hujan yang
tinggi hingga mencapai 471 ml atau 15 mm dengan nilai error sebesar 0.1%, pada site B dan site C
mampu menampung curah hujan yang tinggi hingga mencapai 471 ml atau 15 mm dengan nilai error
sebesar 0.1.
Kata kunci : Automatic Rain Gauge, mikrokontroler, Internet of Things (IoT), curah hujan
Abstract. Rainfall observation is one of the activities by the Meteorological Climatological and
Geophysical Agency (BMKG) which serves as a useful source of information in various sectors.
Rainfall data owned by BMKG is widely used in agriculture sector, national development,
transportation, until disaster mitigation. Rainfall measurements consist of two types: conventional and
automatic rainfall measurement. Currently BMKG is preparing the process of automation of
observation equipment to improve the quality of Meteorology Climatology and Geophysics (MKG) data
and support excellent service for users of information generated. In order to support it required network
monitoring automatic rainfall that is easy to design and low cost. Automatic rainfall measurements
have advantages such as fast for transfer data, realtime, and do not require human resources to make
observations, so that data collection will be more effective and efficient. In this study designed three
Automatic Rain Gauge (ARG) which the design process is relatively easy and efficient. This equipment
are used tipping bucket type reed switch sensor , signal conditioning circuit, Arduino Uno, and
Raspberry pi 3. The network is capable of displaying three rainfall monitoring sites. The system created
capable of displaying data measurements on the LCD and website for data communication to the
internet. The test be results show that rainfall data at each site can be displayed on the website, where
on site A can accommodate high rainfall up to 471 ml or 15 mm with error value of 0.1%, on site B and
site C can accommodate high rainfall to reach 471 ml or 15 mm with an error value 0.1%.
Keywords : Automatic Rain Gauge, microcontroller, Internet of Things (IoT), rainfall
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1. Pendahuluan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan pengukuran curah
hujan sejak puluhan tahun yang lalu. Pengukuran curah hujan dilakukan di seluruh Indonesia
lebih dari 100 titik. Namun pengukuran curah hujan masih banyak dilakukan secara
konvensional menggunakan penakar hujan observatorium (obs) dan penakar hujan tipe
Hellman. Namun kita belum mampu mengamati fenomena banyaknya curah hujan yang terjadi
pada suatu tempat secara otomatis. Untuk itu diperlukan suatu alat penakar hujan otomatis yang
memiliki keunggulan dalam pengukuran yang lebih akurat dan ditampilkan secara real time ke
LCD (Liquid Crystal Display), sehingga dapat memudahkan proses pengamatan curah hujan.
Pada perancangan Automatic Rain Gauge (ARG) ini digunakan penakar hujan tipe tipping
bucket dengan sensor reed switch, mikrokontroller, RTC, LCD serta catu daya.
Penakar Hujan Otomatis tipe Tipping Bucket. Penakar hujan otomatis tipe Tipping Bucket
mempunyai prinsip kerja yaitu air ditampung pada bejana yang berjungkit. Bila air mengisi
bejana penampung yang setara dengan tinggi hujan 0.1, 0.2, atau 0.5 mm maka bejana tersebut
akan berjungkit dan air dikeluarkan. Terdapat dua buah bejana saling bergantian menampung
air hujan. Tiap gerakan bejana berjungkit secara mekanis tercatat pada pias atau menggerakkan
counter (penghitung). Penakar hujan tipe Tipping Bucket ini memanfaatkan sensor reed switch
untuk memberikan masukan pada mikrokontroler yaitu berupa perubahan tahanan ketika bejana
bergoyang.
Mikrokontroler adalah suatu chip berupa IC (Integrated Circuit) yang dapat menerima sinyal
input, mengolahnya dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikan
kedalamnya. Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler tersebut
memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem minimum. Sistem ini
dibuat mampu menampilkan data hasil pengukuran pada LCD dan website dengan
menggunakan modul WIFI ESP-8266 yang berfungsi sebagai perangkat tambahan
mikrokontroler Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi dan membuat koneksi
TCP/IP.
RTC merupakan jenis pewaktu yang bekerja berdasarkan waktu yang sebenarnya atau dengan
kata lain berdasarkan waktu yang ada pada jam kita. RTC DS1307, merupakan salah satu tipe
RTC yang dapat bekerja dalam daya listrik rendah. Didalamnya berisi waktu, jam, dan kalender
dalam format BCD (Binary Code Decimal). Waktu jam dan kalender memberikan informasi
detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun. Untuk bagian jam dapat berformat 24 jam atau
12 jam. Pendeteksi sumber listrik juga disediakan untuk mendeteksi kegagalan sumber listrik
dan langsung mengalihkannya ke sumber baterai.
LCD adalah salah satu layar bagian dari modul peraga yang menampilkan karakter yang
diinginkan. Layar LCD menggunakan dua buah lembaran bahan yang dapat mempolarisasikan
dan Kristal cair diantara kedua lembaran tersebut. Arus listrik yang melewati cairan
menyebabkan kristal merata sehingga cahaya tidak dapat melalui setiap kristal, karenanya,
seperti pengaturan cahaya, menentukan apakah cahaya dapat melewati atau tidak. Sehingga
dapat mengubah bentuk kristal cairnya membentuk tampilan angka atau huruf pada layar.
Catu daya yang digunakan bersumber dari listrik PLN, kemudian melewati rangkaian power
supply sehingga menghasilkan output 12 Volt DC. Tegangan ini digunakan untuk memberikan
tegangan pada mikokontroler.
Reed Switch adalah sensor yang berfungsi juga sebagai saklar yang aktif atau terhubung apabila
di area jangkauan nya terdapat medan magnet. Medan magnet yang cukup kuat jika melalui
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area sekita reed switch, maka dua buah plat yang salaing berdekatan tadi akan terhubung
sehingga akan memberikan rangkaian tertutup bagi rangkaian yang dipasangkannya.

Gambar 1. Sensor Reed Switch

Komunikasi yang digunakan pada alat yang dirancang ini adalah berupa Wireless Sensor
Network (WSN). WSN terdiri dari banyak sensor yang multifungsi dan sistem dengan daya
rendah yang diletakan pada beberapa lokasi yang dibutuhkan. Titik (node) sensor ini berukuran
kecil tetapi dilengkapi dengan sensor, mikrokontroler, dan radio transceiver. Selain itu, setiap
node tidak hanya mendeteksi besaran fisis, tetapi juga dapat memproses data dan memiliki
kemampuan komunikasi. Setiap node berkomunikasi dalam jarak pendek dengan sebuah
jaringan nirkabel dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk
pengamatan lingkungan, pengawasan militer, dan kontrol dalam proses industri.

Gambar 2. WSN

Sumber: Wireless Sensor Network: A Networking Perspective

2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan secara berturut-turut adalah studi literatur, perancangan
sistem, dan pengujian sistem berdasarkan analisis kuantitatif. Pada tahap awal penelitian ini
penulis mempelajari literatur yang berhubungan dengan automatic rain gauge (ARG), sensor
reed switch, modul nrf24L01, mikrokontroler Arduino UNO, Raspeberry pi 3, pembuatan
website dan komponen pendukung yang digunakan. Penulis juga berdiskusi dengan dosen
pembimbing untuk memperkaya wawasan penulisan
Pada perancangan sistem ini terdiri atas blok diagram sistem, diagram alir sistem, rangkaian
sistem. Blok diagram alat merupakan gambaran dari perancangan suatu alat, karena dari blok
diagram inilah dapat diketahui cara kerja rangkaian alat secara keseluruhan, sehingga
keseluruhan blok diagram rangkaian akan menghasilkan suatu sistem yang dapat difungsikan
dan dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh perancang. Pada sistem ini memiliki blok
diagram yang ditunjukkan pada Gambar 2 untuk site pertama dan Gambar 3 untuk site kedua
dan site ketiga.
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Gambar 2. Blok diagram Site pertama

Gambar 3. Blok diagram Site kedua dan ketiga

Rangkaian Sistem Perancangan alat menjelaskan mengenai perancangan rangkaian sistem alat
secara keseluruhan yang terdiri dari penakar hujan tipe Tipping Bucket menggunakan sensor
reed switch dan rangkaian pengkondisi sinyal yang dirancang mengguakan raspberry pada
Gambar 4 dan Arduino pada Gambar 5.

Gambar 4. Rangkaian sistem menggunakan Raspberry
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Gambar 5. Rangkaian sistem menggunakan Arduino

Desain Enclosure merupakan tempat dimana komponen penyusun sistem diletakkan. Enclosure
berfungsi untuk melindungi komponen dari gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja
sistem. Desain enclosure dibuat dengan aplikasi 3d.

Gambar 6. Desain 3d Enclosure

Gambar 7. Desain 3d Mekanik Sensor

Flowchart merupakan alur program mikrokontroler dibuat dalam bentuk diagram alir atau
flowchart. Pembuatan dilakukan untuk mempermudah proses pemrograman pada
mikrokontroler. Pada rancangan sistem ini memiliki diagram alir yang ditunjukkan pada
Gambar 8.
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Gambar 8. Diagram alir sistem

4. Hasil dan Pembahasan
Dari hasil percobaan yang dilakukan di lapangan dengan sistem yang telah di buat maka dapat
dijabarkan sebagaia berikut. Hasil perangkat keras yang telah di rancang dan diberikan
program agar dapat menghasilkan data output curah hujan yang ditunjukkan pada Gambar 9
dan Gambar 10.

Gambar 9. Rangkaian sistem penakar hujan
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Gambar 10. Mekanik Sensor

Setelah sensor di intalasi pada tiga site pengamatan yang ditunjukkan pada site satu, site dua,
dan site tiga maka ketika terjadi hujan sensor akan membaca sebagai input sebuah data curah
hujan yang kemudian ditampilkan di graphical user interface (GUI). Dalam hal ini GUI yang
digunakan adalah website. Website dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman html
dan PHP sesuai desain yang telah disesuaikan dengan pembacaan tiga site pengamatan. Website
menampilkan data yang telah terukur oleh sensor dan akan disimpan secara langsung di
database MySQL.

Gambar 11. Tampilan GUI pada website

Kalibrasi merupakan pengujian sensor hujan dilakukan dengan menuangkan air menggunakan
gelas ukur merek Pyrex standar yang digunakan BMKG pada lab kualitas udara. Pengujian
sensor hujan standar dengan sensor hujan yang di uji menghasilkan data seperti pada tabel
sebagai berikut:
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Tabel 1. Data pengujian curah hujan pada sensor site A
Jumlah Air (ml)
157

314

471

Jumlah Tip (tip)
24
24
24
48
48
48
75
75
75

Nilai Error (%)

Jumlah Air (ml)

4

157

4

314

0.1

471

Tabel 2. Data pengujian curah hujan pada sensor site B dan site C
Jumlah Air (ml)
157

314

471

Jumlah Tip (tip)
25
25
25
50
50
50
75
75
75

Nilai Error (%)

Jumlah Air (ml)

0.1

157

0.1

314

0.1

471

Tabel 3. Lokasi dan waktu pengujian
Lokasi
Hari
Tanggal
Alat Ukur

Lab Kualitas Udara STMKG
Kamis
1 Maret 2018
Pyrex (koreksi 5%)

Gambar 12. Grafik Data Sisa Air Tipping Bucket site A

Penakar hujan tipe tipping bucket ini mempunyai resolusi 0,2 mm dan luas corongnya 200 cm2
mampu mengukur curah hujan per tipnya yaitu 6.28 ml. Alat ini mampu melakukan komunikasi
ke internet dan mampu melakukan komunikasi serial. Pengumpulan database di internet dan
desain antarmuka menggunakan fasilitas dari Thingspeak. Komunikasi internet bertujuan untuk
memantau alat dari jarak jauh sehingga diperlukan koneksi internet untuk mengaksesnya.
5. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil data pengukuran curah hujan dapat disimpulkan bahwa tipping
bucket pada site A memiliki nilai error 4% ketika jumlah curah hujan 157 ml dan 314
ml, sedangkan ketika jumlah curah hujan 471 ml nilai error mencapai 0.1% . Tipping
bucket pada site B dan site C memiliki nilai error 0.1 % untuk curah hujan 157 ml, 314
ml, dan 471 ml.
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2. Alat ini mampu menampilkan peta jaringan ARG dan nilai pengukuran pada tiap site
yang dibuat dengan sangat baik.
3. Dengan melakukan uji dimensi dan uji keluaran dari sensor buatan pabrik dengan sensor
yang dibuat menghasilkan suatu nilai yang relatif sama. Dalam uji dimensi kami
mendesain diameter corong yang sama dan membandingkan bahan dari kedua sensor
dengan hasil dari sensor kami yang menggunakan bahan plastik dan sensor buatan
pabrik menggunakan bahan alumunium. Berdasarkan hasil tersebut secara keseluruhan
sensor yang kami buat lebih murah dibandangkan dengan sensor standar yang dijual di
pasaran dan dengan hasil keluaran yang relatif sama.
Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang membantu serta
memberikan masukan dalam penyusunan jurnal ini dan rekan-rekan yang sudah membantu
dalam pembuatan sistem ini.
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APLIKASI PENGINDERAAN JAUH DAN SIG DENGAN METODE
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS UNTUK KAJIAN
KERAWANAN BANJIR DI DAS JALI COKROYASAN PURWOREJO
BAYU AJI SIDIQ PRAMONO1, KARUNIA PASYA KUSUMAWARDANI1, EMY PUSPITA
YUENDINI2, SUDARYATNO1
1

Departemen Sains Informasi Geografi
2
Departemen Geografi Lingkungan
Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
Abstrak. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi oleh parameter meteorologi
yang meliputi aspek cuaca seperti curah hujan, angin, suhu, dan kelembaban. Salah satu bencana
hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia yaitu banjir. Dalam 8 tahun terakhir, telah terjadi banjir di
DAS Jali Cokroyasan yang menggenangi sebagian Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui tingkat kerawanan banjir di DAS Jali Cokroyasan. Penggunaan teknologi penginderaan
jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) diaplikasikan untuk memetakan tingkat kerawanan banjir di
DAS Jali Cokroyasan. Parameter yang digunakan antara lain curah hujan, penggunaan lahan,
kemiringan lereng, dan bentuklahan. Data curah hujan didapatkan dari Dinas Pertanian Peternakan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo. Data penggunaan lahan didapatkan dari citra Landsat 8
OLI yang diolah berdasarkan klasifikasi multispektral tidak terselia. Data kemiringan lereng diekstraksi
dari DEM ALOS PALSAR dengan resolusi 10 m. Data bentuklahan dihasilkan dari interpretasi visual
DEM ALOS PALSAR dan citra Landsat 8 OLI. Semua parameter diproses dengan analisis spasial
berdasarkan metode skoring Analytical Hierarchy Process (AHP) dan metode overlay Spatial Multi
Criteria Evaluation (SMCE). Pengujian model dilakukan dengan metode in depth interview. Hasil
analisis berupa peta tingkat kerawanan banjir di DAS Jali Cokroyasan. Berdasarkan peta tersebut, hilir
DAS yang mendekati outlet DAS menjadi area yang rawan terjadinya bencana banjir luapan karena
hilir DAS memiliki topografi yang landai. Zonasi tingkat kerawanan pada peta diharapkan menjadi
bahan pertimbangan dalam menanggulangi resiko akibat banjir, meningkatkan kapasitas masyarakat,
dan meminimalisasi kerugian akibat bencana.
Kata kunci: banjir, DAS Jali Cokroyasan, penginderaan jauh, SIG, kerawanan
Abstract. Hydrometeorological disaster is a disaster that is affected by meteorological parameters
covering weather aspects such as rainfall, wind, temperature, and humidity. One of the
hydrometeorological disasters occurring in Indonesia is flooding. In the last 8 years, there have been
floods in the Jali Cokroyasan watershed that flooded some Purworejo regency. This research was
conducted to determine the level of flood suseptibilty in Jali Cokroyasan watershed. The use of remote
sensing technology and Geographic Information System (GIS) was applied to mapping the level of flood
suseptibilty in Jali Cokroyasan watershed. Parameters used include rainfall, land use, slope, and
landform. Rainfall data obtained from the Department of Agriculture Husbandry Marine and Fisheries
Purworejo District. Land use data were obtained from Landsat 8 OLI image then processed based on
unsupervised multispectral classification. The slope slope data is extracted from DEM ALOS PALSAR
with 10 m resolution. Landform data is generated from visual interpretations of DEM ALOS PALSAR
and Landsat 8 OLI image. All parameters are processed by spatial analysis based on the Analytical
Hierarchy Process (AHP) skoring method and Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) overlay
method. Model testing is conducted with the method of in depth interview. The results of the analysis is
the map of flood suseptibility in Jali Cokroyasan watershed. Based on the map, downstream watershed
approaching watershed outlets become areas prone to flood disaster because downstream downstream
has a sloping topography. Zoning of vulnerability on the map is expected to be considered in tackling
flood risks, increasing community capacity, and minimizing disaster losses.
Keywords : flood, Jali Cokroyasan Watershed, remote sensing. GIS, suseptibility
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1. Pendahuluan
Kabupaten Purworejo secara geografis terdiri atas tiga cakupan wilayah Daerah Aliran Sungai
(DAS), salah satunya DAS Jali Cokroyasan. DAS tersebut merupakan wilayah aliran sungai
yang memiliki hulu di Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Pegunungan Kendeng
dan hilir di Kabupaten Purworejo dengan muara di Samudera Hindia. DAS Jali Cokroyasan
memiliki luas 405.500 km2 dengan sungai utama yaitu Sungai Jali yang diapit oleh dua DAS
besar lainnya. Batas sisi barat adalah DAS Wawar sedangkan di sisi timur berbatasan dengan
DAS Bogowonto.
Kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang berada di daerah aliran sungai besar
menyebabkan sebagian Kabupaten Purworejo rawan akan bencana hidrometeorologi salah
satunya banjir. Selama 10 tahun terakhir, banjir terjadi di sebagian DAS di Kabupaten
Purworejo. Kejadian banjir di DAS Jali Cokroyasan terjadi sejak tahun 2011 hingga tahun 2017.
Menurut Heksantoro (2017), banjir pernah terjadi di Kecamatan Grabag karena luapan anak
sungai Jali yaitu Sungai Lereng yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Banjir luapan juga pernah
terjadi di sebagian Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi pada tahun 2011.
Frekuensi Banjir DAS Jali Cokroyosan
Purworejo
Frekuensi

4

3
2

1
0

2009

2011

2012 2013
Tahun

2014

2015

2016

2017

Sumber : berbagai surat kabar lokal

Grafik 1. Frekuensi Banjir DAS Jali Cokroyasan Purworejo

Kejadian banjir luapan yang sering terjadi DAS Jali Cokroyasan Purworejo menyebabkan
wilayah di sekitar sungai menjadi rawan sehingga resiko bencana akan meningkat. Atas dasar
hal tersebut dibutuhkan kajian kerawanan banjir di DAS Jali Cokroyasan Purworejo. Tulisan
ini menjelaskan tingkat kerawanan banjir di DAS Jali Cokroyasan Purworejo. Penggunaan citra
satelit penginderaan jauh digunakan karena dapat menggambarkan wilayah DAS yang luas dan
memiliki resolusi temporal tinggi. Citra penginderaan jauh juga dapat dianalisis lebih lanjut dan
disajikan dalam bentuk peta melalui teknologi Sistem Informasi Geografis. Teknologi SIG
dapat mengolah data spasial atau citra yang tergeoreferensi geografis seperti yang dipaparkan
Aronof (1989) bahwa SIG merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang digunakan
untuk mengolah dan menyimpan data yang bereferensi geografis. Teknologi SIG dalam kajian
ini digunakan untuk menganalisis parameter dan menyajikan informasi kerawanan banjir di
DAS Jali Cokroyasan Purworejo.
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2. Metode Penelitian

Gambar 1. Diagram Alir

2.1
a.

Pra Lapangan
Pembuatan Peta Penggunaan Lahan DAS Jali Cokroyasan Kabupaten Purworejo Tahun
2015

Penggunaan lahan merupakan fungsi lahan dengan segala campur tangan manusia baik secara
permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumberdaya
buatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Malingreau, 1977). Penggunaan
lahan menjadi sangat penting terhadap banyak bentuk pemetaan tematik karena pengaruh
timbal baliknya secara langsung terhadap kehidupan manusia. Variasi dan perubahan yang
relatif cepat menjadikan penggunaan lahan menjadi parameter yang patut selalu diperhatikan.
Peta penggunaan lahan dibuat dengan menggunakan citra penginderaan jauh Landsat 8 OLI
path 120 row 65 dengan tanggal perekaman 18 September 2015. Pemilihan waktu perekaman
didasarkan pada bulan basah dan integrasi dengan data lain. Asumsi yang dibangun adalah
bahwa dalam bulan basah daerah kajian memiliki input air hujan dalam keadaan mendekati
maksimum. Citra tersebut diproses dengan melakukan klasifikasi multispektral terselia dengan
membangun lima kelas penggunaan lahan berdasarkan klasifikasi SNI 7645-2010 mengenai
klasifikasi penutup lahan skala 1:100.000.
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Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan DAS Jali Cokroyasan

b.

Pembuatan Peta Bentuklahan DAS Jali Cokroyasan Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Peta bentuklahan dibuat dengan menggunakan citra penginderaan jauh Landsat 8 OLI seperti
yang digunakan untuk pembuatan peta penggunaan lahan dan DEM ALOS Palsar dengan
resolusi 10 meter. Klasifikasi bentuklahan yang digunakan adalah menurut Prapto Suharsono
(1999) dengan skala 1:100.000.
Proses klasifikasi dilakukan dengan cara interpretasi visual pada perangkat lunak ArcMap
dengan pendekatan unsur – unsur interpretasi menurut Liliesand dan Kiefer (1990). Klasifikasi
yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk mengestimasi tekstur relatif tanah sebagai
indikasi kapasitas infiltrasi setiap satuan lahan.
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Gambar 3. Peta Bentuklahan DAS Jali Cokroyasan Kabupaten Purworejo

c.

Pembuatan Peta Curah Hujan DAS Jali Cokroyasan Kabupaten Purworejo

Data curah hujan tahun 2004-2014 didapatkan dari Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Purworejo. Data multitemporal curah hujan selama 10 tahun tersebut
digunakan karena fenomena banjir yang terjadi di DAS Jali Cokroyasan Purworejo tidak hanya
pada satu tahun tertentu saja melainkan fenomena yang memiliki periode ulang mulai dari tahun
2009 hingga 2017. Data curah hujan yang didapatkan merupakan data curah hujan tiap
kecamatan di Kabupaten Purworejo sehingga data yang digunakan hanya wilayah kecamatan
yang berada dalam daerah aliran sungai saja.
Data curah hujan dari sumber merupakan data curah hujan bulanan dalam setahun kemudian
dilakukan pengolahan data tersebut menjadi intensitas hujan rata-rata tahunan mulai dari tahun
2004-2014. Selanjutnya dilakukan interpolasi data curah hujan menggunakan metode Inverse
Distance Weighting (IDW). Metode tersebut digunakan karena memperhitungkan jarak sebagai
bobot sehingga jarak terdekat akan memiliki bobot yang lebih tinggi seperti yang dipaparkan
oleh Lu dan Wong (2008) bahwa nilai atribut dari titik yang tidak diketahui nilainya dalah ratarata tertimbang nilai yang diketahui pada titik disekitarnya yang diketahui dan bobotnya
berbanding terbalik dengan jarak antara lokasi estimasi dan lokasi yang sudah diketahui
nilainya. Berdasarkan adanya pembobotan, wilayah dalam satu kecamatan akan memiliki
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intensitas hujan yang sama karena berdekatan dan intensitas hujan wilayah sekitarnya dapat
diestimasi.

Curah Hujan (mm)

Curah Hujan Rata-rata Tahunan DAS Jali
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Grafik 2. Curah Hujan Rata-rata Tahunan DAS Jali Cokroyasan Purworejo

Gambar 4. Peta Curah Hujan DAS Jali Cokroyasan
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d.

Pembuatan Peta Kemiringan Lereng DAS Jali Cokroyasan Kabupaten Purworejo

Peta kemiringan lereng dibuat melalui ekstraksi dari DEM ALOS Palsar dengan resolusi 30
meter. DEM ALOS PALSAR menggunakan gelombang L yang memiliki tingkat penetrasi
yang tinggi terhadap tutupan vegetasi. Sehingga mampu untuk menghasilkan DEM yang
mencapai permukaan. Namun untuk lahan yang memiliki kerapatan vegetasi cukup tinggi,
gelombang yang dipancarkan oleh DEM ALOS PALSAR tidak mampu untuk mencapai
permukaan. Sehingga DEM produk dari ALOS PALSAR cenderung semi DSM (Digital
Surface Model).
Peta kemiringan lereng dibuat dengan skala 1:200.000. Kemiringan lereng sangat berkaitan
dengan tingkat kerawanan banjir. Klasifikasi kemiringan lereng dilakukan dalam satuan derajat.
Hal tersebut disebabkan karena satuan tersebut lebih lumrah dan banyak digunakan.

Gambar 5. Peta Kemiringan Lereng DAS Jali Cokroyasan

e.

Pembuatan Peta Kerawanan Banjir DAS Jali Cokroyasan Kabupaten Purworejo

Peta kerawanan banjir dibuat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process dan
Spatial Multi-Criteria Evaluation dengan menggunakan perangkat lunak ILWIS 3.3. Parameter
yang digunakan yaitu kemiringan lereng, curah hujan, bentuklahan, dan penggunaan lahan.
Parameter tersebut merupakan aspek-aspek yang dianggap berpengaruh besar terhadap
kerawanan banjir.
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Analytical Hierarchy Process merupakan salah satu metode pembobotan yang bersifat sangat
rinci, sistematis, dan matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks
dengan menyusun hirarki pembobotan mulai dari sub-parameter secara terstruktur (Rai dan
Bushan, 2004). Setiap sub-parameter diperhitungkan tingkat hubungan dan pengaruhnya
terhadap kerawanan banjir. Parameter yang digunakan juga dibobot dengan metode yang sama
untuk menentukan parameter yang dianggap paling berpengaruh terhadap kerawanan banjir.

Gambar 6. Matriks Analytical Hierarchy Process untuk parameter bentuklahan

Gambar 7. Matriks Analytical Hierarchy Process untuk Parameter Penggunaan Lahan

Gambar 8. Matriks Analytical Hierarchy Process untuk Parameter Kemiringan Lereng

Gambar 9. Matriks Analytical Hierarchy Process untuk Parameter Curah Hujan

Gambar 10. Matriks Analytical Hierarchy Process untuk Parameter Kerawanan Banjir
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Spatial Multi-Criteria Evaluation(SMCE) merupakan salah satu dari Spatial Decision Support
System (SDSS). SDSS merupakan salah satu cara dalam menentukan langakah atau keputusan
berbasis spasial. SDSS sebenarnya sering digunakan dalam memnentukan keputusan
sederhana, seperti menentukan arah jalan, rute tercepat menuju suatu tempat, dan sebagainya
(Jankowski dkk, 2009). SMCE termasuk dalam perspective tool Spatial Decision Support
System. Perspektif tersebut merujuk pada berbagai alat yang digunakan untuk membuat
keputusan terkait aspek spasial. Alat tersebut dapat berbasis Sistem Informasi Geografis atau
berbasis citra penginderaan jauh. Tujuan dari perspektif tersebut adalah untuk mendapatkan
informasi dari data spasial yang rumit menjadi lebih sederhana sehingga dapat digunakan untuk
mengambil keputusan
2.2
Lapangan
a.
Uji Akurasi Peta Parameter
Peta parameter yang telah dibuat melalui ekstraksi dari data penginderaan jauh tentu perlu untuk
diuji tingkat akurasinya. Hal tersebut disebabkan karena data penginderaan jauh memiliki
beberapa kelemahan dalam beberapa kondisi. Pengujian peta juga berguna untuk tingkat
kepercayaan penggunaan peta. Semakin tinggi tingkat akurasinya maka peta tersebut semakin
terpercaya untuk dapat digunakan untuk kepentingan berikutnya.
Uji akurasi dilakukan dengan menggunakan metode sampling dengan skema stratified random
sampling. Sampel yang dibuat berjumlah 30 sampel yang terdistribusi merata untuk setiap
kelas. Sampel yang telah diuji dilapangan selanjutnya akan dianalisis secara statistik untuk
melihat tingkat hubungan setiap parameter. Analisis statistik dilakukan dengan melakukan
analisis regresi dan korelasi.
b.
Uji Model Peta Kerawanan Banjir DAS Jali Cokroyasan Kabupaten Purworejo
Peta kerawanan banjir diuji dengan menggunakan in depth interview pada sampel-sampel uji
yang sama dengan sampel uji peta parameter. Proses in depth interview dilakukan pada
narasumber yang dianggap sangat memahami terkait kejadian banjir atau DAS Jali Cokroyasan.
Hasil dari uji model melalui pendekatan in depth interview akan digunakan untuk menentukan
akurasi secara kualitatif peta kerawanan banjir.
2.3
Pasca Lapangan
a.
Reklasifikasi Peta Penggunaan Lahan
Reklasifikasi peta dilakukan pada parameter-parameter yang dapat diuji di lapangan. Yaitu
parameter penggunaan lahan, dan kemiringan lereng. Reklasifikasi bertujuan untuk
meningkatkan relevansi kebenaran antara peta parameter dengan kaadaan sesungguhnya di
lapangan. Parameter bentuklahan dan curah hujan tidak diuji dan tidak direklasifikasi dengan
asumsi bahwa bentuklahan dan curah hujan merupakan parameter yang tidak mudah berubah
dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan penggunaan lahan dan kemiringan lereng dapat
berubah dalam waktu yang relatif singkat.
b.

Perhitungan Akurasi Peta Kerawanan Banjir DAS Jali Cokroyasan Kabupaten
Purworejo
Peta kerawanan banjir akan dihitung akurasinya secara kualitatif dengan mencocokan dengan
hasil in depth interview. Nilai akurasi bersifat kualitatif pada setiap satuan pemetaan ditambah
dengan data historis kejadian banjir di daerah kajian. Hal tersebut akan menunjukan tingkat
kemampuan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk pemodelan kerawanan
banjir.
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3. Hasil dan Pembahasan
Sebagian DAS Jali Cokroyasan Purworejo merupakan kawasan rawan banjir. Menurut Marfai
(2011), kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana
banjir yang sesuai dengan karakteristik penyebab banjir. Karakteristik penyebab banjir di DAS
Jali Cokroyasan Purworejo diidentifikasi melalui parameter intensitas hujan rata-rata tahunan,
penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan bentuklahan. Banjir yang terjadi di DAS Jali
Cokroyasan Purworejo berdasarkan mekanisme terjadinya merupakan jenis banjir biasa
(reguler) artinya banjir terjadi akibat jumlah limpasan sangat besar sehingga melampaui
kapasitas pembuangan air yang ada (existing drainage), dalam hal ini banjir di DAS tersebut
termasuk dalam banjir luapan.
DAS Jali Cokroyasan memiliki bentuk DAS memanjang dengan pola dendritik yang dominan
pada wilayah hulu. Bentuk memanjang menurut Dam (1973) dalam Seyhan (1990) memiliki
fungsi peubah-peubah DAS diantaranya debit banjir yang kurang atau waktu perjalanan yang
lebih. Hal tersebut berarti debit banjir menuju outlet dan mencapai puncak membutuhkan waktu
yang relatif lama, selain itu debit tertinggi tidak terlalu besar.
Berdasarkan hasil interpolasi dan perhitungan curah hujan rata-rata dalam 10 tahun, curah hujan
paling tinggi yaitu 362-401 mm terjadi di wilayah hulu terutama di sebagian Kecamatan Bruno
dan sebagian Kecamatan Gebang. Sebagian wilayah tengah memiliki curah hujan sedang
hingga paling rendah yaitu 200-240,2 mm sedangkan wilayah hilir yaitu Kecamatan Ngombol
dan Grabag memiliki curah hujan yang homogen yaitu 200-240,2 mm. Variasi curah hujan
dalam satu DAS tersebut disebabkan karena pengaruh topografi wilayah. Sebagian Kecamatan
Bruno merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang lebih besar daripada
wilayah tengah dan hilir sehingga terpengaruh efek orografis. Efek tersebut menyebabkan
pergerakan masa udara menuju ke tempat lebih tinggi lalu terjadi proses kondensasi kemudian
terjadi hujan orografis sehingga curah hujan di wilayah hulu lebih tinggi. Hujan tersebut akan
menjadi limpasan sehingga menaikkan debit sungai. Hujan tersebut menjadi pasokan air di hulu
sungai yang selanjutnya mengalir menuju wilayah hilir.
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Gambar 11. Peta Kerawanan Banjir DAS Jali Cokroyasan Purworejo

Peta kerawanan yang telah diperolah menunjukan bahwa pada DAS Jali yang berada di
Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup rawan. Hilir DAS yang
mendekati outlet DAS menjadi area yang rawan terjadinya bencana banjir luapan. Hal tersebut
disebabkan hilir DAS memiliki topografi yang landai. Sehingga ketika terjadi kiriman debit
yang besar dari catchment area akan berakibat luapan debit air pada hilir DAS yang memiliki
topografi relatif landai. Daerah disekitar sungai atau dataran banjir menjadi area yang paling
rawan. Hal tersebut disebabkan karena pada area tersebut merupakan area yang paling dekat
dengan pantai. Selain itu memiliki topografi landai dan tanah yang cenderung memiliki
kapasitas infiltrasi yang rendah. Selain itu di daerah dataran banjir dan dataran aluvial terdeapat
banyak permukiman yang menjadi basis tempat tinggal warga setempat. Sehingga akan sangat
beresiko ketika terjadi banjir luapan. Kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi
yaitu Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Buruh, Kutoarjo, Banyu Urip, Bayan, dan
sebagian Kecamatan Gebang. Daerah yang tergolong tidak rawan banjir berada pada topografi
yang curam dan memiliki relief berbukit hingga bergunung. Hal tersebut disesbabkan karena
pada daerah tersebut memiliki tutupan lahan yang mampu menyerap air yang berasal dari hujan.
Sehingga kapasitas infiltrasi menjadi lebih baik. Selain itu pada daerah tersebut merupakan
daerah hulu yang memiliki banyak cabang sungai berorde kecil, sehingga limpasan permukaan
dapat langsung masuk ke cabang-cabang sungai dan tidak berdampak pada permukaan.
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Peristiwa banjir yang pernah terjadi banyak dialami di Kecamatan Grabag dan Ngombol.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel menyatakan bahwa banjir terjadi disebabkan
karena luapan air akibat ketidakmampuan sungai untuk menampung debit yang mengalir.
Selain itu banjir pernah terjadi akibat pertemuan dua anak sungai yang memiliki debit berbeda
pada daerah hilir yang mendekati muara sehingga meluap tepat pada titik pertemuan dan
menimbulkan dampak hingga ratusan meter baik ke arah hulu maupun ke arah hilir.
4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah didapatkan menunjukan
bahwa DAS Jali yang berada di Kabupaten Purworejo rawan terhadap bencana banjir.
Kecamatan yang rawan terpapar bencana banjir merupakan kecamatan yang berada pada daerah
hilir sungai. Terutama daerah yang berada di sekitar sungai yaitu daerah dataran banjir dan
dataran aluvial. Parameter yang paling berpengaruh dalam pendugaan kerawanan banjir adalah
paramater kemiringan lereng. Kemiringan lereng yang menunjukan topografi akan
mempengaruhi infiltrasi dan limpasan permukaan.
Metode pembobotan Analytical Hierarchy Process yang diintegrasikan dengan metode Spatial
Multi-Criteria Evaluation dapat digunakan untuk membantu dalam pendugaan kerawanan
banjir menggunakan parameter-parameter biofisik. Metode tersebut mengolah data dalam
bentuk raster. Sehingga terjadi banyak perubahan ketika proses konversi data vektor ke raster
atau sebaliknya. Kelemahan tersebut mempengaruhi hasil yang diperoleh. Sehingga akan lebih
baik jika data yang didapatkan sejak dari awal merupakan data raster.
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MODEL KECEPATAN GELOMBANG SEISMIK 1 DIMENSI
WILAYAH PAPUA
RAMADHAN PRIADI*, EMI ULFIANA, PUJI ARIYANTO
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Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
* email : koresponden@emailku.net
Abstrak. Hiposenter adalah salah satu parameter penting dari gempa bumi. Persebaran hiposenter salah
satunya sering digunakan untuk mitigasi bencana, pun untuk mengetahui karakteristik seismisitas suatu
daerah. Tingkat akurasi penentuan hiposenter sangat dipengaruhi oleh model kecepatan gelombang
seismik. Setiap wilayah memiliki model kecepatan yang berbeda terkait struktur bawah permukannya
juga berbeda. Artinya, sangat diperlukan suatu model kecepatan lokal untuk menunjang tingkat akurasi
hiposenter yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model kecepatan lokal 1 dimensi
wilayah Papua, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat seismisitas yang sangat aktif. Model
kecepatan diperoleh menggunakan metode inversi Coupled Hypocenter-Velocity yang dijalankan
menggunakan program Velest 3.3. Data yang digunakan berasal dari katalog gempa BMKG, sebanyak
392 kejadian gempa bumi di Papua pada tahun 2017. Digunakan sebanyak 24 stasiun jaringan BMKG.
Model kecepatan inisial yang digunakan adalah model kecepatan 1 dimensi IASP91. Hasil penelitian
menunjukkan kecepatan gelombang seismik lebih cepat dari model kecepatan IASP91 pada kedalaman
hingga 7 km, lebih lambat hingga kedalaman 20 km, dan lebih cepat hingga kedalaman 171 km. Nilai
RMS residual hingga iterasi ke-6 adalah 0.682643 dengan GAP rata-rata sebesar 190.
Kata kunci : Hiposenter, model kecepatan, metode inversi Coupled Hypocenter-Velocity
Abstract. Hypocenter is one of the important parameters of an earthquake. Hippocenteral
dissemination one of them is often used for disaster mitigation, even to know seismicity characteristics
of a region. The accuracy of the hypocenter determination is strongly influenced by the seismic wave
velocity model. Each region has a different speed model associated with the structure under its surface
is also different. That is, it is necessary a local velocity model support the level of accuracy of a better
hypocenter. This study aims to determine the local velocity model of one dimension of Papua region,
as one region with a very active level of seismicity. The velocity model is obtained using the coupled
hypocenter-velocity inversion method that is run using the Velest 3.3 program. The data used comes
from BMKG earthquake catalog, as many as 392 earthquake events in Papua in 2017. Used as many
as 24 stations BMKG network. The initial velocity model used is the IASP91 velocity model. The interim
results show that the seismic wave velocity is faster than the IASP91 speed model at a depth of up to 7
km, slower to a depth of 20 km, and faster to a depth of 171 km. The residual RMS value until the 6th
iteration is 0.682643 with an average GAP of 190.Kuncihiposenter, seismic wave, velocity model.
Keywords : factual, purpose, principal results, no references, conclusions

1. Pendahuluan
Tatanan tektonik Papua dipengaruhi oleh pertemuan pergerakan lempeng Indo-Australia yang
bergerak ke utara dan lempeng Pasifik yang bergerak kearah barat (Ibrahim, 2010). Selain itu,
tatanan tektonik Papua juga dipengaruhi oleh adanya sistem pensesaran atau patahan aktif,
seperti sesar Sorong dan sesar-sesar lokal. Hal tersebut adalah penyebab utama aktifnya
seismisitas di wilayah Papua, yang ditandai dengan seringnya terjadi gempa bumi, baik gempa
berkekuatan kecil, sedang pun kuat.
Salah satu parameter penting gempa bumi adalah hiposenter. Persebaran hiposenter sangat
bermanfaat untuk mitigasi bencana, termasuk untuk mengetahui karakteristik seismisitas suatu
daerah (Ikmahtiar, 2017). Adanya pengetahuan tentang karakteristik seismisitas pada suatu
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daerah dapat menjadi langkah awal dalam analisis PSHA (Probabilistic Seismic Hazard
Analysis). Terkait pentingnya akurasi dari sebuah hiposenter, maka perlu ditinjau pengaruh
yang dapat menjadi tolak ukur kualitas hiposenter. Model kecepatan gelombang seismik adalah
parameter penting yang sangat berperan dalam penentuan hiposenter. Semakin tepat model
kecepatan yang digunakan, maka hiposenter yang didapatkan akan menjadi lebih akurat
(Rachman & Nugraha, 2012).
Model kecepatan yang digunakan dalam perhitungan hiposenter saat ini, masih menggunakan
model kecepatan gelombang seismik global, baik itu IASP91, Ak135, dan lain sebagainya.
Kecepatan gelombang seismik dipengaruhi oleh struktur lapisan bawah permukaan yang
dilewati oleh gelombang seismik (Clewell & Simon, 1950). Hal tersebut menunjukkan bahwa
kecepatan gelombang seismik di setiap tempat berbeda-beda, yang disebabkan perbedaan
struktur lapisan bawah permukaan yang berbeda. Oleh karenanya, penggunaan model
kecepatan gelombang seismik global kurang tepat digunakan dalam penentuan hiposenter yang
lebih akurat (Salomo J. Sianipar, Setyonegoro, & Hardy, 2016).
Penentuan model kecepatan lokal gelombang seismik sangat penting dilakukan. Oleh
karenanya, penelitian ini bertujuan untuk membuat model kecepatan lokal gelombang seismik
1-Dimensi wilayah Papua yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan hiposenter
yang lebih akurat. Penelitian menggunakan metode inversi Coupled Hypocenter-Velocity yang
dikembang oleh Kisling et.al (1995) dalam program Velest 3.3. Velocity-Hypocenter. Metode
Coupled Hypocenter-Velocity merupakan metode relokasi gempa dan koreksi stasiun secara
bersamaan menggunakan prinsip metode Geiger yang telah dimodifikasi (Garini & Madlazim,
2014), di mana model kecepatan baru menggunakan persamaan Kissling. Prinsip metode ini
adalah melakukan inversi secara simultan terhadap model kecepatan dan hiposenter pada fase
pertama waktu tiba gelombang P (Pujol, 1988). Prosedur prinsip untuk metode inversi simultan
dalam program. Secara umum, lokasi pusat gempa menunjukkan hubungan antara kegempaan
dan sesar tektonik utama.
2. Metode Penelitian
Data yang digunakan merupakan data waktu tiba kejadian gempa bumi yang ada di wilayah
Papua sebanyak 392 event gempa bumi pada periode waktu tahun 2017. Wilayah penelitian
mencakup batas koordinat 1,59o LU – 10,3o LS dan 130,21o- 141,1o BT. Model inisial yang
digunakan adalah model kecepatan gelombang seismik IASP91 yang ditunjukkan pada tabel
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Tabel 1. Model Kecepatan global gelombang P IASP91
n Layer
Depth (km)
Intial Velocity
(km/s)
1
-3
4.8
2
0
5.8
3
2
5.8
4
4
5.8
5
7
5.8
6
10
5.8
7
15
5.8
8
20
6.5
9
25
6.5
10
35
8.04
11
40
8.04
12
50
8.04
13
60
8.04
14
71
8.05
15
81
8.05
16
100
8.05
17
120
8.19
18
140
8.19
19
171
8.3
20
210
8.52
21
271
8.88

Terdapat tiga inputan awal yang diperlukan untuk menjalankan Velest 3.3, yaitu data waktu tiba
gelombang seismik, model kecepatan inisial, dan data stasiun (Garini & Madlazim, 2014).
Persamaan model Couple Hypocenter-Velocity dapat dituliskan sebagai berikut:
4

𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 𝑡𝑜𝑏𝑠 − 𝑡𝑐𝑎𝑙

𝑛
𝜕𝑓
𝜕𝑓
=∑
∆ℎ𝑘 + ∑
∆𝑚𝑖 + 𝑒
𝑘=1 𝜕ℎ𝑘
𝑖=1 𝜕𝑚𝑖

(1)

Gambar 1 memperlihatkan alur pengolahan data menggunakan velest 3.3. Hasil yang
didapatkan berupa relokasi model kecepatan, relokasi hiposenter dan koreksi stasiun. Masing
masing solusi tersebut diperoleh dengan membandingkan perhitungan waktu tempuh kalkulasi
𝑡𝑐𝑎𝑙 dan waktu tempuh observasi 𝑡𝑜𝑏𝑠 sehingga diperoleh nilai residual dari selisi 𝑡𝑐𝑎𝑙 dan 𝑡𝑜𝑏𝑠
(Salomo J. Sianipar et al., 2016). Total residual disebut sebagai RMS (Root Mean Square)
residual. Solusi yang paling baik adalah hasil perhitungan dengan RMS terkecil.
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Gambar 1. Diagram alur proses penentuan model kecepatan gelombang P baru dari Kissling (1995).

Metode yang digunakan untuk merelokasi hiposenter adalah metode Joint Hypocenter
Determination (JHD). Metode JHD merupakan generalisasi dari metode Geiger dengan
memperhitungkan koreksi stasiun untuk waktu tiba gelombang sebagai parameter tambahan
dalam menentukan sejumlah gempa (Ratchkovsky, Pujol, & Biswas, 1998). Metode ini secara
simultan akan menginversi waktu tempuh sekelompok hiposenter untuk mendapatkan lokasi
hiposenter yang lebih akurat (Havskov & Bormann, n.d.) serta besaran koreksi stasiun sebagai
koreksi terhadap kesalahan akibat pemilihan model kecepatam gelombang 1 dimensi yang
digunakan (Quintero & Kissling, 2001).

Gambar 2 perbandingan data ISC 1963 dengan data hasil relokasi menggunakan JHD

Perbandingan antara data gempa sebelum dan sesudah direlokasi diperlihatkan pada gambar 2.
Koreksi stasiun digunakan untuk memasukkan variasi kecepatan kearah lateral yang tidak
diperhitunkan pada penggunaan model kecepatan 1 dimensi (Kissling et al., 1995). Digunakan
1 stasiun referensi yang mencatat event terbanyak sebagai koreksi terhadap stasiun lainnya.
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3. Hasil dan Pembahasan
Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menghasilkan tiga output yaitu model kecepatan
lokal, koreksi stasiun, dan relokasi hiposenter. Dari hasil pengolahan data diperoleh jika nilai
RMS residual awal sebesar 1.106939 dan semakin menurun nilainya dengan banyaknya iterasi
yang dilakukan, hal tersebut ditunjukkan oleh gambar 3. Dilakukan sebanyak 6 kali iterasi yang
menghasilkan nilai RMS residual akhir sebesar 0.682643. Dari hasil tersebut dapat
diidentifikasi jika perhitungan yang dilakukan relative cukup akurat karena menghasilkan nilai
RMS residual dibawah 1. Nilai GAP yang diperoleh berkisar antara 104 hingga 334 dengan
rata-rata gap 190. Nilai GAP yang diperoleh lebih besar dari 180 hal ini mungkin disebabkan
oleh sebaran stasiun seismic di wilayah Papua yang masih kurang memadai.

Gambar 3 Grafik iterasi-RMS residual

Initial velocity yang digunakan untuk memperoleh hasil model kecepatan lokal 1 dimensi
menunjukkan terdapat perbedaan antara initial velocity dan kecepatan lokal yang ditunjukkan
oleh table 2. Dari table 2 terlihat jika pada kedalaman 0 km hingga 2 km model kecepatan lokal
hampir sama dengan initial velocity namun pada kedalaman 4 km hingga 20 km kecepatan lokal
lebih lambat dari pada initial velocity dengan kecepatan yang berkisar antara 5.86 km/s hiingga
6.53 km/s.
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Tabel 2. Model Kecepatan lokal gelombang P daerah Papua dan sekitarnya
n Layer
Depth (Top ..... Bottom)
Local velocity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-3.00... 0.00 km
0.00... 2.00 km
2.00... 4.00 km
4.00... 7.00 km
7.00... 10.00 km
10.00... 15.00 km
15.00... 20.00 km
20.00... 25.00 km
25.00... 35.00 km
35.00... 40.00 km
40.00... 50.00 km
50.00... 60.00 km
60.00... 71.00 km
71.00... 81.00 km
81.00...100.00 km
100.00...120.00 km
120.00...140.00 km
140.00...171.00 km
171.00...210.00 km
210.00...271.00 km
271.00...
km

4.77 km/s
6.09 km/s
6 km/s
5.86 km/s
5.03 km/s
4.84 km/s
5.53 km/s
6.53 km/s
7.41 km/s
8.01 km/s
8.01 km/s
8.08 km/s
8.08 km/s
8.18 km/s
8.14 km/s
7.66 km/s
8.4 km/s
8.2 km/s
8.55 km/s
8.52 km/s
8.88 km/s

Kemudian Pada kedalaman 25 km hingga 81 km kecepatan lokal kembali lebih lambat
dibandingkan initial velocity. Pada kedalaman 100 km hingga kedalaman 171 km model
kecpatan lokal lebih cepat dibandingkan initial velocity. Saat kedalaman 210 km hingga 270
km menjadi lebih lambat dibandingkan dengan initial velocity. Perbedaan antara model
kecepatan lokal dan initial velocity disebabkan karena struktur bawah permukaan tanah di
setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan
model kecepatan. Terlihat jelas perbedaan model keceptan lokal dan initial velocity pada grafik
perbandingan yang ditunjukkan oleh gambar 4.

Gambar 4. Grafik perbandingan Model kecepatan inisial dan lokal

Selama Pengolahan terdapat koreksi stasiun yang dilakukan terhadap 24 stasiun seismic dengan
satu stasiun bertindak sebagai stasiun referensi. Stasiun referensi yang dipilih adalah FAKI
dengan kordinat stasiun 2.9193 LS dan132.2489 BT. Stasiun FAKI dijadikan sebagai stasiun
referensi karena mencatat lebih banyak event dibandingkan stasiun seismik lainnya, selain itu
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FAKI juga dipilih karena perekaman gelombang seismiknya yang relatif bagus. Stasiun FAKI
mencatat 234 dari 392 event yang terekam.
Setiap stasiun seismic memiliki waktu delay terhadap perekaman gelombang seismik. Pada
stasiun FAKI, LBMI,dan MWPI memilki waktu delay yang negatif ,hal ini menunjukkan jika
ketiga stasiun seismik tersebnut memilki waktu tiba gelombang P lebih cepat sampai ke stasiun
seismik. Waktu delay tiap stasiun diperlihatkan oleh table 3 dengan stasiun seismik sebanyak
24 stasiun. Perbadaan waktu delay stasiun dipengaruhi oleh banyak factor salah satu factor
paling umum adalah keadaan struktur bawah permukaan yang tidak homogen melainkan
heterogen serta karakteristik bedrock yang berbeda-beda di setiap stasiun.
Tabel 3. Daftar stasiun beserta koreksinya (Delay time)
stasiun

phase

AAII

P

BNDI
FAKI

nobs

delay
19

0.0012

P

77

0.1306

P

234

0.0

GENI

P

196

0.4717

JAY

P

123

0.0527

KMPI

P

58

0.3113

KRAI

P

12

0.43

LBMI

P

7

-0.5686

MMPI

P

13

0.6774

MSAI

P

32

0.3723

MWPI

P

45

-0.1374

NLAI

P

4

0.5434

RKPI

P

188

0.3698

SAUI

P

20

0.4617

SIJI

P

153

0.2118

SMPI

P

202

0.3676

SRPI

P

170

0.2555

SWI

P

65

0.0696

WAMI

P

90

1.3385

NBPI

P

152

0.6615

RAPI

P

94

-0.1129

OBMI

P

23

-0.4503

BSMI
AAI

P
P

79
4

0.4745
-0.3242

Hiposenter awal yang diperoleh direlokasi menggunakan metode JHD sehingga diperoleh hasil
relokasi yang diperlihatkan oleh gambar 5. Dari peta sebaran hiposenter terlihat jika terjadi
perbedaan antara hiposenter awal dan hiposenter setelah dilakukan relokasi. Hasil relokasi
menunjukkan hiposenter yang tercluster pada wilayah yang berdekatan. Hiposenter hasil
relokasi lebih rapat dibandingkan hiposenter awal. Pada gambar 7 hiposenter yang telah
direlokasi lebih condong mendekat kearah zona subduksi dibandingkan dengan hiposenter
awal.
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Gambar 5. Peta sebaran hiposenter sebelum dan sesudah relokasi

Gambar 6. Cluster hiposenter setelah direlokasi

Relokasi hiposenter yang dilakukan juga memberikan koreksi kedalaman terhadap parameter
kedalaman yang lama. Kedalaman hasil relokasi diperlihatkan oleh gambar 7. Hasil yang
diperoleh tidak terlalu signifikan untuk gempa dalam, namun sangat signifikan perubahannya
pada gempa-gempa dangkal.

Gambar 7. Perbedaan lintang dan kedalaman hiposenter awal dan hiposenter hasil relokasi
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4. Kesimpulan
Model kecepatan lokal 1 dimensi wilayah Papua lebih lambat dibandingkan model kecepatan
IASP91 pada kedalaman 4 km hingga 20 km dengan kecepatan yang berkisar antara 5.86 km/s
hiingga 6.53 km/s. Namun pada kedalaman 100 km hingga 171 km model kecepatan lokal 1
dimensi untuk wilayah Papua jauh lebih cepat dibandingkan dengan model kecepatan IASP91
dengan kecepatan berkisar antara 8.14 km/s hingga 8.4 km.s. Nilai RMS residual hingga iterasi
ke-6 adalah 0.682643 dengan GAP rata-rata sebesar 190. Hasil relokasi dari 392 event yang
ada di Papua menunjukkan hiposenter yang lebih condong mengarah ke zona subduksi.
Perbedaan model kedepatan diakibatkan karena setiap wilayah memiliki struktur geologi yang
berbeda-beda. Karena hiposenter sangat berpengaruh terhadap model kecepatan yang
digunakan, maka model kecepatan lokal 1 dimensi yang dianggap sangat bagus untuk dijadikan
sebagai input dalam menentukan hiposenter dibandingkan model kecepatan global untuk studi
lanjutan mengenai gempabumi.
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PEMASUKKAN OPSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIRTHORIUM (PLTN-THORIUM) DALAM KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL (KEN) MERUPAKAN LANGKAH MULTIHASIL UNTUK
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PERUBAHAN IKLIM DAN
KETERSEDIAAN ENERGI
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Jl. Babarsari, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
*
email : yudispenasix@gmail.com
Abstrak. Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami pertumbuhan yang pesat dalam
berbagai sektor. Perlu disadari bahwa dibalik pesatnya laju perkembangan tersebut terdapat tuntutan
yang besar di masa depan utamanya dalam sektor pemenuhan kebutuhan energi listrik. Telah dilakukan
pengkajian untuk menunjukkan perbandingan antara tiga objek bahasan yang dilakukan melalui
metodologi berupa studi kepustakaan yang diharapkan dapat memberi gambaran bahwa opsi untuk
memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir-Thorium (PLTN-Thorium) dalam Kebijakan Energi
Nasional (KEN) merupakan langkah yang multihasil untuk menyelesaikan permasalahan perubahan
iklim dan ketersediaan energi karena memiliki efisiensi yang luar biasa dengan limbah yang sangat
kecil. Dan merupakan langkah yang paling tepat dalam rangka mendukung Pemerintah Indonesia
terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan proyeksi
pembiayaan yang paling efektif dibandingkan dengan sumber enegi yang lain.
Kata kunci : PLTN, Thorium, Kebijakan Energi Nasional
Abstract. Indonesia as a developing country continues to experience rapid growth in various sectors.
It should be realized that behind the rapid pace of development there is a big demand in the future
especially in the sector of electricity demand. An assessment has been conducted to demonstrate the
comparison between the three subjects conducted through a literature study methodology which is
expected to illustrate that the option to include the Thorium-Nuclear Power Plant (NPP-Thorium) in
the National Energy Policy (KEN) is a multilevel step to complete climate change problems and energy
availability because it has exceptional efficiency with very little waste. And it is the most appropriate
step in supporting the Government of Indonesia towards sustainable development commitments with
the most cost effective projections compared to other energy sources.
Keywords : PLTN, Thorium, National Energy Policy (Indonesia)

1. Pendahuluan
Kebutuhan energi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan
meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan
sektor industri. Menurut hasil kajian dari Comprehensive Assesment of Energy Source for
Electricity Generation in Indonesia (CADES) bahwa pada tahun 2025 kebutuhan energi di
Indonesia akan menjadi 2 kali lipat dibandingkan tahun 2000, bahkan khusus untuk kebutuhan
energi listrik akan meningkat 4 kali lipat.Tentunya pemenuhan energi tersebut mustahil dapat
dipenuhi oleh sumber energi fosil, mengingat ketersediaanya tidak akan lebih dari 150 tahun.
Belum lagi masalah lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga
fosil yang berdasarkan studi kepustakaan berdampak serius seperti: menipisnya cadangan
sumber daya, pemanasan global, hujan asam, dan dampak-dampak turunan yang lain seperti
gelombang pasang, perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan lain-lain.1)
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Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah Indonesia telah mengupayakan sebuah
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dimaksutkan agar dalam
rangka meningkatkan kualitas manusia harus disertai dengan memperhatikan faktor lingkungan
sehingga generasi mendatang dapat pula menikmati kualitas dan kuantitas sumber daya alam
sebagaimana yang kita nikmati sekarang. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan
kebijakan-kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan yang integral ke semua sektor
pembangunan dengan memperhatikan masalah konservasi dan daya dukung kapasitas
lingkungan. Kebijakan-kebijakan tersebut telah tersusun dan tertuang dalam Kebijakan Energi
Nasional (KEN).
2. Latar Belakang Masalah
Kebijakan Energi Nasional (KEN) memiliki tantangan yang besar kedepan untuk bisa
memenuhi target dan tuntutan pemenuhan energi nasional dengan tetap berkonsep pada
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) .
Pasalnya dilihat dari sektor industri saja, menurut data Kementerian Perindustrian, sektor
industri merupakan penyerap energi terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 39 persen dari total
penggunaan energi nasional, dan akan terus bertambah mengingat target pemerintah untuk bisa
memenuhi target kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada angka 3040%. Untuk mencapai kisaran tersebut maka diperlukan kapasitas listrik terpasang di atas
500Watt/orang.Sementara saat ini kapasitas terpasang Indonesia berada pada 210 Watt/orang,
masih jauh di bawah Malaysia 982 Watt/orang, Thailand 802 Watt/orang dan Singapura 2028
Watt/orang. Dengan perkiraan populasi 300 juta penduduk di tahun 2025, Indonesia harus
mampu mengejar target tersebut dengan pertumbuhan kapasitas listrik terpasang nasional
sebesar 10 GigaWatt/tahun.4)
Untuk memenuhi kebutuhan energi tahun 2025 tersebut, konsep penggunaan seluruh energi
yang ada (energi mix) harus diterapkan, dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap sumber
energi yang ada dan tersedia.1) Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang 3
prinsip Kebijakan Energi Nasional yaitu diversifikasi energi, intensifikasi energi dan
konservasi energi. Diversifikasi artinya menurunkan ketergantungan hanya pada beberapa
sumber energi (minyak dan gas) dan kemudian menggantikan itu dengan sumber yang lain.
Intensifikasi adalah meningkatkan dan mengembangkan eksplorasi sumber energi yang tersedia
di negara, konservasi artinya mengekonomiskan penggunaan energi dan meningkatkan
efesiensi produksi energi.
Sejalan dengan kebijakan dibidang energi, yaitu intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi,
langkah-langkah penting perlu ditempuh dalam rangka penyusunan alternatif strategi dibidang
energi yang merupakan pola penentu perkembangan energi nasional dimasa mendatang.
Implementasi kebijakan energi meliputi beberapa aspek salah satunya adalah penggunaan
teknologi tepat guna. Teknologi tersebut haruslah :
a. Teknologi yang menghasilkan pengganti minyak, sebagaimana minyak adalah energi yang
tidak terbarukan
b. Teknologi yang mendukung penyediaan energi yang berkelanjutan(sustainable energy
supply)
c. Teknologi energi yang bersih dan efisien untuk mendukung pelestarian lingkungan.1)
Sebuah terobosan dan inovasi energi mutlak diperlukan untuk menjamin penyediaan energi
yang aman, bersih, ramah lingkungan, berkelanjutan, berskala besar, murah dan dapat dibangun
dalam waktu yang singkat.
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Kehadiran PLTN-Thorium menjadi sebuah terobosan dan inovasi serta tantangan bagi
Indonesia karena dunia tengah berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama sebagai negara
yang menggunakan Thorium sebagai bahan bakar PLTN mereka, yang kemudian sangat
relevan untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan energi dan secara otomatis ikut
mengatasi permasalahan lingkungan sudah tak terelakkan lagi.
Indonesia memiliki potensi kandungan thorium diperkirakan mencapai 210.000 - 270.000 ton.
Sehingga jika PLTN-Thorium dapat dikembangkan, Indonesia bukan hanya merupakan negara
yang siap menjadi negara dengan ketahanan energi yang kuat selama lebih dari 1.000 tahun,
namun juga mampu memasok energi listrik secara internasional. Pembangkit listrik thorium
memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding batu bara dan uranium sekalipun. Kalkulasinya,
untuk 7 ton thorium dapat menghasilkan 1.000 Mega Watt atau 1 Giga Watt per tahun,
sementara diperlukan batu bara sebesar 3,5 - 4 juta ton, sedangkan uranium sebesar 200- 250
ton.4)
Pada tulisan ini akan dibahas kajian terhadap dampak lingkungan penggunaan bahan bakar fosil
dan pertimbangan Thorium untuk dijadikan sebagai bahan bakar nuklir untuk pembangkit
tenaga listrik, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya ditinjau dari
pembangunan berklanjutan (sustainable development) juga keandalannya dalam
menyelesaikan permasalahan perubahan iklim dan ketersediaan energi.
3. Metode Penelitian
Pembahasan makalah ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut : kajian
terhadap literatur, pengambilan data sekuder (data-data hasil penelitian dan kajian yang sudah
ada), dan diskusi/konsultasi dengan para ahli/peneliti yang memahami dan mengerti di
bidangnya.
4. Hasil dan Pembahasan
a. Prinsip Kerja PLTU dan PLTN
Prinsip kerja PLTN dan PLTU hampir sama yakni terdiri dari : (I) Sistem pembangkit
uap/Steam Generator, (II) Turbin, (III) Generator Listrik yang akan menghasilkan tenaga listrik
untuk kemudian masuk dalam jaringan distribusi (IV). Uap yang dihasilkan oleh sistem
pembangkit uap / Steam Generator akan digunakan untuk memutar sistem Turbin yang dikopel
dengan Generator Listrik yang akan merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Listrik yang
dihasilkan kemudian masuk dalam jaringan ditribusi untuk didistribusikan ke konsumen.1)
Perbedaan antara PLTU dan PLTN hanya terdapat pada sistem pembangkit uap seperti
ditunjukkan dalam Gambar 1. Pada PLTU sistem pembangkit uap yang digunakan adalah
sistem konvensional yakni uap dihasilkan dari boiler yang pemanasanya dilakukan dengan
menggunakan bahan bakar fosil. Sedangkan pada PLTN memanfaatkan reaksi fisi (pembelahan
inti atom menjadi inti-inti baru yang lebih ringan sambil melepaskan energi) yang terjadi pada
reaktor nuklir sebagai “kompor” atau pemanas boiler untuk menghasilkan uap. Ada beberapa
tipe yang paling banyak digunakan di dunia diantaranya tipe BWR (Boiling Water Reactor)
yakni uap dihasilkan dari pembangkit uap sekaligus sebagai reaktor nuklir dan tipe PWR
(Pressurized Water Reactor) dengan uap dihasilkan dari pembangkit uap yang terdiri dari boiler
yang dilengkapi dengan reaktor nuklir sebagai pemanas.1)
Perbedaan antara PLTN tipe BWR dan PWR ditunjukkan seperti pada Gambar 2 dan 3 dibawah
ini.
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Gambar 1. Perbandingan sistem pembangkit uap (Steam Generator). Pada pembangkit listrik
konvensional dan PLTN.1)

Sumber : CLP Power Low Carbon Energy Education Centre
Gambar 2. PLTN tipe BWR

Sumber : CLP Power Low Carbon Energy Education Centre
Gambar 3. PLTN tipe PWR

b.
Thorium dan Molten Salt Reactor (MSR)
Thorium adalah sebuah unsur dengan nomor atom 90 yang berbentuk padat seperti kristal dan
mineral lain, warnyanya keperakan serta mempunyai sifat radioaktif yang dapat dipakai sebagai
bahan bakar reaktor nuklir. Thorium terdapat dalam jumlah cukup banyak di dalam bumi di
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bandingkan dengan emas, perak, dan timah, serta terdapat di hampir di setiap negara di dunia.2)
Di Indonesia, Thorium dapat di temukan di Bangka Belitung sebagai ikutan timah dan menurut
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ada sekitar 121.500 ton cadangan Thorium di Babel
(hanya Babel belum seluruh Indonesia) yang dapat memberikan daya 121 Gigawatt selama
1000 tahun.
Molten Salt Reactor (MSR) adalah teknologi nuklir yang menggunakan bahan bakar cair
dimana prinsip kerja pada teknologi MSR tidak berbeda dengan prinsip penggunan energi nuklir
pada PLTN yaitu menggunakan energi (panas) yang dikeluarkan dalam proses fisi
(pembelahan) atom untuk memanaskan air sampai suhu diatas 500oC dimana uap yang
dihasilkan dalam proses tersebut digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik
seperti dapat dilihat dalam gambar 4.9)

Gambar 4. PLTN tipe MSR 9)

Teknologi MSR bukanlah teknologi yang baru muncul, melainkan teknologi lama yang sudah
terbukti tapi terlupakan. Rancangan MSR pertama kali dibuat oleh Alvin Weinberg di tahun
1954 untuk membuat pesawat terbang bertenaga nuklir sehingga dapat terbang terus menerus
tanpa harus mengisi bahan bakar. Rancangan ini muncul sebagai respon atas munculnya kapal
selam nuklir (USS Nautilus) yang dapat menyelam terus menerus tanpa harus mengisi bahan
bakar selama 6 bulan. Rancangan ini pun dikembangkan di Oak Ridge National Laboratory
pada tahun 1965-1969 dengan menggunakan Thorium. Reaktor ini di-shutdown pada tahun
1969 dan pengembangannya kehilangan momentum akibat hasil limbah radioaktifnya tidak
menghasilkan plutonium yang merupakan bahan dasar pembuatan senjata nuklir yang ketika
itu dibutuhkan untuk kepentingan militer.9)
Teknologi MSR ini diyakini penulis merupakan teknologi yang paling mapan dan
berpengalaman dalam memanfaatkan Thorium sebagai bahan bakar, untuk dapat diaplikasikan
di Indonesia dalam rangka pemenuhan energi Nasional dan menjamin pembangunan
berkelanjutan karena beberapa alasan berikut :
Pertama, karena bahan bakar yang digunakan hampir 100% maka limbah yang dihasilkan juga
semakin sedikit. 2)
Kedua, sisa limbah yang ada hanya bersifat radioaktif selama 300 tahun, berbeda dengan limbah
nuklir yang ada saat ini yang mencapai ribuan tahun. 9)
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Ketiga, karena limbah yang dikeluarkan sedikit, tidak dapat digunakan sebagai senjata
nuklir.Perlu diketahui bahwa limbah yang dihasilkan oleh PLTN saat ini merupakan Plutonium
239 yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Tetapi limbah yang dihasilkan MSR
tidak akan menghasilkan isotop yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. 9)
Keempat, karena menggunakan bahan bakar cair maka gas yang dihasilkan pada proses fisi
dapat langsung keluar dari larutan garam dan ditampung dalam wadah terpisah. Hal ini akan
membuat tekanan yang dihasilkan di dalam reaktor sama dengan tekanan di luar sehingga tidak
memerlukan penahan khusus yang dapat menerima tekanan tinggi.Karena tekanan didalam
reaktor setara dengan tekanan diluar (tekanan atmosfir) maka tidak perlu kawatir akan meledak
seperti yang terjadi pada reaktor di Fukushima. 9)
Terakhir, rancangan MSR yang sederhana maka pembuatannyapun akan lebih cepat bahkan
tidak menutup kemungkinan untuk bisa diproduksi secara masal. 9)
c. Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Fosil
Dampak terhadap Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya energi khususnya yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, batubara (energi
fosil) semakin lama akan terus berkurang sesuai dengan pemakaian yang terus meningkat. Hal
ini akan menimbulkan krisis energi dikemudian hari khususnya untuk generasi yang akan
datang. Data cadangan energi terbukti di Indonesia menunjukkan bahwa energi minyak tinggal
10 th, Gas 30 th, dan Batu-bara 146 tahun, dengan asumsi cadangan terbukti tetap dan tidak ada
peningkatan produksi seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Cadangan Energi Fosil di Indonesia th 2005 1)

Kebijakan diversifikasi energi primer yang selama ini telah dilakukan khususnya terhadap
ketergantungan akan minyak bumi telah menurunkan konsumsi pemakaian minyak dari 88%
pada tahun 1970 menjadi 57,2% pada tahun 2000. Namun demikian diversifikasi ini masih
mengandalkan sumber energi fosil yang lain yakni penggunaan gas dan batubara yang mulai
diintensifkan hingga meningkat dari 6% menjadi 27,2% untuk gas dan 1% menjadi 10,1 %
untuk batubara pada kurun waktu tersebut. Hal ini tentunya juga akan mengurangi keterbatasan
cadangan energi gas dan batubara yang ada. 7)
Penggunaan bahan bakar nuklir relatif sangat kecil dibandingkan penggunaan bahan bakar
batubara maupun bahan bakar fosil yang lain untuk pembangkit listrik dengan daya yang sama.
Selain itu dari sisi operasional pembangkit tenaga nuklir dapat dioperasikan terus menerus
selama satu tahun tanpa mengganti dengan bahan bakar yang baru. Dengan demikian akan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam yang ada.1)
Dampak Terhadap Lingkungan
Gas CO2
Salah satu limbah buangan yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik tenaga fosil adalah gas
karbon dioksida (CO2) yang termasuk dari gas rumah kaca, disebut gas rumah kaca, karena
memang bersifat seperti rumah kaca yakni memantulkan kembali radiasi dari Bumi kembali ke
Bumi lagi yang berfungsi untuk menjaga temperatur Bumi berada pada temperatur yang sesuai
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sebagai hunian makhluk hidup. Namun konsentrasi karbon dioksida (CO2) secara global terus
mengalami kenaikan semenjak dimulainya revolusi industri, dan saat ini telah cukup bukti
ilmiah yang menunjukkan bahwa meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer adalah penyebab
utama perubahan global dan perubahan iklim. Dengan konsentrasi gas CO2 mencapai 379 ppm
pada tahun 2005 telah berakibat pada kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi hingga 0.74oC,
selain itu telah terjadi kenaikan permukaan air laut sebesar 0.17 m, kemudian penguragan
tutupan salju sebesar 7%. Jika konsentrasi CO2 terus mengalami kenikan stabil mencapai sekitar
550ppm, maka diperkirakan terjadi peningkatan suhu sekitar 3oC yang mana menurut United
Nations Framework Convention on Climate Change, jika suhu rata-rata bumi telah mencapai
lebih dari 2.5oC, maka 20%-30% spesies tumbuhan dan hewan akan terancam mengalami
kepunahan.8)
Sekarang melihat ke Indonesia, keprihatinan akan terjadinya hal diatas mulai nampak
dibuktikan dengan perbandingan yang jauh antara peng-emisi dengan penyerap CO2 seperti
yang diperlihatkan pada Diagram Lingkaran 1.

Gambar 5. Diagram Lingkaran Emisi CO2 Tahun 2014, Diagram terpisah menunjukkan penyerapan dan sisanya
emisi CO2 8)
.

Dari data diperoleh bahwa gas CO2 yang dihasilkan oleh pembangkit listrik paling banyak
bersumber pada pada pembangkit berbahan bakar fosil yakni batu bara, minyak bumi atau solar
dan gas alam seperti yang terlihat pada Gambar 5.
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Gambar 6. Kontribusi peningkatan CO2 pembangkit listrik 7)

Dan pembangkit listrik tenaga nuklirlah yang menjadi jawara dengan rata-rata pengeluaran gas
CO2 hanya mencapai 10.5 ekivalen per kWH listrik.
Gas SO2 dan NOx
Berikut adalah data produksi listrik mulai dari tahun 2009-2014 :

Sumber : https://databoks.katadata.co.id
Gambar 7. Produksi Listrik Indonesia tahun 2009 s.d. 2014

Menurut data produksi listrik di atas dengan data rata-rata persentase penggunaan energi fosil
dalam total produksi listrik Indonesia setiap tahun adalah 89.49582%, maka akan didapatkan
data pengeluaran limbah CO2 setiap tahun adalah seperti yang dapat dilihat pada Diagram
Batang 1.8)
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Gambar 8. Pengeluaran Limbah CO2 (Juta ton)

Serta pengeluaran SO2 dan NOx setiap tahun seperti yang dapat dilihat dalam Diagram Batang
2.

Gambar 9. Pengeluaran Limbah SO2 dan NOx (Ribu ton)

Gas Sulfur Oksida (SO2) dan Nitrogen Oksida (NOx) merupakan sumber deposisi asam.
Mekanisme reaksi terjadinya deposisi asam adalah sebagai berikut :

Pencemar yang bersifat asam ini akan turun dari atmosfer kepermukaan bumi dengan cara basah
dan kering yang disebut dengan deposisi basah dan deposisi kering. Deposisi basah terjadi jika
zat yang bersifat asam larut melalui air hujan, salju, dan kabut sebelum turun kepermukaan
bumi. Deposisi kering terjadi jika zat yang bersifat asam berupa butiran-butiran halus yang
diterbangkan oleh angin kemudian turun ke bumi.1)
Dampak dari deposisi asam ini sangat luas yakni terhadap makhluk hidup, vegetasi dan struktur
bangunan seperti pada Tabel 2.

112

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018
Tabel 2. Dampak Deposisi Asam 1)

d. Energi Fosil vs Energi Baru Terbarukan vs Energi Nuklir
Perbandingan antara energi fosil, energi baru terbarukan dan energi nuklir akan dilakukan
melalui dua segi yang dianggap menjadi prioritas utama yang menentukan kesejahteraan
manusia yaitu kesehatan dan ekonomi.
Segi Kesehatan
Energi Fosil
Sistem pembangkit tenaga dengan membakar bahan bakar fosil memerlukan banyak bahan
bakar yang perlu ditambang, diangkut dan dibakar. Penambang batu bara, minyak bumi dan gas
alam, serta pengangkutannya cenderung sering mengalami kecelakaan. 8)
Sektor batu bara di jadikan contoh utama mewakili bahan bakar fosil karena pada tahun 2012
batubara merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan tenaga
listrik, dan sudah terbukti menunjukkan dampak yang sangat luar biasa dengan persentase
penggunaan batubara mencapai 54,7% yaitu sekitar 222 juta setara barrel minyak (SBM). Dan
akan terus naik hingga diproyeksikan pada tahun 2035 akan mencapai 70,2% (1.348,3 juta
SBM) untuk skenario dasar dan76,5% (1.989,2 juta SBM) untuk skenario tinggi. 6)
Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahan bakar fosil Batubara menyumbang
44% dari total emisi CO2 global. Pembakaran Batubara adalah sumber terbesar emisi gas GHG
(green house gas), yang memicu perubahan iklim.
Batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah
polutan seperti NOx dan SO2, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi
PM2.5. Masyarakat ilmiah dan medis telah mengungkap bahaya kesehatan akibat partikel halus
(PM2.5) dari emisi udara tersebut. PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya
dan mematikan seperti merkuri dan arsen. 3)
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Partikel-partikel polutan yang sangat berbahaya tersebut, saat ini mengakibatkan kematian dini
sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Estimasi yang dilakukan Universitas Harvard dalam
laporan Greenpeace Indonesia 2015, menunjukan Penyebab utama dari kematian dini termasuk
stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), kanker paru-paru (300), penyakit paru
obstruktif kronik (400), serta penyakit pernafasan dan kardiovaskular lainnya (800). Estimasi
angka tersebut diperkirakan akan melonjak menjadi sekitar 15.700 jiwa/tahun seiring dengan
rencana pembangunan PLTU Batubara baru. 3)
Perbandingan ini jauh dengan penggunaan PLTN-Thorium sebagai energi karena hanya
memiliki angkat 90 mortalitas/triliun-kWh. Sedangkan penggunaan batu bara menyumbang
angka kematian hingga 100.000 mortalitas/triliun-kWh.Jika dibandingkan dengan sumber
energi lainnya, risiko penggunaan thorium jauh lebih aman dan ramah lingkungan.4)
Energi Baru Terbarukan
Energi terbarukan seperti matahari, air, geothermal, bioenergi dan angin merupakan sumber
energi yang mudah untuk ditemui di hampir setiap tempat, dan direncanakan akan
menggantikan sumber energi berbasis fosil di masa depan. Tetapi energi terbarukan tersebut
memiliki 3 kelemahan yaitu faktor intermittency (Bersela/tidak stabil ; kadang ada kadang
tidak), rendahnya densitas energi dan tidak andal.2)
Sejauh ini kelemahan-kelemahan tersebut dijawab dengan cara meningkatkan kapasitas baterai
untuk menampung daya listrik serta menambah jumlah instalasi Hal yang dapat dilakukan
adalah dengan meningkatkan kapasitas pembangkit. Upaya tersebut justru malah menambah
permasalahan baru bagi pengembangan energi terbarukan tersebut. Instalasi ini memerlukan
bahan dan tenaga kerja yang ekstensif untuk pembangunannya. Risiko utamanya adalah
keselamatan kerja, dan kecelakaan pada pengangkutan bahan bangunan. Kecelakaan produksi
sel photovoltaic dapat menimbulkan pencemaran berbahaya karena mengandung arsenikum,
kadmium dan silikon semua dikenal sebagai penyebab kanker pada manusia. Juga terdapat
masalah pembuangan bahan kimia sesudah instalasi phootovoltaic tidak digunakan. Operasi
yang sesungguhnya dari sistem energi baru terbarukan praktis bebas risiko untuk umum,
meskipun baling-baling dapat terlepas dari kincir angin, cahaya dan panas tenaga surya dapat
menyebabkan cedera terhadap orang yang memandang/menatap tanpa sadar, dan kebisingan
yang timbul dari kincir angin sehingga terpaksa diletakkan di tempat yang jauh dari hunian.
Tenaga hidroelektrik dapat menimbulkan kerusakan ekologis, dengan pengaruh pada
kehidupan akuatik setempat dan persediaan bahan pangan dan juga dapat menimbulkan
bencana jebolnya dam. Energi bari terbarukan juga dapat berasal dari bahan bakar bio-massakayu, bahan tumbuhan dan bahan limbah organik lain meskipun bahan bakar semacam itu
dewasa ini sedikit sekali andilnya untuk pembangkit listrik. Terdapat bahaya fisik dalam upaya
untuk memperoleh, penanganan dan pengangkutan bahan bakar bio-massa tersebut. 8)
Energi Nuklir
Nuklir memiliki konsentrasi energi yang tinggi dalam bahan bakarnya, sehingga hanya
memerlukan sedikit bahan bakar dan sedikit pula mengeluarkan limbah. Tetapi baik bahan
bakar maupun limbahnya memerlukan proses dan pengangkutan. Kemungkinan kecelakaan
selama pengangkutan limbah radioaktif menjadi perhatian umum, karena masih adanya isu
keamanan penyimpanan limbah radioaktif jangka lama yang belum terpecahkan, karena bahan
bakarnya terdapat dalam konsentrasi rendah di lapisan bumi, ekstraksinya perlu padat karya
dan risiko kecelakaan dan penyakit (utamanya paru-paru dan kanker) untuk pekerja yang
menambang dan memproses bahan tambang tersebut sangat tinggi.8)
Kecelakaan pada reaktor nuklir meskipun jarang terjadi, namun mengandung risiko potensial
yang serius terhadap kesehatan pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir dan sekitarnya, bahkan
mungkin sampai penduduk yang tinggal sangat jauh. Kalangan yang optimis mengenai nuklir
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mengantisipasi perbaikan baru untuk pengurangan risiko dalam teknologi reaktor (termasuk
desain pemantauan sendiri secara pasif, mekanisme keamanan), oembuangan bawah tanah yang
aman dari limbah radioaktif tingkat tinggi dan juga penggunaan fusi nuklir tanpa limbah.
Sementara itu masyarakat luas tetp tidak percaya dan khawatir ( hal ini juga dapa mengganggu
kesehatan).8)
Segi Ekonomi
Perbandingan antara energi fosil, energi baru terbarukan dan energi nuklir dalam segi ekonomi
akan dilakukan melalui tiga poin pertimbangan yaitu, perkiraan biaya pembuatan (/kW), biaya
selama masa operasional (60 tahun) dan harga (/kWH).5)

Gambar 10. Perkiraan Biaya Pembuatan Pembangit Listrik

Gambar 11. Perkiraan Biaya Masa Operasi (60 Tahun)
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Gambar 12. Perkiraan Harga (/kWH)

Angka-angka di atas masih berada dalam batas perkiraan yang disesuaikan melalui berbagai
sumber dan dengan berbagai macam perbedaan di berbagai negara maka perhitungan dibuat
secara umum.
Dari ketiga poin perbandingan dapat dilakukan analisis bahwa sumber energi fosillah yang
memiliki biaya terendah baik dari pembuatan, operasional hingga harga pasaran. Sedangkan
energi nuklir memiliki biaya yang menengah yang sama yaitu 4.100 $ baik dalam biaya
pembuatan dan operasional karena standar sekali pembangunan sebuah reaktor harus memiliki
ketahanan selama 60 tahun, dan harga pasaran yang tergolong tinggi.
Untuk energi baru terbarkan sendiri tanpa bisa dipungkiri memang memiliki biaya yang paling
besar baik dari segi pembangunan, operasional dan harga pasaran karena memng memerlukan
instalasi yang sangan besar dan banyak untuk bisa menghasilkan energi listrik seperti yang
diinginkan.
5. Kesimpulan
1. Kebutuhan energi listrik di Indonesia akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan
meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, peningkatan ekonomi dan utamanya
perkembangan industri yang ditunjukkan melalui hasil kajian bahwa tahun 2025 akan
menjadi 4 kali lipat dari pada tahun 2000
2. Penggunaan dan pemanfaatan pusat listrik tenaga fosil untuk memenuhi kebutuhan
energi mendatang sudah tidak relevan lagi untuk terus dikembangkan dalam Kebijakan
Energi Nasional karena memiliki dampak yang besar, baik dari sisi kesehatan yang
bertanggung jawab terhadap kurang lebih 6.500 kematian dini, maupun lingkungan
yang menjadi faktor yang bertanggung jawab terhadap fenomena pemanasan global
yang berujung pada terjadinya perubahan iklim. Dan jelas bertolak belakang dengan
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
3. Penggunaan pusat listrik tenaga nuklir khususnya yang berbahan dasar thorium
merupakan langkah yang menjanjikan bagi pemerintah untuk menjamin konsep
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mulai dari ketersediaanya yang
melimpah di Indonesia, efektivitas yang tinggi terhadap energi yang dihasilkan dan
proyeksi pembianyaan yang efisien dan berjangka panjang, dibandingkan dengan
sumber energi fosil dan energi baru terbarukan lain.
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EFEK EMISI GAS RUMAH KACA ( CO2, CH4, DAN N2O ) TERHADAP
PERUBAHAN IKLIM DARI PROSES PEMBAKARAN SAMPAH
ORGANIK SECARA TERBUKA SERTA UPAYA MENGURANGI
EMISINYA MENGGUNAKAN
ALAT PEMBAKAR SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN
RESTU WIJAYANTI ; FANNYSA RIZKA ANDRIYANI
Prodi Teknik Lingkungan,
Universitas Diponegoro
Jl. Prof.H.Soedarto,S.H, Tembalang, Semarang
Abstrak Manajemen pengelolaan dan pengolahan sampah belum berjalan secara maksimal di wilayah
Kecamatan Sungai Kakap yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang mencakup 13 kelurahan
dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 108.999 jiwa. Pengelolaan yang belum maksimal
menyebabkan masyarakat mengelola sampahnya dengan pembakaran secara terbuka. Prosentase
penduduk membakar sampah di Kecamatan Sungai Kakap sebesar 66,4 % dengan nilai frekuensi
pembakaran sekitar 2 kali/minggu. Pembakaran terbuka berpotensi menghasilkan gas – gas berbahaya
yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap efek rumah kaca. Salah satu cara
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah terbuka, salah satunya dengan
menciptakan alat pembakar sampah ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan
konsentrasi gas rumah kaca pada pembakaran terbuka tertinggi dan terendah adalah gas CO2 sebesar
68233,0225 mg/m3 dan 19606,5080 mg/m3, gas CH4 sebesar 293,0061mg/m3 dan 125,1599 mg/m3, dan
gas N2O sebesar 13,3505 mg/m3 dan 1,9206 mg/m3, sehingga beban emisi yang tertinggi dan terendah
dalam satu tahun mencapai gas CO2 sebesar 74,7152 kg/tahun dan 21,4691 kg/tahun, gas CH4 sebesar
0,3208 kg/tahun dan 0,1371 kg/tahun, gas N2O sebesar 0,0146 kg/tahun dan 0,0021 kg/tahun. Setelah
menggunakan teknologi alat pembakar sampah ramah lingkungan nilai tertinggi dan terendah
konsentrasi gas rumah kaca adalah gas CO2 sebesar 39002,2299 mg/m3 dan 18927,3242 mg/m3, gas
CH4 sebesar 211,2982 mg/m3 dan 79,7121 mg/m3, dan gas N2O 3,8523 mg/m3 dan 1,3999
mg/m3.,sehingga beban emisi gas rumah kaca tertinggi dan terendah dari proses pembakaran menjadi
gas CO2 sebesar 42,7074 kg/tahun dan 20,7254 kg/tahun, gas CH4 sebesar 0,2314 kg/tahun dan 0,0873
kg/tahun, dan gas N2O sebesar 0,0042 kg/tahun dan 0,0015 kg/tahun.
Kata Kunci
: Emisi Gas Rumah Kaca, Perubahan Iklim, Alat Pembakar Sampah Ramah
Lingkungan, Konsentrasi Gas Rumah Kaca, Beban Emisi
Abstract. Waste Treatment and management has not run optimally in the area of Sungai Kakap District
located in Kubu Raya Regency which covers 13 urban villages with total population in the year 2013
as many as 108.999 people. Unoptimized management has lead people to manage their waste by open
burning. Percentage of that garbage in Sungai Kakap district is 66,4% with burning frequency value
about 2 times / week. Open burning has the potential to produce harmful gases that directly or indirectly
influence the greenhouse effect. One way to reduce greenhouse gas emissions from open burning waste
is by creating environmentally friendly burner incinerators. Based on the research results, the
greenhouse gas emission concentration at the highest and lowest open burn was CO2 gas equal to
68233,0225 mg/m3 and 19606,5080 mg/m3 , CH4 gas equal to 293,0061 mg/m3 and 125,1599 mg/m3 ,
and N2O gas equal to 13,3505 mg/m3 and 1,9206 mg/m3 , so the highest and lowest emission load in
one year reaches CO2 gas equal to 74,7152 kg / year and 21,4691 kg / year, CH4 gas 0 , 3208 kg / year
and 0.1371 kg / year, N2O gas of 0.0146 kg / year and 0.0021 kg / year. After using the technology of
environmentally friendly burner burner the highest and lowest value of greenhouse gas emission is CO2
gas equal to 39002,2299 mg/m3 and 18927,3242 mg/m3 , CH4 gas equal to 211,2982 mg/m3 and 79,7121
mg/m3, and N2O gas equal to 3,8523 mg/m3 and 1,3999 mg/m3, so that the highest and lowest
greenhouse gas emission load from combustion process to CO2 gas is 42,7074 kg / year and 20,7254
kg / year, gas CH4 by 0,2314 kg / year and 0,0873 kg / year, and N2O gas 0,0042 kg / year and 0,0015
kg / year.
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1. Pendahuluan
Berdasarkan penelitian Octavia et al pada tahun 2015 [1] bahwa masih banyak manajemen
pengelolaan dan pengolahan sampah belum berjalan secara maksimal di wilayah Kecamatan
Sungai Kakap yang berada pada wilayah Kabupaten Kubu Raya dengan luas wilayah 453,17
km2 yang mencakup 13 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 108.999
jiwa. Pengelolaan dan manjaemen yang belum maksimal menyebabkan masyarakat yang
mengelola sampahnya dengan pembakaran secara terbuka Berdasarkan hasil penelitian, rata –
rata timbulan sampah untuk Kecamatan Sungai Kakap yaitu sebesar 0,176 kg/orang/hari.
Prosentase penduduk membakar sampah di Kecamatan Sungai Kakap sebesar 66,4 % dengan
nilai frekuensi pembakaran sekitar 2 kali/minggu.
Pembakaran terbuka sendiri adalah suatu kegiatan pembakaran material dengan suatu cara yang
akibat pembakarannya akan menghasilkan sebuah produk yang secara langsung diemisikan
menuju ambien atau mengelilingi bagian luar udara tanpa melalui lapisan saluran ataupun
cerobong. Pembakaran terbuka hanya berkisar pada temperature 250 0C – 700 0C. Pembakaran
pada temperatur ini terjadi secara tidak sempurna dan menghasilkan gas – gas beracun akibat
adanya proses oksidasi senyawa, baik dari material yang terbakar maupun senyawa di udara
[2].Pada pembakaran terbuka tentu saja tidak tersedia alat pengendali pencemar, sehingga
pencemar tersebut cepat menyebar ke udara terbuka dan terbawa ke atmosfer. Gas-gas
berbahaya yang dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna diantaranya adalah karbon
oksida (COx), nitrogen oksida (NOx), hidrokarbon (HC), dioxin, gas metana, Volatile Organics
Compound (VOC), sulfur oksida (SOx), polyaromatic hidrocarbon (PAH), dan lain-lain. Gasgas berbahaya tersebut memiliki potensi yang berpengaruh secara langsung maupun tidak
langsung terhadap efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim [3].Menurut KLH,
kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan suhu dan perubahan iklim, yang disebut
sebagai efek rumah kaca (gas rumah kaca).
Gas rumah kaca adalah gas – gas yang mempunyai sifat menyerap radiasi termal sinar infra
merah dari permukaan bumi dan memantulkan kembali ke lapisan troposfer bawah. Pantulan
radiasi termal ini menyebabkan panas tidal dilepaskan ke atmosfer atas, namun terperangkap di
permukaan bumi. Emisi gas rumah kaca yang kontinu akan menyebabkan pemanasan lebih
lanjut dan memicu perubahan – perubahan lain pada sistem iklim global. Pemanasan global
sebagai indikasi perubahan iklim diisukan sebagai akibat dari bertambahnya gas rumah kaca.
Hal yang menyebabkan emisi GRK menjadi masalah besar adalah karena dalam jangka
panjang, bumi harus melepaskan energy dengan laju yang sama ketika energy diterima, karena
selubung GRK semakin tebal, system iklim akan menyesuaikan diri untuk mengembalikan
keseimbangan antara input dan output energy. Adapun dampak yang ditimbulkan dari
perubahan iklim tersebut, yaitu meningkatnya suhu bumi, jumlah gas karbon dioksida yang
meningkat di atmosfer, jumlah air yang semakin banyak, tetapi persebarannya yang tidak
merata, serta sea level raise.
Salah satu cara untuk mengatasi emisi dari pembakaran sampah tersebut salah satunya dengan
menciptakan alat pembakar sampah ramah lingkungan. Alat pembakar sampah merupakan
tungku pembakaran untuk mengolah sampah, yang mengkonversi materi padat (sampah)
menjadi materi gas dan abu (bottom ash dan fly ash [4].Untuk mengurangi emisi atau asap yang
dihasilkan dari pembakaran sampah organik menggunakan alat pembakar sampah, maka
diperlukan reaktor untuk mengendalikan emisi dari pembakaran. Reaktor pengendali emisi
pembakaran, yaitu dengan melewalkan asap dari pembakaran ke lapisan karbon aktif disertai
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dengan water spray. Menurut Kementrian PU, kegunaan water spray adalah untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca dari proses pembakaran dengan menyemprotkan air. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa emisi gas rumah kaca (CO2, CH4 dan N2O) dari pembakaran
sampah organik secara terbuka dan emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah organik
menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan.
2. Metode Penelitian
Metodologi penelitian keseluruhan pelaksanaan penelitian dibagi dalam beberapa tahapan,
meliputi :
a. Tahap Persiapan
Pada tahap pertama ini perlu untuk pengambilan sampel sampah yang akan dibakar. Langkah
awal dalam penelitian ini adalah melihat komposisi berat dan volume sampah TPST Universitas
Diponegoro berdasarkan data eksisting tahun 2015. TPST Universitas Diponegoro memiliki
berbagai macam jenis sampah, tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan sampah organik,
yaitu yang terdiri dari sampah, ranting pohon, dan sampah sisa makanan. Waktu penelitian
dilakukan pada bulan Desember 2017 hingga Februari 2018. Untuk berat sampah yang akan
diambil untuk dibakar berdasarkan perhitungan dibawah ini.
Tabel 1. Komposisi Berat dan Volume Sampah Universitas Diponegoro
Eksisting Tahun 2015

Jenis Sampah
Daun
Sisa Makanan
Kertas/ karton
Kayu
Kain/ tekstil
Karet/ kulit
Plastik
Logam
Kaca
B3
Lain – lain
Sumber : Anggarini, 2015

Berat (%)
38,115
20,475
24,686
3,458
0,329
0,074
24,195
0,344
0,870
1,462
1,940

Volume (%)
22,477
14,612
28,724
0,427
0,326
0,169
30,394
0,289
0,303
1,293
1,010

Dari tabel 1 tentang komposisi berat dan volume sampah Universitas Diponegoro eksisting
tahun 2015 dapat diketahui berat (%) dari setiap komposisi sampah di TPST. Untuk sampah
yang akan dibakar didalam alat pembakar sampah ramah lingkungan adalah berat (%) dari
setiap komposisi sampah yang di TPST meliputi sampah daun kering, sampah ranting pohon,
dan sampah sisa makanan dikalikan kapasitas maksimum dari tungku pembakaran dari alat
pembakar sampah ramah lingkungan yaitu sebesar 3 kg, sehingga akan didapat berat sampah
yang akan dibakar menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan.
Berat sampah daun kering
= 38,115 % x 3 kg = 1,14 kg
Berat sampah ranting pohon = 3,458 % x 3 kg = 0,104 kg
Berat sampah sisa makanan = 20,475 % x 3 kg = 0,614 kg
b. Tahap Pembuatan Alat Pembakar Sampah Ramah Lingkungan
Tahapan-tahapan pembuatan alat pembakar sampah portable antara lain:
1) Menganalisis kebutuhan : Dalam tahap ini peneliti menganalisis sistem yang bisa
diterapkan untuk mengurangi asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah dengan
studi literatur buku, jurnal dan website. Dalam alat pembakar sampah ramah lingkungan
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ini terdiri dua reaktor. Reaktor pertama merupakan tungku pembakaran sampah dan
reaktor kedua merupakan tempat untuk mengendalikan atau mengurangi asap yang
dihasilkan yang menggunakan media ram besi dan karbon aktif.
2) Mempersiakan Alat dan Bahan
3) Pembuatan Alat Pembakar Sampah bagian reaktor 1 sebagai tungku pembakaran :
a) Melubangi tong drum minyak pada bagian atas sebagai tempat masuknya pipa
untuk jalan keluarnya asap menuju reaktor 2.
b) Membuat pintu ukuran 20 cm x 30 cm pada bagian bawah tong sebagai tempat
untuk memasukkan arang dan kertas.
c) Membuat saluran untuk memasukkan sampah sehingga dapat terhindar dari
panas api yang menyala dari arang.
d) Meletakkan lembaran besi (kasa) pada 15 cm di bagian atas dasar tong drum
minyak
4) Pembuatan Alat Pembakar Sampah bagian reaktor 2 sebagai alat pengendali asap:
a) Melubangi tong besi ukuran kecil pada sisi bawah, tengah, dan samping kanankiri
b) Meletakkan tong besi ukuran kecil tersebut dalam posisi terbalik
c) Pada bagian tengah tong besi ukuran kecil, memasukkan pipa inlet dari reaktor
pertama yang menghubungkan ke reaktor kedua ukuran kecil dengan diameter
6 inch.
d) Dalam reaktor kedua akan diberi jaring – jaring yang dibuat dari ram besi.
e) Diatas jaring ram besi tersebut diletakkan karbon aktif dengan tujuan untuk
mengadsorpsi asap yang dihasilkan.
f) Kemudian diatas lapisan karbon aktif tersebut diletakkan jaring ram besi dan
kemudian diberikan semprotan air dengan tujuan agar air dapat mengangkap
asap yang belum teradsorpsi oleh karbon aktif.
g) Pada bagian samping kanan-kiri dipasang pipa dan shower yang fungsinya
seperti water spray.
h) Memasang 3 pompa pada pipa yang mengalirkan air ke shower
i) Bagian bawah tong besi ukuran kecil untuk menempatkan blower
c. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan yang akan dilakukan terdiri dari membakar sampah organik berupa sampah
daun kering, ranting pohon, dan sampah sisa makanan. Sampah dibakar di tungku pembakaran
dan di beri blower untuk suplai udara, kemudian dilakukan pengukuran konsentrasi gas rumah
kaca pada inlet reaktor 2, dari pengambilan sampel ini akan diketahui besaran konsentrasi yang
dihasilkan dari pembakaran sampah organik dengan pembakaran terbuka tanpa adanya alat
pengendali asap dan kemudian pengambilan sampel emisi pada outlet reaktor 2 sehingga dapat
diketahui reduksi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan alat pengendali asap. Untuk
pengukuran emisi GRK akan dilakukan menggunakan alat gas chromatograph.
d. Teknik Analisa Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excell. Untuk
hasil penelitian yang akan diperoleh meliputi konsentrasi dan beban emisi gas rumah kaca
(CO2, CH4 dan N2O) sebelum dan sesudah dilakukan pengendalian asap. Analisis data berupa
grafik antara hasil konsentrasi dan beban emisi gas rumah kaca (CO2, CH4 dan N2O) sebelum
dan sesudah ada alat pengendali asap (reaktor 2).
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Sampling Sampah Organik
Penimbangan sampah organik
yang akan dibakar
Pengujian Emisi GRK
(Pembakaran sampah organik)

Waktu : 25 menit
Suhu : 200 – 250 0C

Analisis Data
Balingtan

Kesimpulan
Gambar 1. Skema Penelitian

3.

Hasil dan Pembahasan

a) Gas CO2
Gas rumah kaca yang paling banyak menjadi perhatian adalah gas karbon dioksida .Untuk itu
perlu diadakan penelitian penelitian menganai gas karbon dioksida. Mekanisme penelitian uji
CO2 adalah menggunakan alat gas chromatography. Cara pengujiannya dengan mengambil
sampel asap dari pembakaran sampah menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan
dengan menggunakan jarum suntik dan sampel gas disimpan dalam vial. Selanjutnya akan diuji
dengan menggunakan alat gas chromatography. Pengambilan sampel gas dilakukan 5 kali
selama waktu pembakaran, yaitu 25 menit. Pengujian konsentrasi gas CO2 pada alat pembakar
sampah ramah lingkungan dilakukan pada dua titik, yaitu sebelum asap masuk ke ruang
pengendali asap (inlet) dan sesudah asap masuk ke ruang pengendali asap (outlet). Pengambilan
sampel pada inlet dilakukan untuk mengetahui konsentrasi gas karbon dioksida dari
pembakaran sampah organik secara terbuka tanpa adanya pengendalian gas buang, serta
pengambilan sampel pada outlet menunjukkan konsnetrasi karbon dioksida pada pembakaran
sampah organik dengan menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan.
No

1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 1. Konsentrasi CO2 Pada Pembakaran Sampah Organik
Sampel
Inlet Konsentrasi Gas Sampel
Outlet Konsentrasi Gas
(Pembakaran
CO2 (ppm)
(Pembakaran
CO2 (ppm)
Terbuka)
Menggunakan Alat)
Sampel 1
18873,27 Sampel 1
11953,81
Sampel 2
15110,95 Sampel 2
13261,69
Sampel 3
12227,89 Sampel 3
11877,78
Sampel 4
37915,85 Sampel 4
21672,83
Sampel 5
10894,98 Sampel 5
10517,57
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Gambar 2. Grafik Konsentrasi CO2 Pada Pembakaran Sampah

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan nilai konsentrasi karbon dioksida (CO2) diambil pada
menit ke-3 setelah dimasukkannya sampah ke dalam tungku pembakaran. Pada sampel 1 yang
diambil pada saat 5 menit pertama menunjukkan hasil uji dengan nilai konsentrasi karbon
dioksida pada inlet seperti konsentrasi pada pembakaran terbuka sebesar 18873,27 ppm . Hal
ini menunjukkan jika pembakaran sampah organik menggunakan alat pembakar sampah ramah
lingkungan akan menurunkan nilai konsentrasi karbon dioksida pada pembakaran menjadi
11953,81 ppm. Dalam alat pengendali asap tersebut, gas karbon dioksida (CO2) tereduksi
dengan adanya karbon aktif dan water spray.
Tabel 2. Beban Emisi Gas CO2 Pembakaran Sampah Organik

Sampel

Beban Emisi Gas CO₂
(Pembakaran
Terbuka)

Beban Emisi Gas CO₂
(Pembakaran
Menggunakan Alat)

Sampel 1

37,1908 kg/tahun

23,5556 kg/tahun

Sampel 2

29,7769 kg/tahun

26,1329 kg/tahun

Sampel 3

24,0957 kg/tahun

23,4058 kg/tahun

Sampel 4

74,7152 kg/tahun

42,7074 kg/tahun

Sampel 5

21,4691 kg/tahun

20,7254 kg/tahun
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Gambar 3. Grafik Beban Emisi CO2 Pada Pembakaran Sampah Organik

Berdasarkan grafik diatas beban emisi CO2 pada inlet (pembakaran terbuka) nilainya lebih
tinggi dibandingkan beban emisi CO2 pada pembakaran sampah organik menggunakan alat
pembakar sampah ramah lingkungan. Beban emisi CO2 pada pembakaran sampah organik
secara terbuka didapatkan nilai tertinggi sebesar 74,7152 kg/tahun sedangkan konsentrasi CO2
pada pembakaran sampah organik menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan
dihasilkan hanya sebesar 42,7074 kg/tahun.
b)
Gas CH4
Gas metana memiliki potensi terhadap pemanasan global sebesar 21-23 CO2 - equivalent
dimana setiap kg dari metana yang diemisikan ke atmosfer memiliki efek yang ekuivalen
terhadap bumi lebih besar 21-23 lebih besar dari karbon dioksida [5].Pengukuran konsentrasi
gas metana pada pembakaran sampah menggunakan alat gas chromatography dimana sampel
gas diambil menggunakan jarum suntik dan disimpan di vial. Pengukuran Metana (CH4)
dilakukan setiap menit ke-3 setelah sampah masuk ke tungku pembakaran. Sampah yang
dimasukkan ke tungku pembakaran seberat 0,37 kg selama 5 kali sehingga total sampah yang
dimasukkan 1,85. Pengujian konsentrasi gas metana pada alat pembakar sampah ramah
lingkungan dilakukan pada dua titik, yaitu sebelum asap masuk ke ruang pengendali asap (inlet)
dan sesudah asap masuk ke ruang pengendali asap (outlet). Pengambilan sampel pada inlet
dilakukan untuk mengetahui konsentrasi gas metana dari pembakaran sampah organik secara
terbuka tanpa adanya pengendalian gas buang, serta pengambilan sampel pada outlet
menunjukkan konsnetrasi metana pada pembakaran sampah organik dengan menggunakan alat
pembakar sampah ramah lingkungan.
No

1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 3. Konsentrasi CH4 Pembakaran Sampah Organik
Sampel Inlet
Konsentrasi Gas
Sampel Outlet
(Pembakaran
CH4 (ppm)
(Pembakaran
Terbuka)
Menggunakan Alat)
Sampel 1
297,11
Sampel 1
Sampel 2
292,09
Sampel 2
Sampel 3
207,61
Sampel 3
Sampel 4
447,75
Sampel 4
Sampel 5
191,26
Sampel 5

124

Konsentrasi Gas
CH4 (ppm)
228,53
279,78
166,10
322,89
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Gambar 4. Grafik Konsentrasi CH4 Pada Pembakaran Sampah Organik

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan nilai konsentrasi metana (CH4) diambil pada menit ke3 setelah dimasukkannya sampah ke dalam tungku pembakaran. Pada sampel 1 yang diambil
pada saat 5 menit pertama menunjukkan hasil uji dengan nilai konsentrasi gas metana pada inlet
seperti konsentrasi pada pembakaran terbuka sebesar 297,11 ppm .Hal ini menunjukkan jika
pembakaran sampah organik menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan akan
menurunkan nilai konsentrasi gas metana pada pembakaran menjadi 228,53 ppm. Dalam alat
pengendali asap tersebut, gas metana tereduksi dengan adanya karbon aktif dan water spray.
Tabel 4. Beban Emisi Gas CH4 Pembakaran Sampah Organik

Beban Emisi Gas CH₄
(Pembakaran
Terbuka)

Beban Emisi Gas CH₄
(Pembakaran
Menggunakan Alat)

Sampel 1

0,2129 kg/tahun

0,1638 kg/tahun

Sampel 2

0,2093 kg/tahun

0,2005 kg/tahun

Sampel 3

0,1488 kg/tahun

0,1190 kg/tahun

Sampel 4

0,3208 kg/tahun

0,2314 kg/tahun

Sampel 5

0,1371 kg/tahun

0,0873 kg/tahun

Sampel

Gambar 5. Grafik Beban Emisi CH4 Pada Pembakaran Sampah
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Berdasarkan grafik diatas beban emisi CH4 pada inlet (pembakaran terbuka) nilainya lebih
tinggi dibandingkan beban emisi CH4 pada pembakaran sampah organik menggunakan alat
pembakar sampah ramah lingkungan. Beban emisi CH4 pada pembakaran sampah organik
secara terbuka didapatkan nilai tertinggi sebesar 0,2129 kg/tahun sedangkan konsentrasi CH4
pada pembakaran sampah organik menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan
dihasilkan hanya sebesar 0,1638 kg/tahun.
c) Gas N2O
Gas N2O di atmosfer relatif lebih lama dibandingkan gas karbon dioksida maupun gas metana,
dengan sifat berpotensi pemanasan global 250 – 310 kali lebih tinggi daripada CO2. Pengukuran
konsentrasi gas dinitrogen oksida pada pembakaran sampah menggunakan alat gas
chromatography dimana sampel gas diambil menggunakan jarum suntik dan disimpan di vial.
Pengukuran dinitrogen oksida (N2O) dilakukan setiap menit ke-3 setelah sampah masuk ke
tungku pembakaran. Sampah yang dimasukkan ke tungku pembakaran seberat 0,37 kg selama
5 kali sehingga total sampah yang dimasukkan 1,85. Pengujian konsentrasi gas N2O pada alat
pembakar sampah ramah lingkungan dilakukan pada dua titik, yaitu sebelum asap masuk ke
ruang pengendali asap (inlet) dan sesudah asap masuk ke ruang pengendali asap (outlet).
Pengambilan sampel pada inlet dilakukan untuk mengetahui konsentrasi gas N2O dari
pembakaran sampah organik secara terbuka tanpa adanya pengendalian gas buang, serta
pengambilan sampel pada outlet menunjukkan konsentrasi gas N2O pada pembakaran sampah
organik dengan menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan.
No

1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 5. Konsentrasi N2O Pembakaran Sampah Organik
Sampel Inlet
Konsentrasi Gas
Sampel Outlet
(Pembakaran
N2O (ppb)
(Pembakaran
Terbuka)
Menggunakan Alat)
Sampel 1
1899,49
Sampel 1
Sampel 2
2510,92
Sampel 2
Sampel 3
1292,25
Sampel 3
Sampel 4
7418,63
Sampel 4
Sampel 5
1067,22
Sampel 5

Konsentrasi Gas
N2O (ppb)
1026,03
1045,78
877,00
2140,65
777,88

Gambar 6. Grafik Konsentrasi N2O Pada Pembakaran Sampah Organik

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan nilai konsentrasi dinitrogen oksida (N2O) diambil pada
menit ke-3 setelah dimasukkannya sampah ke dalam tungku pembakaran. Pada sampel 1 yang
diambil pada saat 5 menit pertama menunjukkan hasil uji dengan nilai konsentrasi dinitrogen
oksida (N2O) pada inlet seperti konsentrasi pada pembakaran terbuka sebesar 1899,49 ppb .Hal
ini menunjukkan jika pembakaran sampah organik menggunakan alat pembakar sampah ramah
lingkungan akan menurunkan nilai konsentrasi dinitrogen oksida (N2O) pada pembakaran
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menjadi 1026,03 ppb. Dalam alat pengendali asap tersebut, gas dinitrogen oksida (N2O)
tereduksi dengan adanya karbon aktif dan water spray.
Tabel 6. Beban Emisi Gas N2O Pada Pembakaran Sampah Organik
Beban Emisi Gas N₂O
(Pembakaran
Terbuka)

Beban Emisi Gas N₂O
(Pembakaran
Menggunakan Alat)

Sampel 1

0,0037 kg/tahun

0,0020 kg/tahun

Sampel 2

0,0049 kg/tahun

0,0021 kg/tahun

Sampel 3

0,0025 kg/tahun

0,0017 kg/tahun

Sampel 4

0,0146 kg/tahun

0,0042 kg/tahun

Sampel 5

0,0021 kg/tahun

0,0015 kg/tahun

Sampel

Gambar 7. Grafik Beban Emisi N2O Pada Pembakaran Sampah Organik

Berdasarkan grafik diatas beban emisi N2O pada inlet (pembakaran terbuka) nilainya lebih
tinggi dibandingkan beban emisi N2O pada pembakaran sampah organik menggunakan alat
pembakar sampah ramah lingkungan. Beban emisi N2O pada pembakaran sampah organik
secara terbuka didapatkan nilai tertinggi sebesar 0,0037 kg/tahun sedangkan konsentrasi N2O
pada pembakaran sampah organik menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan
dihasilkan hanya sebesar 0,0020 kg/tahun.
4. Kesimpulan
Pembakaran sampah organik secara terbuka merupakan pengelolaan sampah yang mudah
dilakukan, namun pembakaran sampah organik secara terbuka menghasilkan gas-gas pencemar
yang menimbulkan efek rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O. Dengan menggunakan alat
pembakar sampah ramah lingkungan nilai konsentrasi dan beban emisi CO2, CH4, dan N2O
menjadi berkurang. Pada penelitian nilai konsentrasi tertinggi CO2 pada pembakaran terbuka
sebesar 68233,0225 mg/m3 setelah menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan
menjadi 39002,2299 mg/m3, nilai konsentrasi tertinggi CH4 pada pembakaran terbuka sebesar
293,0061mg/m3 setelah menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan menjadi
211,2982 mg/m3, dan konsentrasi tertinggi N2O pembakaran sampah terbuka sebesar 13,3505
mg/m3 setelah menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan menjadi 3,8523 mg/m3.
Beban emisi CO2 tertinggi yang dihasilkan pada pembakaran terbuka sebesar 74,7152 kg/tahun
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setelah menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan menjadi 42,7074 kg/tahun ,
beban emisi CH4 tertinggi pada pembakaran terbuka sebesar 0,3208 kg/tahun setelah
menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan menjadi 0,2314 kg/tahun, dan nilai
beban emisi N2O tertinggi pada pembakaran terbuka sebesar 0,0146 kg/tahun setelah
menggunakan alat pembakar sampah ramah lingkungan menjadi 0,0042 kg/tahun. Sehingga
alat pembakar sampah ramah lingkungan dapat dijadikan solusi untuk mengurangi gas
pencemar yang dapat menimbulkan efek rumah kaca saat pembakaran sampah organik
dilakukan.
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ANALISIS KARAKTERISTIK LAPSE RATE TROPOPAUSE (LRT)
DAN KAITANNYA DENGAN AKTIVITAS MJO DI SURABAYA
SHANAS PRAYUDA
Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya
Abstrak. Madden-Julian Oscillation (MJO) merupakan salah satu jenis gelombang atmosfer yang
sangat mempengaruhi dinamika cuaca di benua maritim Indonesia. Aktifitas MJO di benua maritim
berasosiasi kuat dengan penambahan jumlah curah hujan di Indonesia. Jumlah curah hujan yang sangat
tinggi biasanya berasal dari awan cumulonimbus (CB) dengan tinggi puncak awan yang sangat tinggi,
bahkan hingga mencapai tropopause. Apabila ketinggian puncak awan CB ini dapat menjadi indikator
potensi cuaca ekstrem, maka tropopause tentu juga dapat digunakan sebagai indikator potensi cuaca
ekstrem. Hal inilah yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik
ketinggian tropopause dan pengaruh Madden-Julian Oscillation (MJO) terhadap ketinggian tropopause
di Surabaya. Data yang digunakan adalah data pengamatan radiosonde jam 00 dan 12 UTC selama
tahun 2015 hingga 2017. Identifikasi ketinggian tropopause dilakukan dengan metode yang telah
ditetapkan oleh World Meteorogical Organization (WMO), yaitu dengan menggunakan lapse rate
tropopause (LRT). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa LRT di Surabaya berkisar pada
ketinggian 14 – 19 km atau sekitar 145 – 70 mb dengan suhu lapisan tropopause sekitar -93oC hingga
-70oC. Selain itu didapatkan bahwa ketinggian LRT pada bulan- bulan kering (Juni – September) relatif
lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Pengaruh MJO cukup signifikan terhadap
ketinggian LRT. Pada saat memasuki fase 3 dan 4 (Maritime Continent) ketinggian LRT relatif lebih
rendah dan memiliki suhu yang relatif tinggi dibandingkan fase lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat penurunan lapisan inversi ketika MJO aktif di benua maritim, khususnya di Surabaya.

1. Pendahuluan
Tropopause memiliki peran penting dalam dinamika pertukaran massa udara antara stratosfer
dan troposfer. Selain itu, variasi tropopause menjadi indikator penting dalam perubahan ozon
pada lapisan stratosfer yang berkaitan dengan perubahan iklim (WMO, 2003). Penelitian
Sausen dan Santer (2003) menyatakan bahwa perubahan ketinggian tropopause global
disebabkan oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Secara sederhana, definisi dari tropopause adalah lapisan batas antara troposfer dan stratosfer.
Terdapat banyak metode yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian tropopause, seperti
WMO (1957) yang mendefinisikan ketinggian tropopause berdasarkan kriteria lapse rate
(LRT). Pada penelitian lain, ketinggian tropopause didefinisikan sebagai titik dengan suhu
terendah (Gettleman dkk, 2004), lapse rate minimum dari suhu potensial (Gettleman dan Foster,
2002), dan dengan menggunakan vortisitas potensial (Hoerling dkk, 1991). Penggunaan kriteria
LRT dapat ditemui lebih dari satu tropopause, seperti penelitian yang dilakukan oleh Seidel dan
Randel (2006). Akan tetapi pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada ketinggian
tropopause yang pertama (terendah).
Menurut Wheeler dan Hendon (2004), MJO dibagi menjadi 8 fase dan pisahkan menjadi 4
lokasi terdampak yaitu fase belahan bumi barat dan Afrika (1 dan 8), fase Samudra Hindia (2
dan 3), fase Maritime Continent (4 dan 5), dan fase Pasifik bagaian barat (6 dan 7). MJO yang
sering berasosiasi dengan kejadian hujan lebat erat kaitannya dengan munculnya awan – awan
konvektif kuat. Jika awan – awan tersebut memiliki daya konvektif yang cukup kuat biasanya
dapat menjulang dan mencapai ketinggian tropopause. Awan yang dapat mencapai ketinggian
tropopause contohnya seperti awan cumulonimbus (CB). Awan CB akan menjulang ke atas
hingga batas tropopause dan akan membentuk landasan. Hal tersebut dikarenakan pada lapisan
stratosfer memiliki lapse rate negatif sehingga cenderung memiliki lingkungan yang stabil.
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Maka dari itu, massa udara akan tertahan dan akan terdorong oleh angin dan kemudian akan
membentuk seperti landasan. Akan tetapi, ada beberapa kasus awan CB yang memiliki daya
knvektif yang sangat kuat sehingga dapat mendorong massa udara sampai menembus batas
tropopause hingga beberapa kilometer. Awan tersebut disebut overshooting top cloud. Menurut
Gettleman dan Foster (2002), dengan menggunakan data radiosonde dan metode cold point
temperature didapatkan bahwa ketinggian tropopause di daeah tropis berkisar 16 – 17 km.
Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Thuburn dan Craig (2002), diketahui bahwa
ketinggian tropopause di daerah tropis sekitar 16 km. Jadi dapat diestimasi bahwa ketinggian
awan CB di daerah tropis berkisar 16 km. Dengan awan dengan ketinggian tersebut perlu
adanya perhatian yang lebih terkait adanya cuaca buruk. Maka dari itu sangatlah penting untuk
mengetahui ketinggian tropopause pada suatu daerah untuk dapat memberikan kewaspadaan
terkait cuaca buruk.
Aktivitas MJO yang melibatkan pergerakan massa udara lapisan atas (Wheeler dan Hendon,
2004) kemungkinan dapat mempengaruhi karakter tropopause pada suatu daerah. Untuk
membuktikan hipotesis tersebut, pada penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh MJO
terhadap ketinggian, suhu, dan tekanan tropopause. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengetahui karakteristik ketinggian tropopause di Surabaya baik secara diurnal maupun
seasonal.
2. Data dan Metode
Data yang digunakan adalah data pengamatan radiosonde Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya
pada jam 00 dan 12 UTC dengan mengambil data ketinggian standart dan signifikan. Rentang
waktu penelitian dilakukan dari tahun 2015 hingga 2017.Selama rentang waktu tersebut,
didapatkan 2192 data radiosonde. Dari total data tersebut, 281 data yang tidak dapat diolah
karena beberapa alasan seperti tidak ada data yang tersedia, ketinggian tropopause tidak
terdeteksi, dan radiosonde tidak mencapai ketinggian tropopause. Sehingga jumlah data yang
diteliti adalah 1911 data.
Identifikasi ketinggian tropopause menggunakan metode yang ditetapkan oleh World
Meteorogical Organization (WMO, 1957), yaitu dengan berdasarkan lapse rate tropopause
(LRT). Penetapatan LRT ditentukan berdasarkan lapisan terendah dimana lapse rate menurun
≤ 2oC/km dan juga harus memenuhi syarat rata – rata lapse rate diantara lapisan ini dan semua
lapisan yang lebih tinggi hingga 2 km tidak melebihi 2oC/km seperti terlihat pada Gambar 1.
Meskipun penggunaan kriteria LRT berpotensi untuk memunculkan multi tropopause (Seidel
dan Randel, 2006), akan tetapi pada penelitian ini hanya akan diambil tropopause lapisan paling
rendah.

130

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Gambar 1. Profil vertikal suhu udara tanggal 18 Januari 2017 jam 00 UTC. Garis ungu menandakan
ketinggian tropopause. Axis vertikal adalah tekanan dalam mb dan horizontal adalah suhu dalam oC

Data lain yang digunakan adalah data MJO yang diperoleh dari Berau of Meteorology (BOM)
Australia. Data MJO dipisahkan berdasarkan ada dan tidak adanya kejadian MJO. Kejadian
MJO teridentifikasi ketika amplitudo antara RMM1 dan RMM 2 adalah lebih dari 1 (Wheeller
dan Hendon, 2004).
Pertama – tama, data radiosonde diolah untuk mengetahui ketinggian tropopause sesuai dengan
kriteria LRT dan diketahui suhu dan tekanan pada lapisan tropopause. Kemudian data tersebut
dipisahkan secara diurnal antara jam 00 dan 12 UTC dan secara seasonal (berdasarkan bulan).
Untuk mengetahui karakter secara diurnal, dilakukan rata – rata ketinggian, suhu, dan tekanan
lapisan tropopause untuk mengetahui perbedaan masing – masing unsur antara jam 00 dan 12
UTC. Selanjutnya mengolah data MJO yang kemudian dipisahkan berdasarkan ada dan
tidaknya fenomena MJO. Setelah itu, kehadiran MJO dipisahkan berdasarkan fasenya dan di
rata – ratakan ketinggian, suhu, dan tekanan tropopause pada setiap fasenya.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Kondisi Seasonal LRT
Secara umum, ketinggian dan suhu udara tropopause di Surabaya memiliki pola yang
berasosiasi dengan pola monsun Asia, seperti yang terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Boxplot ketinggian (atas kiri), tekanan (atas kanan), dan suhu udara (bawah) tropopause di
Surabaya periode 2015 – 2017

Berdasarkan distibusi data yang ditunjukkan boxplot pada Gambar 2, terlihat bahwa, ketinggian
tropopause di Surabaya berkisar antara 13 – 20 km dan tekanan antara 165 – 70 mb. Distribusi
data ketinggian tropopause ini menunjukkan bahwa pada awal tahun (Januari-April) variasi
ketinggian tropopause cukup besar dan kemudian menjelang pertengahan tahun variasi data
sudah mulai menurun. Ketinggian tropopause cukup fluktuatif selama Januari hingga April dan
mengalami kecenderungan penurunan pada Juni – Oktober (kemarau).
Penurunan ketinggian tropopause ini juga diikuti dengan kenaikan suhu pada lapisan
tropopause selama Juni hingga Oktober. Kondisi ini merupakan karakteristik atmosfer yang
mengikuti lapse rate suhu di atmosfer. Secara umum pada bulan Desember, Januari, dan
Februari (DJF) suhu tropopause berkisar antara -93 hingga -74oC, dengan satu data ektrem
mencapai lebih dari -60 oC. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus (JJA) nilai suhu di
troposfer berkisar antara -89 hingga -74 oC.
Pola ketinggian dan suhu tropopause ini juga mengindikasikan bahwa pengaruh dinamika
monsun sangat kuat terhadap kondisi lapisan tropopause di Surabaya. Pemanasan di troposfer
lapisan atas atau upper troposphere (UT) dan pendinginan di stratosfer lapisan bawah atau
lower stratosphere (LS) selama monsun Asia aktif di wilayah Indonesia khususnya Surabaya,
menyebabkan ketinggian tropopause meningkat selama periode DJF. (Seok-Woo Son dan
Sukyoung Lee, 2007; Sherwood dkk., 2003). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa
peningkatan ketinggian tropopause selama DJF ini juga menunjukkan aktivitas konvektif yang
cukup kuat yang diakibatkan oleh pemanasan konvektif pada periode tersebut. (Kiladis dkk.
2001; Zhou dan Holton, 2002)
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pola ketinggian dan suhu tropopause di Surabaya, maka
dibuat grafik rata-rata bulanan seperti pada Gambar 3.
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Gambar 3. Grafik rata – rata bulanan tekanan, suhu udara, dan ketinggian tropopause di Surabaya periode 2015
– 2017.

Adanya pengaruh monsun di Indonesia diindikasi kuat dalam mempengaruhi ketinggian
tropopause. Berdasarkan Gambar 3, terlihat jelas bahwa pada bulan – bulan kering (musim
kemarau) memiliki ketinggian tropopause yang lebih rendah. Hal ini didukung dengan adanya
suhu udara tropopause yang lebih tinggi pada saat musim kemarau. Hal ini menjadikan dasar
kuat bahwa ketinggian tropopause sangat dipengaruhi oleh monsun.
Kondisi tropopause, baik dalam hal ketinggian maupun suhu, tidak memiliki variasi cukup
besar secara diurnal. Terlihat pada Gambar 4, bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara
distribusi data tropopause pada pengukuran radiosonde jam 00 dan 12 UTC di Surabaya.

Gambar 4. Boxplot perbandingan ketinggian, tekanan, dan suhu udara tropopause secara diurnal.

Rata – rata ketinggian tropopause pada jam 00 UTC adalah 16,904 km dan jam 12 UTC adalah
16,924 km. Hanya terdapat perbedaan 24 meter ketinggian rata – rata tropopause jam 00 dan
12 UTC sehingga perbedaan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan. Begitu pula pada tekanan
dan suhu tropopause yang memiliki nilai yang tidak terlalu berbeda jauh. Untuk rata – rata
tekanan pada jam 00 UTC adalah 98,884 mb dan jam 12 UTC adalah 98,878 mb. Sedangkan
untuk rata – rata suhu udara tropopause pada jam 00 dan 12 UTC secara berturut – turut adalah
-83,39oC dan -83,13oC. Meskipun jika dilihat dari nilai rata – rata dan sebaran datanya relatif
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sama, akan tetapi jam 00 UTC miliki nilai ekstrem bawah yang terlihat mencolok untuk nilai
ketinggian dan tekanan tropopause, selain itu terdapat nilai ekstrim atas untuk suhu tropopause
yang mencapai lebih dari -60oC. Hal sebaliknya terjadi pada jam 12 UTC yang sebaran datanya
relatif dekat dengan pusat sebaran datanya.
Pengaruh MJO Terhadap Profil Tropopause
Pada penjelasan sebelumnya, ketinggian tropopause sangat dipengaruhi oleh proses konvektif
di troposfer. Salah satu gangguan tropis yang memicu penguatan dan pelemahan sistem
konveksi di wilayah Indonesia adalah MJO (Benedict dan Randall, 2006; Hidayat, 2016).
Meski MJO memiliki pengaruh dalam penguatan sistem konvektif di Indonesia, namun tidak
seluruh fase MJO memiliki pengaruh demikian. Berdasar metode RMM MJO Index, hanya
MJO fase basah (fase 2, 3, 4,dan 5 [Wheler dan Hendon, 2004]) saja yang memiliki pengaruh
paling signifikan di wilayah Indonesia. Sehingga pembahasan berikutnya akan lebih focus pada
pengaruh MJO ketika berada di fase 2, 3, 4, dan 5 untuk meminimalisir pengaruh fenomena
atmosfer lain yag lebih dominan.

Gambar 5. Grafik frekuensi MJO fase netral (kiri) dan fase 2,3,4, dan 5 (kanan).

Berdasarkan Gambar 5, selama Januari 2015 – Desember 2017 frekuensi tertinggi fase MJO
adalah pada kategori netral di sepanjang tahun. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah hari
setiap fase MJO relatif terhadap jumlah total hari pada bulan yang bersangkutan yang
ditampilkan dalam persen (%).
Sementara itu, prosentase frekuensi MJO ketika berada di fase 2 tercatat tertinggi pada bulan
Mei-Juli, fase 3 prosentase tertinggi tercatat pada bulan Maret – Juni, fase 4 pada bulan Maret
dan November, dan fase 5 prosentase tertinggi pada bulan Maret dan Oktober. Dari fase 2, 3,
4, dan 5 tidak ada prosentase frekuensi yang melebihi 20%. Artinya sebenarnya jumlah kejadian
aktifitas MJO fase 2, 3, 4, dan 5 sangat rendah dibandingkan jumlah hari pada bulan
bersangkutan. Berdasar Gambar 5 juga diketahui bahwa aktifitas MJO pada empat fase tersebut
cenderung terjadi pada periode transisi, yakni bulan Maret, April dan Mei (MAM) dan
September, Oktober dan November (SON). Hal ini disebabkan pada saat periode puncak
monsun (DJF dan JJA) terdapat gangguan yang bersifat meridional seperti cold surge dan
southerly surge. Penelitian yang dilakukan oleh Chang dkk (2005) membuktikan bahwa
frekuensi kejadian MJO lebih sedikit pada saat terjadi cold surge. Hal ini membuktikan bahwa
dominasi MJO dengan mempertimbangkan pergerakan secara zonal akan terhambat dengan
adanya gangguan secara meridional.
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Pengaruh MJO terhadap ketinggian tropopause terlihat pada hovmoller Gambar 6. Ketinggian
tropopause terendah terjadi ketika MJO fase 1 hingga 6 pada kisaran bulan Juni hingga Oktober.
Terdapat beberapa signal yang meunjukkan ketinggian maksimum tropapuse, yakni pada bulan
Februari ketika MJO fase 1, Maret ketika MJO fase 8, April ketika MJO fase 4, dan November
ketika MJO fase 1. Secara umum terlihat pola dipole yang terlihat pada diagram hovmoller
Gambar 6 tersebut, dimana pada MJO fase netral hingga 6 ketika bulan Januari hingga Juni,
ketinggian tropopause cenderung tinggi dan ketika bulan Juni hingga Oktober ketinggian
tropopause cenderung rendah, kemudian pada akhir tahun, ketinggian tropopause kembali
meningkat.
Pola yang tidak begitu jelas terlihat ketika MJO pada fase 7 dan 8. Hal ini menunjukkan bahwa
kurang berpengaruhnya MJO pada fase 7 dan 8 terhadap ketinggian tropause di Surabaya dan
sekitarnya.

Gambar 6. Grafik hovmoller waktu vs. fase MJO terkait ketinggian tropopause dalam meter (kiri) dan milibar
(kanan)

Selain ketinggian tropopause, pada penelitian ini juga dibahas terkait pengaruh MJO terhadap
suhu dari lapisan tropopause yang tercatat pada sensor radiosonde (Gambar 7). Terdapat
kemiripan pola suhu dan ketinggian tropopause, dimana terdapat sinyal suhu yang relatif lebih
tinggi pada bulan Juni hingga Oktober, bahkan di seluruh fase MJO. Selain itu juga terdapat
nilai suhu tropopause yang relatif rendah, yakni pada bulan Maret ketika MJO fase netral hingga
fase 3, April – Juni ketika MJO fase 2 hingga 5, dan ketika bulan November saat MJO fase 1
dan fase 5 hingga 7.
Pada bulan Juli dan September terdapat beberapa sinyal yang menunjukkan pengaruh fase 2 –
5 MJO yang cukup signifikan, yakni pada fase 3 bulan Februari, fase 3 bulan Juli, fase 2 dan 4
pada bulan September.
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Gambar 7. Grafik hovmoller waktu vs. fase MJO terkait suhu tropopause dalam ( oC)

Untuk mengetahui intensitas pengaruh aktifitas MJO terhadap tropopause di Surabaya,
penelitian ini juga mengulas terkait selisih nilai ketinggian dalam satuan meter dan milibar
(Gambar 8).

Gambar 8. Grafik hovmoller waktu vs. fase MJO terkait selisih ketinggian tropopause terhadap rata – rata 20152017 dalam meter (kiri) dan milibar (kanan)

Berdasarkan Gambar 8, terlihat bahwa selisih (bias) ketinggian tropopause berkisar antara 1600 hingga +1400 meter (-20 hingga +24 milibar).
Pengaruh aktifitas MJO pada fase 2, 3, 4 dan 5 selama bulan Maret hingga Mei cenderaung
bertepatan dengan bias positif ketinggian tropopause dan selama bulan Juni hingga Desember
fase 4 bertepatan dengan bias negatif.
Sementa itu, suhu tropopause tidak mengalami bias yang cukup signifikan akibat aktifitas MJO
di Surabaya (Gambar 9). Tercatat bias nilai suhu tropopause berkisar antara -6 hingga +6. Bias
terbesar adalah ketika musim kemarau (JJA), peralihan kemarau menuju hujan (SON) dan
puncak musim hujan (DJF), dimana pada seluruh periode tersebut bias suhu atmosfer bernilai
positif (lebih hangat dari rata-rata 2015-2017)
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Gambar 9. Grafik hovmoller waktu vs. fase MJO terkait selisih suhu tropopause terhadap rata – rata 2015-2017

Beradasarkan hasil analisis hovmoller Gambar 6 hingga 9, terlihat bahwa sebenarnya pengaruh
aktifitas MJO di Surabaya paling signifikan adalah ketika fase 3 dan 4. Aktifitas MJO ini
memicu peningkatan ketinggian tropopause saat peralihan musim hujan ke kemarau (MAM)
dan penurunan ketinggian tropopause saat musim kemarau (JJA), peralihan kemarau menuju
hujan (SON) dan puncak musim hujan (DJF).
Pengaruh yang cukup signifikan dari eksistensi MJO di Surabaya terlihat begitu jelas pada
profil ketinggian dan suhu tropopause bulanan (Gambar 10).

Gambar 10. Grafik ketinggian tropopause dalam meter saat fase MJO 2, 3, 4, dan 5

Pada Gambar 10 terlihat bahwa pada musim hujan (DJF), ketinggian tropopause pada kejadian
MJO fase 2 - 5 lebih rendah dari rata-rata 2015 - 2017. Kemudian pada periode musim kemarau
(JJA), kejadian MJO memberikan dampak penurunan ketinggian tropopause yang sebelumnya,
yakni pada peralihan musim (MAM), diawali dengan peningkatan ketinggian tropopause yang
besar. Kondisi yang berbeda adalah ketika periode peralihan musim dari kemarau menuju
musim hujan (SON), dimana ketinggian tropopause pada 3 fase MJO tidak memiliki pola yang
seragam, Pada bulan November terjadi peningkatan ketinggian tropopause yang signifikan pada
3 fase MJO, kecuali fase 4 yang berada di bawah nilai rata-rata 2015-2017.
137

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Gambar 11. Grafik suhu tropopause saat fase MJO 2, 3, 4, dan 5

Secara umum pada Gambar 11 terlihat bahwa MJO fase 5 tidak memiliki pola yang beraturan
seperti fase 2, 3, dan 4. MJO fase 2, 3, dan 4 cenderung memberikan dampak pada penurunan
suhu tropopause selama bulan Januari hingga Juni, kemudian setelah itu dampaknya fluktuatif
kecuali pada fase 4 yang terdapat kenaikan pada bulan Maret dan kemudian mulai turun dan
mencapai puncak pada bulanSeptember dan mulai menurun. Dari keempat grafik tersebut
puncak suhu tropopause berada pada bulan JJA, kecuali fase 4 yang bergeser ke bulan
September.
Jika dikaitkan dengan ketinggian tropopause, kondisi suhu udara pada lapisan tropopause ini
tidak mengikuti pola data ketinggian tropopause. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Seidel dkk. (2001), yang mana terdapat daerah – daerah yang memiliki nilai
suhu tropopause paling rendah akan tetapi bukan merupakan ketinggian tropopause tertinggi
dan teknan terendah. Terdapat banyak dinamika atmosfer yang dapat mempengaruhi ketiga
paramater tersebut.
Pengaruh MJO Terhadap Profil Diural LRT
Pada pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa MJO fase 3 dan 4 memiliki pengaruh
signifikan terhadap dinamika lapisan tropopause. Untuk mengetahui lebih detail terkait variasi
diurnal pengaruh MJO lebih besar, maka akan dibahas terkait hal tersebut.
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Gambar 12. Grafik ketinggian tropopause jam 00 dan 12 UTC

Berdasar Gambar 12, terlihat bahwa pengaruh MJO fase 3 dan 4 terhadap ketinggian tropopause
lebih signifikan pada pagi dan siang hari (pengukuran radiosonde jam 00 UTC). Hal ini terlihat
dari pola dipole ketinggian tropopause lebih kuat pada pagi – siang. Pada jam 00 UTC, sinyal
kuat berupa ketinggian tropopause yang relatif rendah ditunjukkan pada fase 2 hingga 5
terutama pada bulan Juni hingga Desember. Ketinggian tropopause yang relatif rendah
sepanjang fase 4, kemudian mengerucut pada fase 2, 3, dan 5. Pusat pengerucutan fase 2 berada
pada bulan Agustus, sedangkan pusat pengerucutan fase 5 berada pada bulan September.
Sinyal kuat lain berupa ketinggian tropopause yang tinggi berada pada fase 2 bulan Februari,
Oktober, dan November dan fase 4 dan 5 pada bulan April dan Mei. Berbeda dengan jam 12
UTC yang memiliki sinyal yang tidak sekuat jam 00 UTC. Sinyal kuat berupa ketinggian
tropopause rendah pada fase 3 bulan Januari hingga Februari dan fase 3 hingga 5 bulan Juni
hingga September. Selain itu, ketinggian tropopause tinggi terlihat pada fase 3 hingga 5 pada
bulan Maret hingga Mei secara berurutan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi suhu udara
tropopause, dimana sinyal-sinyal yang mengindikasikan pengaruh MJO justru terlihat pada
malam hari (Gambar 13).

Gambar 13. Grafik suhu tropopause jam 00 dan 12 UTC

Terlihat perbandingan pada Gambar 13 antara suhu tropopause jam 00 dan 12 UTC. Pada bulan
Juli hingga Oktober cenderung memiliki suhu yang hangat dibandingkan bulan lainnya. Kedua
gambar memiliki pola yang serupa, akan tetapi pada jam 12 UTC memiliki sinyal yang lebih
kuat dibeberapa fase dan waktu dibandingkan dengan jam 00 UTC. Pada bulan Juli dan
September jam 00 UTC terdapat tiga sinyal kuat pada fase 2, 3, dan 4. Sinyal kuat bulan Juli
berada pada fase 3 dan bulan September pada fase 2 dan 4. Berbeda dengan jam 12 UTC, hanya
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terdapat dua sinyal kuat yang berada pada bulan Juli fase 3 dan bulan September fase 4. Selain
itu, terdapat sinyal kuat lain berupa suhu yang sangat rendah pada bulan November fase 5.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bebrapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terlihat bahwa, ketinggian tropopause di Surabaya berkisar antara 13 – 20 km dan tekanan
antara 165 – 70 mb.
2. Ketinggian tropopause cukup fluktuatif selama Januari hingga April dan mengalami
kecenderungan penurunan pada Juni – Oktober (kemarau).
3. Pola ketinggian dan suhu LRT mengindikasikan pengaruh dinamika monsun sangat kuat
terhadap kondisi lapisan tropopause di Surabaya.
4. Variasi diurnal LRT, baik dalam hal ketinggian maupun suhu, tidak cukup signifikan.
5. Prosentase frekuensi MJO ketika berada di fase 2 tercatat tertinggi pada bulan Mei-Juli,
fase 3 prosentase tertinggi tercatat pada bulan Maret – Juni, fase 4 pada bulan Maret dan
November, dan fase 5 prosentase tertinggi pada bulan Maret dan Oktober.
6. Pengaruh aktifitas MJO di Surabaya paling signifikan adalah ketika fase 3 dan 4.
7. Ketinggian LRT ketika MJO fase 3 dan 4 relaif tinggi saat musim peralihan hujan-kemarau
dan realatif rendah saat kemarau hingga menjelang musim hujan.
8. Selisih (bias) ketinggian tropopause terhadap rata-rata 2015-2017 berkisar antara -1600
hingga +1400 meter (-20 hingga +24 milibar).
9. Suhu tropopause tidak mengalami bias yang cukup signifikan akibat aktifitas MJO di
Surabaya
10. Pada musim hujan (DJF), ketinggian tropopause pada kejadian MJO fase 2 - 5 lebih rendah
dari rata-rata 2015 - 2017. Kemudian pada periode musim kemarau (JJA), kejadian MJO
memberikan dampak penurunan ketinggian tropopause yang sebelumnya, yakni pada
peralihan musim (MAM), diawali dengan peningkatan ketinggian tropopause yang besar.
11. Pengaruh MJO fase 3 dan 4 terhadap ketinggian tropopause lebih signifikan pada pagi dan
siang hari (pengukuran radiosonde jam 00 UTC).
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KEMANTAPAN LERENG DAN ANALISIS DETERMINISTICPROBABILISTIC LONGSORAN : STUDI KASUS TAMBANG
BATUPASIR FORMASI PULAUBALANG
ASHABUL KAHFI1*) WIDI SATRIO GUMILANG1 ANDREAS MAROJAHAN GURNING1
1

Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman,
Jl.Sambaliung No.09 Kampus Unmul Gn.Kelua Samarinda 75119 Kalimantan Timur

Abstrak : Lokasi penelitian yang terletak pada tambang Batupasir di Samarinda Seberang, terdapat
banyak struktur geologi berupa kekar yang mampu manyebabkan longsoran. Dalam beberapa waktu
sebelum penelitian ini dilakukan, terjadi longsoran dengan dimensi yang cukup besar dan
mengakibatkan 1 korban luka dari penambang batupasir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
keadaan lereng dalam kondisi stabil atau tidak dengan menggunakan analisis kinematika dan
menganalisis longsoran secara deterministic dan probabilistic menggunakan program Swedge. Metode
Penelitian yang digunakan adalah metode deduktif. Metode tersebut dibagi menjadi tahap pra lapangan,
tahap lapangan, dan tahap pasca lapangan. Lereng pengamatan berkedudukan N 174°E/64°, Upper Face
lereng berkedudukan N178°E/6°. Lereng pengamatan mempunyai ketinggian 6,8 m dan lebar 35 m.
Pada lereng tersebut didapatkan 48 kekar yang terkumpul dalam 2 Joint Set. Hasil proyeksi stereografis
menunjukkan lereng tersebut berpotensi longsoran baji dengan jumlah baji yaitu 1. Densitas batuan
bernilai 2,23 gr/cc dengan kohesi 0,1722 MPa atau 17,56 ton/m2 dan sudut geser dalam 10,86°. Nilai
faktor keamanan menggunakan analisis kinematika menunjukkan nilai 32,98 yang mendeskripsikan
lereng tersebut aman. Pada program Swedge, analisis deterministic menunjukkan Safety Factor = 17,66
, wedge volume 253,782 m3 dan Wedge weight 565,933 ton. analisis probabilistic dengan Monte Carlo
sampling method menunjukkan probability of failure 0.
Kata Kunci : Analisis Deterministic- Probabilistic, Kemantapan Lereng, Longsoran,
Batupasir

Tambang

Abstract : The research located in the sandstone mine in Samarinda Seberang, there are many
geological structure like joints which is can causing landslide. In time before research has done, there
was happen big landslide and caused one victim of sandstone miner. This research aim to know the
slope condition is it stable or unstable by using kinematical analysis and analyze the landslide use
deterministic and probabilistic with Swedge program. The research method use deductive method. The
method is divided into several steps of the pre field step, field step, and post-field step. Slopes
observation has strike/dip N 174 ° E / 64 °, Upper Face slope has strike/dip N178 ° E / 6 °. The Slopes
observation has 6,8 m of height and 35 m of width. In the slope there are found 48 joints collected in 2
Joint Set. The result of Stereographic projection show that slope potentially can cause wedge failure
which is 1 wedge failure. The density of rocks is 2,23 g / cc with 0,1722 MPa of cohesion or 17,56 tons
/ m2 and 10,86 ° of friction angle. Safety factor value using kinematical analysis showed 32,98 value
that describes the slope is safe. In the Swedge program, deterministic analysis shows the Safety Factor
= 17,66, wedge volume is 253,782 m3 and weight of wedge is 565,933 tons. Probabilistic analysis with
Monte Carlo sampling method shows the probability of failure is 0.
Keywords : Deterministic- Probabilistic Analysis, Slope Stability, Landslide, Sandstone Mine

1.

Pendahuluan

Pemanfaatan sumberdaya alam merupakan langkah kongkrit dalam memaksimalkan kekayaan
bangsa. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam adalah kegiatan pertambangan yang
dikenal dengan kegiatan yang mempunyai resiko kerugian tinggi. Selain resiko kerugian yang
tinggi, kegiatan pertambangan juga merupakan kegiatan yang padat modal dan padat teknologi.
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Pada lokasi penelitian, terdapat banyak struktur geologi berupa kekar yang mampu
manyebabkan longsoran sehingga dalam beberapa waktu sebelum penelitian ini dilakukan,
terjadi longsoran dengan dimensi yang cukup besar dan mengakibatkan 1 korban luka dari
penambang batupasir. Hal tersebut juga diakibatkan oleh tidak adanya kepastian data mengenai
lereng penambangan. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melakukan kajian terhadap
lereng.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan lereng dalam kondisi stabil atau tidak dan
menganalisis secara deterministic dan probabilstic terjadinya longsor pada lereng
penambangan yang diamati. Maka dengan diketahuinya keadaan lereng, para penambang akan
diberitahukan mengenai informasi keadaan lereng.
2. Metode
2.1 Geologi Lokasi Penelitian

Gambar 1. Peta geologi lokasi penelitian

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa
formasi batuan, yaitu Formasi Kampung baru, Formasi Balikpapan, Formasi Pulaubalang,
Formasi Bebuluh, Formasi Pamaluan, dan Alluvium. Lokasi penelitian berada pada formasi
pulaubalang (Gambar 1). Formasi Pulaubalang tersusun dari perselingan batupasir kuarsa,
batulempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batugamping dan batubara [5].
2.2 Longsoran

Sumber : Rock Slope Engineering (2004)

Gambar 2. Jenis Longsoran dan Proyeksinya

Dalam analisis kinematika Hoek dan Bray (1981), Rai (1999) dan Sulistianto (2006) (dalam
Trides, 2015) jenis potensi longsoran yang terbentuk akibat adanya bidang diskontinu dapat
diklasifikasikan menjadi longsoran bidang, longsoran guling, longsoran baji dan longsoran
busur (Gambar 2). Dalam menentukan kemantapan lereng, maka perlu analisis kinematika guna
menentukan faktor keamanan lereng [8].
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2.2.1 Longsoran Baji
Longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika terdapat lebih dari satu bidang lemah yang
saling berpotongan [2]. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut harus lebih besar dari
sudut geser dalam batuannya tetapi lebih kecil dari kemiringan lereng [8]. Rumus untuk
menentukan faktor keamanannya adalah sebagai berikut :
FK = {(3/γH)(cAX+cBY)}+{A-(γw/2γ)X}tanϕA+{B-(γw/2γ)Y}tanϕB ...(Persamaan 1)
cA dan cB
ϕA dan ϕB
γ
γw
H
X
Y
A
B
ψa dan ψb
ψ5
θna.nb
θ1.nb
θ2.na
θ24
θ13

= kohesi bidang lemah A dan B
= sudut geser dalam bidang lemah A dan B
= bobot isi batuan
= bobot isi air
= tinggi keseluruhan dari baji yang terbentuk
= sinθ24/(sinθ45 sinθ2.na)
= sinθ13/(sinθ35 sinθ1.nb)
= (cosψa-cosψb cosθna.nb)/(sinψ5 sin2θna.nb)
= (cosψb-cosψa cosθna.nb)/(sinψ5 sin2θna.nb)
= dip bidang lemah A dan B
= plunge dari garis potong kedua bidang lemah
= sudut perpotongan kedua bidang lemah
= sudut antara bidang lemah A dengan garis perpotongan bidang lemah A dan muka lereng
= sudut antara bidang lemah B dengan garis perpotongan bidang lemah B dan muka lereng
= sudut-sudut yang diperoleh dengan menggunakan stereonet dari titik 2 ke titik 4
= sudut-sudut yang diperoleh dengan menggunakan stereonet dari titik 1 ke titik 3

2.3 Monte Carlo Method
Simulasi Monte Carlo didefinisikan sebagai semua teknik sampling statistik yang digunakan
untuk memperkirakan solusi terhadap masalah-masalah kuantitatif (Monte Carlo Method, 2008
dalam Fajar 2011). Dalam simulasi Monte Carlo sebuah model dibangun berdasarkan sistem
yang sebenarnya. Setiap variabel dalam model tersebut memiliki nilai yang memiliki
probabilitas yang berbeda, yang ditunjukkan oleh distribusi probabilitas atau biasa disebut
dengan probability distribution function (pdf) dari setiap variabel. Metode Monte Carlo
mensimulasikan sistem tersebut berulang-ulang kali, ratusan bahkan sampai ribuan kali
tergantung sistem yang ditinjau, dengan cara memilih sebuah nilai random untuk setiap variabel
dari distribusi probabilitasnya. Hasil yang didapatkan dari simulasi tersebut adalah sebuah
distribusi probabilitas dari nilai sebuah sistem secara keseluruhan. Sejak pertama kali
digunakan untuk keperluan militer pada Manhattan Project (Eckhardt, 1987 dalam Fajar 2011),
simulasi Monte Carlo telah diaplikasikan pada berbagai bidang antara lain; manajemen proyek,
transportasi, desain komputer, finansial, meteorologi, biologi dan biokimia (Kwak& Ingall,
2007 dalam Fajar 2011).
2.4 Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deduktif. Metode tersebut dibagi menjadi
beberapa tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap lapangan, dan tahap pasca lapangan (Gambar
3).
Pada tahap pra lapangan, kegiatan yang dilakukan yaitu studi literatur dan pengamatan
lapangan. Pada tahap lapangan, kegiatan yang dilakukan yaitu pengukuran kedudukan Slope
Face dan Upper Face, kedudukan kekar dan tension crack, dimensi lereng dan pengambilan
sampel batuan. pengukuran kedudukan Slope Face dan Upper Face, kedudukan kekar dan
tension crack diukur dengan menggunakan kompas geologi dengan diukur strike/dip
(jurus/kemiringan) setiap parameter dan dinotasikan dengan N (strike)°E/(dip). Pengambilan
sampel batuan dilakukan secukupnya dengan asumsi sampel tersebut representatif. Pengukuran
dimensi lereng dilakukan menggunakan roll meter. Pada tahap pasca lapangan, kegiatan yang
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dilakukan yaitu proyeksi stereografis, uji sifat fisik dan uji sifat mekanik batuan, analisis faktor
keamanan, analisis deterministic-probabilistic dengan program Swedge dan penyimpulan hasil
penelitian.

Gambar 3. Diagram Alur Penelitian

3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Keadaan Lereng dan Kekar
Lereng lokasi penelitian terletak pada 117°6’43” BT, 0°33’24,5” LS dan Elevasi 10 m. Lereng
pengamatan mempunyai kedudukan N174°E/64°, Upper Face lereng mempunyai kedudukan
N178°E/6°. Lereng pengamatan mempunyai tinggi 6,8 m dan lebar 35 m. Pada lereng tersebut
didapatkan 42 kekar yang terkumpul dalam 2 Joint Set dengan kedudukan Joint Set 1
N88°E/36° dan Joint Set 2 N218°E/50°. Hasil proyeksi stereografis lereng, Upper face dan
kekar menunjukkan lereng tersebut berpotensi longsoran baji dengan jumlah baji yaitu 1
(Gambar 4).

Gambar 4. Proyeksi Stereografis

3.2 Hasil Uji Sifat Fisik dan Sifat Mekanik
Dari 3 sampel batuan yang diambil yang semuanya berlitologi batupasir (Sandstone)
didapatkan sifat fisik dari uji sifat fisik adalah sebagai berikut :
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Kode

Jenis
Batuan

SS1 Sandstone
SS2 Sandstone
SS3 Sandstone
Rata-rata

Tabel 1. Hasil Uji Sifat Fisik Batuan
γn
γd
γw
ωn
ωs
3

gr/cm

3

3

gr/cm

gr/cm

%

2,36
2,41
1,90
2,225

2,23
2,21
1,66
2,033

2,57
2,71
2,00
2,426

6,06
9,09
14,46
9,87

S

n

%

%

%

15,15
22,73
20,48
19,45

40,00
40,00
70,59
50,2

33,78
50,20
34,00
39,33

e
0,51
1,01
0,52
0,68

Dalam penelitian ini, peneliti mengasumsikan bahwa kohesi dan sudut geser dalam untuk
semua bidang diskontinu adalah sama, sehingga hasil uji kuat geser sebagai berikut :
Kurva

Tabel 2. Hasil Uji Kuat Geser
Kohesi (MPa)
Sudut Geser Dalam (°)

Puncak

0,1722

10,86

Sisa

0,0623

14,78

3.3 Analisi Faktor Keamanan Metode Kinematika
Dari hasil proyeksi stereografis, didapatkan parameter-parameter input untuk analisis faktor
keamanan longsoran baji sebagai berikut :
θ13
θ24
θ35
θ45
θ2na

θ1nb
θna.nb
ψA
ψB
ψ5

= 68°
= 92°
= 29°
= 21°
= 24°

= 48°
= 76°
= 36°
= 50°
= 21°

Dari parameter input diatas, maka dapat dihitung perhitungan faktor keamanan dengan
menggunakan persamaan 1 sebagai berikut:
X

Y

A

B

= sinθ24/(sinθ45 sinθ2.na)
= sin 92°/(sin 21° ⅹ sin 24°)
= 6,86
= sinθ13/(sinθ35 sinθ1.nb)
= sin 68°/(sin 29° ⅹ sin 48°)
= 2,57
= (cosψa-cosψb cosθna.nb)/(sinψ5 sin2θna.nb)
= (cos 36°- cos 50° cos 76°)/(sin 21° sin276°)
= 1,94
= (cosψb-cosψa cosθna.nb)/(sinψ5 sin2θna.nb)
= (cos 50°- cos 36° cos 76°)/(sin 21° sin276°)
= 1,33

cA = cB = 0.1722 MPa = 17, 56 ton/m2
FK

= {(3/γH)(cAX+cBY)}+{A-(γw/2γ)X}tanϕA+{B-(γw/2γ)Y}tanϕB

={(3/2,23 ⅹ 6,8)((17,56 ⅹ 6,86)+ (17,56 ⅹ 2,57))}+{(1,94 - (1/2 ⅹ 2,23) 6,86}
tan 10,86° +{1,33-(1/2 ⅹ 2,23)2,57}tan 10,86°
= 32,98
Dari nilai faktor keamanan menggunakan analisis kinematika sebesar 32,98, maka nilai tersebut
menunjukkan bahwa lereng tersebut dalam kondisi aman.
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3.4 Analisis dengan Program Swedge
Hasil visualisasi pada program Swedge adalah sebagai berikut :

Gambar 5. Visualisasi potensi longsoran pada program Swedge

3.4.1 Analisis Deterministic
Adapun hasil interpretasi analisis deterministic pada program Swedge diperoleh data sebagai
berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Safety Factor=17,66
Wedge height(on slope)=6,8 m
Wedge width(on upper face)=16,7674 m
Wedge volume=253,782 m3
Wedge weight=565,933 tonnes
Wedge area (joint1)=91,7527 m2
Wedge area (joint2)=102,709 m2
Wedge area (slope)=53,5331 m2
Wedge area (upper face)=117,426 m2
Normal force (joint1)=394,966 tonnes
Normal force (joint2)=272,696 tonnes
Driving force=200,612 tonnes
Resisting force=3542,84 tonnes
Failure Mode:
Sliding on intersection line (joints 1&2)
o. Joint Sets 1&2 line of Intersection:
plunge= 20,7616 deg, trend=236,548 deg

p. Trace Lengths:
Joint1 on slope face=11,873 m
Joint2 on slope face=9,09136 m
Joint1 on upper face=16,8073 m
Joint2 on upper face=22,6071 m
q. Maximum Persistence:
Joint1=24,0886 m
Joint2=24,0886 m
r. Intersection Angles:
J1&J2 on slope face = 82,6974 deg
J1&Crest on slope face = 40,0772 deg
J1&Crest on upper face = 93,948 deg
J2&Crest on slope face = 57,2254 deg
J2&Crest on upper face = 47,8753 deg
J1&2 on upper face = 38,1767 deg

Secara garis besar, analisis deterministic menghasilkan data kondisi kelerengan dan dimensi
potensi longsoran. Pada lereng pengamatan didapatkan safety factor 17,66 yang menunjukka
lereng tersebut aman (SF ≥ 1). Volume dan berat blok batuan yang berpotensi longsor masingmasing 253,782 m3 dan 565,933 ton.
3.4.2 Analisis Probabilistic
Adapun hasil interpretasi analisis probabilistic pada program Swedge diperoleh data sebagai berikut :
a. Sampling method=Monte Carlo
b. Pseudo-random sampling=NO
c. Probability of failure=0
d. Number of samples=1
e. Number of valid wedges=1
f. Number of failed wedges=0
g. Number of safe wedges=1
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Berdasarkan hasil analisis probabilistic dengan metode monte carlo, didapatkan probabilitas longsoran
adalah 0, hal itu dikarenakan jumlah longsoran yang berpotensi terjadi di lereng pengamatan adalah 1
dan dalam keadaan aman (SF ≥ 1).

4 Penutup
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :
a. Proyeksi stereografis dari data yang diperoleh, jenis longsoran yang berpotensi terjadi yaitu
longsoran baji dengan jumlah baji 1.
b. Nilai faktor keamanan dengan menggunakan analisis kinematika menunjukkan nilai 32,98
yang mendeskripsikan lereng tersebut aman.
c. Analisis menggunakan program Swedge secara deterministic menunjukkan safety factor
17,66 yang berarti lereng tersebut aman, Volume dan berat blok batuan yang berpotensi
longsor masing-masing 253,782 m3 dan 565,933 ton dan secara probabilistic lereng
tersebut mempunyai probabilitas longsor 0.
Ucapan Terimakasih
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Tuhan YME, Kedua orangtua, Seluruh dosen S1
Tambang khususnya Bapak Tommy Trides, para penambang di Samarinda Seberang dan tidak
lupa kepada seluruh teman seperjuangan S1 Tambang Angkatan 2015 dan HMTP Universitas
Mulawarman.
Daftar Pustaka
1. Fajar, Adnan. 2011. Aplikasi Simulasi Monte Carlo dalam Estimasi Biaya Proyek.
https://media.neliti.com/media/publications/221544-aplikasi-simulasi-monte-carlodalam-esti.pdf . Diakses di Samarinda, 21 Februari 2018.
2. Kliche,C.A.1999.Rock Slope Stability. Colorado : Society for Minig, Metallurgy and
Exploration,Inc.
3. Rai, M. A., Kramadibrata, S., dan Watimena, R, K. 2013. Mekanika Batuan. Bandung: ITB
Press.
4. Rocscience Incorporation. 2017. Swedge-Rocsience. https://www.rocscience.com/
rocscience/products/swedge diakses di samarinda, 23 Desember 2017.
5. Supriatna, Sukardi., dan Rustandi, E.1995. Peta Geologi Regional Samarinda,
Kalimantan. Bandung : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
6. Trides, Tommy., Laksono, Puguh., dan Z., Farah Dinna. 2015. Studi Kemantapan Lereng
dengan Metode Analisis Kinematika pada Tambang Batupasir Kelurahan Tani Aman
Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda Kalimantan Timur. Prosiding Temu Profesi
Tahunan XXIV PERHAPI. Hlm. 208-217.
7. Ulusay,R., Hudson, J.A. 2007. Rock Characterization Testing and Monitoring. Ankara :
International Society of Rock Mechanics (ISRM).
8. Wyllie,D.C., Mah, C.W. 2004. Rock Slope Engineering 4th Edition. London : Spon Press.

148

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

KAJIAN PENGARUH MADDEN JULIAN OSICILATION (MJO) PADA
KEJADIAN HUJAN EKSTREM DI TIMIKA TANGGAL
17 JANUARI 2018
PERDANA RENALDI A USIOR, JESNNY C G HAURISSA, MARLINSA PASANDE,
PAULUS AGUS WINARSO
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
E-mail : usiorp@gmail.com
Abstrak. Badan Meteorologi Klimatolodgi dan Geofisika (BMKG) mengkategorikan hujan menurut
intensitasnya yaitu hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, dan hujan ekstrem. Kejadian hujan ekstrem
tanggal 17 Januari 2018 di Timika yang menunjukan intensitas curah hujan yang tinggi yaitu 110
mm/hari.Cuaca di Indonesia dipengaruhi faktor regional dan faktor lokal,hujan ekstrem yang terjadi di
Timika dipengaruhi kedua factor tersebut, keadaan atmosfer yang menjadi labil mempengaruhi keadaan
cuaca dengan meningkatnya intensitas hujan di Timika. Model penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan monitoring Madden Julian Osicilation
(MJO) berupa fase Madden Julian Osicilation (MJO), anomali angin baratan ,peta streamline,peta
tekanan udara,citra satelit himawari-8 dan data observasi permukaan Stasiun Meteorologi Kelas III
Timika.Dari kajian Madden Julian Osicilation (MJO) diketahui aktif pada fase 4 yaitu di Indonesia
bagian timur yang termasuk Maritim Cotinent. Dari kajian pola arus angin gradient dan tekanan udara
(MSLP) terlihat bahwa di utara pulau Papua terdapat adanya tekanan rendah 1008.0 hpa yang di mana
tekanan udara normal 1013.0 hpa dan sirkulasi (Eddy) yang menyebabkan adanya perlambatan angin
di atas wilayah Timika yang menimbulkan pertumbahan awan-awan konvektif yang giat.Kemudian
dari liputan awan dari citra satelit menujukan awan-awan konvektif lebih dominan di wilayah Timika
dengan suhu puncak awan mencapai -80ºC .Hasil dari penelitian ini menunjukan kejadian hujan ektrem
di Timika merupakan pengaruh dari aktifnya Madden Juian Oscilation (MJO) yang berpengaruh pada
kondisi cuaca skala local yang labil.
Kata Kunci: Hujan Ekstrem Madden Julian Osicilation (MJO),Sirkulasi Eddy
Abstract. The Meteorology Climatolodgi and Geophysics Agency (BMKG) categorizes rain by intensity
ie light rain, moderate rain, heavy rain, and extreme rain. The occurrence of extreme rain on January
17, 2018 in Timika that shows the high rainfall intensity of 110 mm / hari.Cuaca in Indonesia is
influenced by regional factors and local factors, extreme rainfall that occurred in Timika influenced
both factors, the state of the atmosphere that becomes unstable affect the situation weather with
increasing rain intensity in Timika. The research model used is descriptive qualitative research, by
monitoring Madden Julian Osicilation (MJO) in the form of Madden Julian Osicilation (MJO) phase,
western wind anomaly, streamline map, air pressure map, herawari-8 satellite image and surface
observation data of Meteorology Station Class III Timika.From the study of Madden Julian Osicilation
(MJO) is known to be active in phase 4 in eastern Indonesia including the Cotinent Maritime. From
the study of wind gradient and air pressure patterns (MSLP) it is seen that in the north of the island of
Papua there is a low pressure of 1008.0 hpa in which the normal air pressure is 1013.0 hpa and
circulation (Eddy) which causes a wind slowdown over the Timika region that cause cloud incidence
then from cloud coverage of satellite images to convective clouds are more dominant in the region of
Timika with cloud peak temperatures reaching -80ºC. The results of this study show the occurrence of
extreme rain in Timika is the influence of the active Madden Juian Oscilation (MJO ) influential on
unstable local-scale weather conditions.
Keywords: Extreme Rain Madden Julian Osicilation (MJO), Eddy Circulation
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1.

PENDAHULUAN

Madden julian oscillation (MJO) merupakan salah satu parameter global yang mempengaruhi
cuaca dan iklim di Indonesia (Evana et al. 2008). Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan
penjalaran gelombang timuran berupa awan konvektif dan hujan di sekitar daerah ekuator yang
akan berulang setiap 30 - 60 hari dan berdampak pada fluktuasi kondisi cuaca di daerah tropis
dengan skala waktu mingguan – bulanan (BoM, 2015). Fenomena ini terjadi akibat adanya
anomali angin zonal di daerah tropis Pasifik (Maddden dan Julian, 1971). Pergerakan
variabilitas intraseasonal ini memberi dampak hujan yang tinggi pada daerah yang dilaluinya
(Aldrian, 2008). Bertolak dari pengertian di atas MJO berkaitan dengan peningktan curah hujan
disuatu tempat atau daerah. Curah hujan merupakan salah satu unsur pengamatan meteorologi,
satuan hujan dinyatakan dalam satuan mm, hujan lebat yang terjadi di Timika secara astronomis
terletak pada 4,31o LS dan 136,53 BT. Curah hujan yang terukur pada tanggal 17 Januari 2018
sebesar 110 mm. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh MJO terhadap kejadian hujan
lebat di Timika.
2.

DATA DAN METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
a. Data Curah Hujan Stasiun Meteorologi Mozez Kilangin tanggal 15-19 Januari 2018
b. Data Pergerakan fase MJO tanggal 15-19 Januari 201 dan anomaly angin baratan
tanggal 15-19 Januari 2018 dapat diunduh dari http://www.bom.gov.au/climate/mjo/.
c. Data Peta Tekanan Udara tanggal 15-19 Januari 2018dapat diunduh dari
http://www.bom.gov.au/climate/mjo/.
d. Data Peta Streamline tanggal 15-19 Januari 2018 dapat diunduh dari
http://www.bom.gov.au/climate/mjo/.
e. Data tekanan udara hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Mozez Kilangin
f. Data Citra satelit kanal IR Himawari 8
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
a. Melakukan analisis terhadap data curah hujan tanggal 15-19 Januari 2018
b. Mendeskripsikan pergerakan fase MJO dan anomali angin baratan tanggal 15-19
Januari 2018
c. Menginterpretasikan peta angin dan tekanan udara untuk melihat gangguan disekitar
wilayah penelitian pada tanggal 15-19 Januari 2018
d. Menginterpretasihan hasil keluaran citra satelit kanal IR Himawari 8 untuk mengetahui
suhu puncak awan
e. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis data Hujan
Hasil pengukuran curah hujan di Stasiun Meteorologi Mozez Kilangin selama periode 15 – 19
January 2018 menghasilkan pengukuran curah seperti ditampilkan dalam gambar 3.1 berikut.
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Gambar 1. Data Curah hujan tanggal 15-19 January 2018 di Stasiun Meteorologi Klas III Mozez Kilangin
Timika

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa hujan pada tanggal 17 January 2018 merupakan hujan
sangat lebat dengan intensitas paling tinggi yaitu 110 mm. Intensitas hujan tersebut tergolong
hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir pada daerah Timika.
3.2 Kondisi cuaca skala regional
3.2.1 Analisis fenomena MJO
Berdasarkan gambar 4.1 yaitu fase MJO tanggal November – January 2018 dan Anomali angin
baratan tanggal Juli 2017 – 20 January 2018, pada gambar diatas menunjukkan pergerakan dari
fase MJO yang ada pada tanggal 1 - 22 January 2018 fase mjo ditunjukkan oleh garis biru yang
berada diluar lingkaran dan berada pada fase 4. Pada fase 4 ini menunjukkan bahwa dampak
atau akibat yang ditimbulkan oleh MJO sangat berpengaruh pada wilayah Indonesia
dikarenakan adanya konveksi yang tinggi sehingga menimbulkan awan Cumulunimbus yang
kuat dibeberapa daerah di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya anomali angin baratan
tanggal 17 January 2018 di sekitar wilayah Timika yang ditandai dengan lingkaran merah
menunjukkan bahwa adanya angin baratan yang akan membawa awan – awan Konvektif yang
ditimbulkan oleh MJO menuju ke beberapa daerah di Indonesia.

Gambar 2. Fase MJO bulan November – January 2018 (kiri) dan anomali angin baratan bulan Juli 2017 – 20
January 2018 (kanan)

(b

(a
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3.2.2. Analisa Medan Tekanan

Gambar 3. Peta Medan tekanan harian tanggal 15 – 19 Januari 2018 (BoM, 2018)

Pada gambar 2 ditunjukkan peta MSLP (Mean Sea Level Pressure) jam 00 UTC tanggal 15
sampai dengan 19 January 2018. Wilayah Indonesia umumnya berada dalam rentang nilai
tekanan udara antara 1004 mb sampai dengan 1008 mb dengan perubahan harian pola isobar
yang kecil. Pada tanggal 17 January 2018 Wilayah Indonesia cenderung bertekanan rendah
antara 1004 mb – 1007 mb hal ini mengendikasikan pergerakan massa udara cenderung
bergerak ke wilayah Indonesia,karena sifat massa udara itu sendiri yang bergerak ke tekanan
udara yang lebih rendah.Dilihat dari tekanan udara di Stasiun Meteorologi Klas III Mozez
Kilangin Timika bahwa tekanan udara jam 00.00 UTC sebesar 1002.8 mb di bawah tekanan
standar yaitu 1013.0 mb
3.2.3 Analisis peta angin gradien
Kondisi gangguan cuaca di sekitar wilayah Indonesia khususnya di sekitar daerah Papua di
tunjukan oleh gambar 3 yang dimana terdapat dua sirkuladi eddy di bagian utara dana selatan
pulau Papua. Sejak tanggal 15 January 2018 telah terbentuk sirkulasi Eddy di sebelah Utara
Pulau Papua. Sirkulasi eddy ini memberikan dampak pada daerah sekitar Papua khususnya di
daerah Timika yang terkena dampak dari sirkulasi tersebut yaitu terbentuknya awan-awan
konvektif pada daerah Timika yang dapat menyebabkan hujan lebat pada tanggal 17 January
2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data curah hujan yang terhitung oleh penangkar
Hujan yang berada di Stasiun Meteorologi Klas III Mozez Kilangin Timika.
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Gambar 4. Peta Angin Gradien tanggal 15-19 Januari 2018 (BoM, 2018)

3.2.4 Analisis citra satelit

Gambar 5. Citra satelit dan suhu puncak awan tanggal 17 Januari 2018
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Pola tutupan awan dari citra satelit infra red (IR) jam 15.00 UTC awan menutupi hampir
sebagian daerah Papua bagian selatan termasuk keseluruhan wilayah Timika Karakteristik
awan yang berbentuk bulat dengan warna orange mengindikasikan awan cumulonimbus dengan
suhu puncak awan yang rendah dimana dapat berpotensi terhadap terhadap terjadinya hujan
deras dari Cloud Typer juga memperjelas bahwa awan cumulonimbus yang berwarna merah
dan awan stratiform yang berwarna. Lamanya tutupan awan juga berpotensi terhadap terjadinya
hujan deras yang berlangsung secara terus menerus untuk wilayah Timika. Suhu puncak
awannya pada jam 15.00 UTC sebesar -81.1°C.
3.3 Analisis Tekanan permukaan
Dapat diketahui bahwa tekanan yang terjadi pada tanggal 15 - 19 January 2018 yang tercatat
pada pengamatan permukaan di Stasiun Meteorologi Klas III Mozez Kilangin Timika
cenderung memiliki tekanan rendah. Terjadi tendensi penurunan tekanan udara yang signifikan
pada tanggal 15 January 2018 hingga mencapai titik minimum yaitu sebesar 1002.3 mb pada
jam 00.00 UTC. Kemudian pada tanggal 16 January 2018 terjadi pula tendensi penurunan
tekanan udara yang signifikan hingga mencapai titik minimum yaitu sebesar 1002.4 mb pada
jam 00.00 UTC,ketika hujan terjadi tekanan kembali naik menjadi 1002.8 mb.Dari data yang
tercatat dapat kita simpulkan bahwa tekanan udara yang ada di daerah Timika memiliki
kecenderungan yang rendah hingga dapat menimbulkan daerah konveksi yang menyebabkan
terbentuknya awan Cumulunimbus yang dapat menimbulkan hujan lebat di daerah Timika dan
sekitarnya.

Gambar 6. Grafik tekanan permukaan tanggal 5-19 Januari 2018 di Timika

4.

KESIMPULAN
1. Kejadian hujan sangat lebat tanggal 17 January 2018 juga merupakan kombinasi
dengan sirkulasi atmosfer skala regional lainnya yaitu MJO. Adanya MJO ikut
menguatkan konvektif di sekitar wilayah Benua Maritim khususnya Indonesia bagian
Timur.
2. Hujan sangat lebat yang terjadi merupakan kombinasi antara proses konveksi dan
konvergensi yang mengakibatkan tumbuhnya awan hujan sel tunggal hal ini disebabkan
karena adanya MJO yang aktif ( berada pada fase 4 )
3. Pola arus angin menunjukan adanya daerah sirkulasi (Eddy) di wilayah utara dan selatan
Papua yang menyebabkan konvergensi di atas wilayah Timika pada tanggal 15 – 19
January 2018.
4. Suhu puncak awan pada kejadian hujan ekstrem menunjukan nilai sebesar -81.1 ºC
mengindikasikan adanya aktivitas awan Comulunimbus.Pola tutupan awan juga di
tujukan oleh Citra Satelit Himawari-8 Cloud Type bahwa terlihat awan Comulunimbus
lebih dominan dan di ikuti degan awan Stratirform.
5. Dilihat dari grafik tekanan Stasiun Meteorologi Klas III Mozez Kilangin Timika
menunjukan bahwa sebelum kejadian adanya penurunan tekanan udara sebesar 1002.4
hpa yang menyebabkan adanya udara masuk ke atas wilayah Timika
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Abstrak. Papua merupakan wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi yang diakibatkan oleh aktivitas
tektonik yang kompleks. Terdapat beberapa sesar aktif di wilayah Papua dan mencatat sejumlah sejarah
kegempaan di wilayah tersebut salah satunya adalah Sesar Sorong. Untuk melalukan analisis estimasi
kedalaman Sesar Sorong diperlukan keakuratan posisi hiposenter. Salah satu metode untuk merelokasi
hiposenter adalah metode double difference, melakukan relokasi hiposenter dengan metode double
difference diharapkan mampu meningkatkan keakuratan posisi hiposenter. Prinsip dari metode double
difference adalah residual time dari waktu tempuh yang diamati dan hasil perhitungan antara dua event
gempa bumi yang berdekatan pada stasiun pencatat yang sama, dengan syarat jarak antar event harus
lebih dekat dari pada jarak event ke stasiun pencatat. Data gempabumi yang digunakan sebanyak
2.374 kejadian dari katalog BMKG yang tercatat pada 15 stasiun INA-Tews. Berdasarkan hasil analisis
sesar wilayah Papua di dapatkan bahwa Sesar Sorong Barat (10-29 km), Sesar Sorong Utara (3-22 km),
dan Sesar Sorong Timur (3-32 km). Hasil relokasi menggunakan metode doule difference cukup
efektif karena menunjukkan peningkatan kualitas bila dilihat dari distribusi residual yang diperoleh
setelah relokasi dibandingkan residual sebelum relokasi.
Kata kunci :Sesar Sorong, relokasi hiposenter, metode double difference
Abstract. Papua is a region with a high level of seismicity caused by complex tectonic activity. There
are several active faults in Papua and recorded a number of seismic history in the region, one of them
is Sesar Sorong. To pass the analysis of Sorong Fault depth estimation, the accuracy of the hypocenter
position is required. One method to relocate the hypocenter is the double difference method, hypocenter
relocation by double difference method is expected to improve the accuracy of the hypocenter position.
The principle of the double difference method is the residual time of the observed travel time and the
calculation results between two adjacent earthquake events at the same recording station, provided
that the distance between events must be closer than the event distance to the recording station. Data
on the earthquake used as many as 2,374 events from the BMKG catalog recorded on 15 stations INATews. Based on the results of the analysis of the Papua region faults, it was found that the North Sorong
Fault (3-35 km), West Sorong Fault (10-38 km), and East Sorong Fault (3-40 km) were classified into
shallow faults because of the depth of <60 km. The relocation result using doule difference method is
quite effective because it shows the improvement of quality when viewed from residual distribution
obtained after relocation compared to residual before relocation.
Keywords : Fault Sorong, hyposenter relocation, double difference method

1. Pendahuluan
Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki kondisi tektonik yang kompleks di dunia.
Secara tektonik, wilayah Papua merupakan wilayah pertemuan 4 buah lempeng tektonik yaitu
lempeng Australia, lempeng Pasifik, lempeng Laut Filipina, dan lempeng Eurasia. Benturan
lempeng-lempeng tersebut menghasilkan gerak patahan-patahan kombinasi thrusting dan geser
di seluruh pulau Papua salah satu sesarnya adalah adanya Sesar Sorong. Sesar Sorong
merupakan sistem sesar mendatar mengiri yang terletak di bagian utara Papua, memanjang
hingga 1.000 km dari bagian timur pulau hingga bagian Kepala Burung, Papua. Sesar Sorong
merupakan suatu sistem sesar yang aktif sejak Miosen Akhir. Sesar Sorong ini terbentuk akibat
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benturan lempeng Benua Australia dengan Lempeng Samudera Pasifik. Lempeng Benua
Australia bergerak dari Selatan ke Utara. Sedangkan Lempeng Samudera Pasifik bergerak dari
Timur ke Barat. Model terbaru mengindikasikan bahwa sesar ini merotasi daerah Kepala
Burung, Papua, termasuk Cekungan Salawati, ke arah barat. Pergerakan sesar tersebut
merupakan pergerakan rotasi dan translasi yang memisahkan Cekungan Salawati dari daerah
Kepala Burung, Papua dengan tinggian batuan dasar sebagai batas cekungan [1].
Salah satu sejarah kegempabumian yang diakibatkan oleh aktivitas Sesar Sorong yaitu bencana
gempabumi 6,8 SR mengguncang Kota Sorong, Provinsi Papua Barat pada Kamis (24/9/2015)
pukul 22.53.28 WIB. Sumber gempa di daerah sesar Sorong. Gempa tidak berpotensi tsunami.
Guncangan gempa dirasakan kuat selama sekitar 15 detik oleh masyarakat Kota Sorong.
Masyarakat berhamburan keluar rumah. Gempabumi ini telah menimbulkan dampak di Kota
Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dampak
terparah adalah di Kota Sorong karena padat penduduk dan bangunan. Data sementara
dilaporkan 2.889 unit bangunan rusak, dimana 2.437 unit di Kota Sorong, 408 unit di
Kabupaten Sorong, dan 44 unit di Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan laporan Walikota
Sorong, L. Jitmau, korban luka 45 jiwa dan 2.437 unit bangunan rusak, dimana 40 jiwa luka
ringan, 5 jiwa luka sedang-berat, 1.240 unit bangunan rusak ringan, 238 rusak sedang, dan 869
unit rusak berat di Kota Sorong. Selain itu fasilitas umum juga terkena dampaknya, antara lain:
14 unit gereja, 7 unit sekolah, 3 unit masjid, 3 ruas jalan, 2 unit tower, 2 unit fasilitas kesehatan,
1 unit ruang tunggu bandara, 1 unit pelabuhan, dan 4 unit kantor [2].
Untuk melakukan analisis kedalaman Sesar Sorong diperlukan penentuan hiposenter yang
akurat. Masalah terbesar dari analisis ini adalah adanya ketidakpastian lokasi hiposenter yang
sering kali jauh dari dimensi patahan sumber gempabumi tersebut, hal ini menyebabkan
kesulitan dalam interpretasi struktur geologi dengan baik sehingga diperlukan adanya relokasi
hiposenter. Akurasi dari sumber gempabumi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu banyaknya
gelombang yang terekam pada stasiun, struktur kecepatan gelombang seismik, akurasi
pembacaan waktu tiba, dan geometri stasiun pengamat [3].
Salah satu teknik untuk merelokasi hiposenter gempabumi adalah dengan algoritma double
difference (perbedaan ganda). Relokasi ini diharapkan mampu meningkatkan keakuratan
sumber gempabumi yang dapat dijadikan acuan dalam analisis sesar[4]. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis Sesar Sorong yang berada di Papua dengan menggunakan metode double
difference.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data gempabumi BMKG yang terjadi di wilayah Papua dengan
batasan koordinat 129.86o BT - 140.71o BT dan 1.36LU – 9.49LS [5]. Data diambil dari tanggal
01 Januari 2010 sampai dengan 16 Agustus 2017. Dengan stasiun pengamat sebanyak 15 yang
tersebar di wilayah Papua.
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Gambar 1. Algoritma double difference [6].

Prinsip metode ini adalah jika jarak persebaran hiposenter antara dua gempabumi sangat kecil
dibandingkan dengan jarak antara stasiun gempabumi, maka raypath dan waveform kedua
gempabumi dapat dianggap mendekati sama. Dengan asumsi ini, maka selisih waktu tempuh
antara kedua gempabumi yang terekam pada satu stasiun yang sama dapat dianggap hanya
sebagai fungsi jarak antara kedua hiposenter. Sehingga kesalahan model kecepatan bisa
diminimalisasi tanpa menggunakan koreksi stasiun [6].
Lingkaran hitam dan putih menunjukkan hiposenter yang dihubungkan dengan pusat
gempabumi disekitarnya dengan data korelasi silang (garis utuh) atau katalog gempabumi
(garis putus-putus). Lingkaran putih menunjukkan gempabumi i dan j terekam pada stasiun
yang sama k dan l dengan selisih waktu tempuh dtijl dan dtijk serta vektor slowness-nya s.
Posisi dua event tersebut jaraknya jauh lebih kecil dibandingkan jarak dua event ke dua stasiun
pencatat gempabumi, hal tersebut menyebabkan raypath cenderung sama. Vektor relokasi
ditunjukkan oleh Gambar 1 [6].
Residual time antara pengamatan dan perhitungan (∆d) merupakan perbedaan waktu
tempuh observasi dan kalkulasi antara dua event gempabumi [6] dan dapat dinyatakan dalam
pers. (1) :
Dijk = (tik – tjk)obs – (tik – tjk)cal

(1)

Pers. (1) adalah persamaan double difference. Merupakan waktu tempuh gelombang
seismik ke stasiun k akibat gempabumi i dan merupakan waktu tempuh gelombang
seismik ke stasiun k akibat gempabumi j. Selanjutnya pers. (1) dapat ditulis dalam
bentuk :
∆𝑑 =

𝜕𝑡 𝑖 𝑘
𝜕𝑚

∆𝑚𝑖 −

𝜕𝑡 𝑗 𝑘
𝜕𝑚

∆𝑚𝑗

(2)

Apabila dilakukan penguraian parameter perubahan model hiposenter (∆m), pers. (2)
selanjutnya dapat dinyatakan menjadi :
∆𝑑 =

𝜕𝑡 𝑖 𝑘
∆𝑥 𝑖
𝜕𝑥

+

𝜕𝑡 𝑖 𝑘
∆𝑦 𝑖
𝜕𝑦

+

𝜕𝑡 𝑖 𝑘
∆𝑧 𝑖
𝜕𝑧

+ ∆𝑡 𝑖𝑜 −

𝜕𝑡 𝑗 𝑘
∆𝑥 𝑗
𝜕𝑥

−

𝜕𝑡 𝑗 𝑘
∆𝑦 𝑗
𝜕𝑦

−

𝜕𝑡 𝑗 𝑘
∆𝑧 𝑗
𝜕𝑧

− ∆𝑡 𝑖𝑜

(3)
Pers. (3) tersebut berlaku dalam satu klaster gempabumi. Apabila dinyatakan dalam bentuk
matriks menjadi:
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WΔd = WGΔm

(4)

Dimana ∆d adalah matriks waktu residu berdimensi m x 1. m dan g berturut-turut merupakan
jumlah data observasi double difference dan matriks jacobi yang berdimensi m x 4n. n
dan ∆m berturut-turut adalah dxj jumlah gempabumi dan matriks perubahan model yang
berdimensi 4n x 1, sedangkan w merupakan matriks diagonal yang menjadi pembobotan
dalam persamaan perhitungan waktu tempuh gelombang. Proses iterasi terus dilakukan
untuk memperbaiki parameter model hiposenter sehingga selisih waktu pengamatan dan
waktu perhitungan akan mendekati nol. Pers. (5) berikut merupakan proses untuk memperbaiki
parameter model dua hiposenter [3] .
xi1 = xi0 + Δxi,yi1 = yi0 + Δyi, zi1
=zi0 + Δzi,ti01 = ti00 + Δt0i
xj1 = xj0 + Δxj,yj1 = yj0 + Δyj, zj1
=zj0 + Δzj,tj01 = tj00 + Δt0j

(5)

HypoDD merupakan program untuk merelokasi hiposenter dengan algoritma double difference.
Posisi hiposenter pada awalnya ditentukan dengan menggunakan metode Geiger [3]. Lokasi
pusat gempabumi yang ditentukan tentunya akan mengandung kesalahan yang berhubungan
dengan struktur kecepatan yang tidak termodelkan. Algoritma double difference dapat
meningkatkan akurasi dengan cara menghilangkan efek yang berhubungan dengan struktur
kecepatan yang tidak termodelkan. Program hypoDD dapat mengatasi orientasi patahan
sehingga memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap Sesar Sorong [7].
Tahap pertama penelitian adalah menyiapkan data arrival time dari katalog BMKG dari tahun
2010-2017 dalam bentuk format txt. Langkah selanjutnya adalah konversi data dengan format
txt menjadi format pha dengan program phyton. Selanjutnya data tersebut menjadi input dalam
menggunakan program ph2dt yang dijalankan menggunakan Cygwin. Hasil output dari
program ph2dt merupakan file–file (file.dt, event.dat, stasiun.dat) yang digunakan sebagai
masukan untuk mengolah data menggunakan program hypoDD. Gambar 2 (a) menunjukkan
diagram alir penggunaan ph2dt.
Kemudian tahap kedua yaitu mengolah data dari hasil ph2dt menggunakan program hypoDD
yang dijalankan dengan Cygwin. Hasil output dari program hypoDD yaitu HypoDD.res (untuk
melihat nilai residual dari hasil relokasi yang di dapatkan, biasanya data dari HypoDD.res
di olah di excel untuk melihat nilai residual yang di tunjukan dengan histogram biasanya
mendekati nol), HypoDD.reloc (untuk melihat hasil relokasi, hasil relokasi berupa lintang,
bujur, dan kedalaman selanjutnya dapat di plot di GMT untuk pemetaan), HypoDD.sta (untuk
melihat stasiun-stasiun yang mencatat), hypoDD.loc (untuk melihat data gempa sebelum
direlokasi). Gambar 2(b) menunjukkan diagram alir penggunaan hypoDD.
Tahap akhir adalah pembuatan peta seismisitas dan irisan penampang dari wilayah yang ingin
di analisis dengan menggunakan software GMT. Dalam pembuatan peta seismitas dan irisan
penampang dibutuhkan input berupa magnitudo, koordinat, dan kedalaman gempabumi dari
hasil pengolahan menggunakan hypoDD (hypoDD.reloc dan hypoDD.loc). Kemudian dibuat
file dalam format .bat untuk menjalankan GMT.
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Gambar 2. (a) Diagram alir penggunaan ph2dt. (b) Diagram alir penggunaan hypoDD.

3. Hasil dan Pembahasan
Untuk menguji hasil relokasi, pada penelitian ini dilakukan pengujian distribusi frekuensi
residual time untuk sebelum relokasi dan sesudah relokasi menggunakan grafik histogram.
Dari Gambar 3 (a) nampak bahwa nilai-nilai residual setelah dilakukan relokasi hiposenter
menggunakan hypoDD lebih banyak yang mendekati nol dibandingkan nilai-nilai residual
sebelum dilakukan relokasi yang ditunjukkan oleh Gambar 3 (b). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa relokasi hiposenter gempa bumi dengan menggunakan hypoDD memberikan
nilai residual yang lebih baik.
a)

b)

Gambar 3. (a) Histogram residual sebelum relokasi. (b) Histogram residual setelah relokasi.

Untuk melakukan analisis Sesar Sorong dilakukan analisis irisan penampang vertikal untuk
sebaran posisi gempabumi mulai dari A-A’sampai C-C’ yang ditunjukkan oleh Gambar 4.
Hasil irisan penampang vertikal A-A’ yang melewati Sesar Sorong Barat memperlihatkan
kedalaman sesar tersebut berkisar 10-29 km yang ditunjukkan oleh Gambar 5 dengan besar
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magnitudo antara 3.3Mw hingga 4.4Mw. Hasil irisan penampang vertikal B-B’ yang melewati
Sesar Sorong Utara memperlihatkan kedalaman sesar tersebut berkisar 3-22 km yang
ditunjukkan oleh Gambar 6 dengan besar magnitudo antara 3.5Mw hingga 5.0Mw. Sedangkan
Gambar 7 adalah hasil irisan penampang vertikal C-C’ yang melewati Sesar Sorong Timur
memperlihatkan kedalaman sesar tersebut berkisar 3-32 km dengan besar magnitudo antara
2.6Mw hingga 6.0Mw.

Gambar 4. Peta irisan penampang dari A-A’sampai C-C’

Gambar 5. a) Irisan penampang vertikal A-A’sebelum relokasi dan b) Irisan penampang vertikal AA’setelah relokasi. Terdapat cluster gempabumi akibat Sesar Sorong sebelah Barat (kotak biru).
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Gambar 6. a) Irisan penampang vertikal B-B’sebelum relokasi dan b) Irisan penampang vertikal BB’setelah relokasi. Terdapat cluster gempabumi akibat Sesar Sorong sebelah Utara (kotak biru).

Gambar 7. a) Irisan penampang vertikal C-C’sebelum relokasi dan b) Irisan penampang vertikal CC’setelah relokasi. Terdapat cluster gempabumi akibat Sesar Sorong sebelah Timur (kotak biru).

Dari seluruh analisis irisan penampang Sesar Sorong selanjutnya dilakukan perbandingan
kedalaman sesar dengan hasil penelitian dari Tim 9 dan Sabtaji. Hasil yang didapatkan oleh
Tim 9, kedalaman maksimal Sesar Sorong berkisar antara 29 – 32 km [8]. Berdasarkan
penelitian ini dan penelitian Sabtaji [9] didapatkan kedalaman gempabumi lebih bervariasi
dibandingkan Tim 9. Untuk lebih detailnya, perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan hasil kedalaman Sesar Sorong
Bagian Sesar
Tim 9 (Irsyam et
(Sabtaji, 2015) Hasil Penelitian
Sorong
al, 2010)
Sorong Barat
3 – 18 km
9 – 26 km
10 – 29 km
Sorong Utara
5 – 24 km
3 – 22 km
Sorong Timur
3 – 18 km
7 – 29 km
3 – 32 km

Pada Gambar 8 adalah data mekanisme fokus yang lebih menambah informasi
seismotektonik Sesar Sorong, data mekanisme fokus tersebut didapat dari Global CMT Catalog
Search[10]. Berdasarkan Tim 9 dan Sabtaji mekanisme fokus yang berada di sekitar Sesar
Sorong adalah sesar mendatar (strike slip fault). Pada hasil penelitian ini pun menunjukkan
hasil bahwa Sesar Sorong merupakan sesar mendatar (strike slip fault).
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Gambar 8. Peta mekanisme fokus Sesar Sorong

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis kedalaman Sesar Sorong menggunakan metode double difference
didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
• Berdasarkan hasil analisis Sesar Sorong di dapatkan bahwa Sesar Sorong Barat (10-29
km), Sesar Sorong Utara (3-22 km), dan Sesar Sorong Timur (3-32 km), sesar ini
tergolong ke dalam sesar dangkal karena kedalamannya < 60 km.
• Mekanisme fokus yang berada di sekitar Sesar Sorong adalah sesar mendatar (strike
slip fault).
• Relokasi menggunakan metode double difference menunjukkan peningkatan kualitas
bila dilihat dari distribusi residual yang diperoleh setelah relokasi dibandingkan
residual sebelum relokasi.
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OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA ARAH DAN KECEPATAN
ANGIN POLA MONSUNAL UNTUK KAJIAN PEMETAAN POTENSI
ENERGI ANGIN DI WILAYAH SULAWESI BAGIAN UTARA
VINA SABRINA, HAIRATUNNISA, SILTIA WAHYUNI, AGUS TRI SUTANTO
Prodi Meteorologi dan Instrumentasi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tangerang Selatan 15221
Abstrak. Perusahan Listrik Negara (PLN) per 11 Januari 2018 merilis data bahwa wilayah Sulawesi
Bagian Utara yakni Sulawesi Utara dan Gorontalo mengalami defisit listrik hingga 1,14%, sehingga
diperlukan energi alternatif untuk mengantisipasi masalah tersebut. Pulau Sulawesi merupakan wilayah
yang dilintasi oleh pola angin monsunal dan juga merupakan pulau yang dikelilingi oleh pantai
sehingga pulau Sulawesi menerima hembusan angin yang cukup tinggi. Hal ini dapat berpotensi untuk
dipasang turbin angin untuk dapat mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. Data arah dan
kecepatan angin yang diperoleh dari satelit dibuat rata-rata kemudian disesuaikan ke dalam batas
ambang kecepatan angin yang dapat memutar turbin angin. Hasil yang diperoleh tersebut dipetakan
dengan menggunakan Google Earth guna menentukan wilayah yang berpotensi untuk pemasangan
turbin angin jenis sumbu horizontal pada ketinggian 10 meter berdasarkan arah dan kecepatan angin
pola monsunal. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi wilayah potensi energi angin serta
prediksi daya listrik yang akan dihasilkan dari pemanfaatan peta tersebut. Data berdasar hasil penelitian
untuk kedua wilayah, didapat kecepatan maksimum angin rata-rata sebesar 3,426585 m/s. Kecepatan
angin rata-rata sebesar 3,426585m/s tersebut mampu menghasilkan energy listrik sebesar 2,092758074
kWh.
Kata kunci : Kecepatan Angin, Angin Pola Monsunal dan Turbin Angin
Abstract. State Electricity Company (PLN) per January 11, 2018 released data that the North Sulawesi
region of Sulawesi and Gorontalo have electricity deficit of 1.14%, so that alternative energy is needed
to anticipate the problem. The island of Sulawesi is an area crossed by monsunal wind patterns and is
also a island surrounded by beaches so that the island of Sulawesi receives a fairly high wind breeze
this could potentially be installed wind turbines to be able to convert wind energy into electrical energy.
The direction and wind speed data obtained from satellites are made on average then adjusted into the
wind speed threshold that can rotate the wind turbine. The results obtained are mapped using Google
Earth to determine the area of potential for the installation of a horizontal axis type wind turbine at a
height of 10 meters based on the direction and wind speed of the monsunal pattern. This research will
give recommendation of potential area of wind energy and prediction of electric power that will result
from the utilization of the map. Data based on research results for both areas, obtained the maximum
wind speed average of 3,426585 m / s. Average wind speed of 3,426585 m/ s is capable of generating
energy of 2,092758074 kWh.
Keywords: Wind Speed, Wind Monsunal Pattern and Wind Turbine

1.

Pendahuluan

Kebutuhan akan energi terutama energi listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Ketersedian bahan fosil yang digunakan sebagai bahan pembangkit energi listrik semakin
berkurang setiap waktunya. Sehingga diperlukan sumber daya alternatif untuk membantu
mencukupi kebutuhan energi listrik.
Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi
listrik adalah angin. Angin yang tersedia secara bebas di alam merupakan sumber energi yang
tidak ada habisnya, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang sistem konversinya bersifat
ramah lingkungan.
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Dalam kajian pemetaan potensi energi angin diperlukan data mengenai kecepatan angin di suatu
daerah sebagai tempat pemasangan turbin angin. Perlu dilakukan kajian mengenai tempat
pemasangan turbin angin untuk melakukan analisa daya listrik yang dapat dihasilkan dengan
energi angin di daerah tersebut.
Berdasarkan data PLN (Perusahan Listrik Negara), per 11 Januari 2018, Wilayah Sulawesi
bagian Utara yakni Sulawesi Utara dan Gorontalo mengalami defisit listrik hingga -1,14%.
Diperlukan energi alternatif yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga dapat membantu
memenuhi pasokan listrik di dua provinsi ini. Letak geografis Sulawesi Utara dan Gorontalo
memungkinkan dipasangnya turbin angin untuk memanfaatkan potensi angin di daerah
tersebut. Daerah tersebut merupakan daerah yang dilintasi angin monsun.
Monsun merupakan sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman, dengan
adanya gerak semu matahari terhadap bumi secara periodik di belahan bumi utara dan selatan
menyebabkan angin di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan sel
tekanan tinggi dan sel tekanan rendah di benua Asia dan Australia secara bergantian, Ramage
(1971) dan (Prawirowardoyo, 1996). Monsun di Indonesia adalah bagian dari monsun Asia dan
Australia.
Angin Monsun Asia berlangsung pada saat musim dingin di belahan bumi utara khatulistiwa,
umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April dan puncaknya pada bulan Desember,
Januari, Februari, angin monsun bertiup dari daerah Siberia menuju benua Australia. Pada
periode ini daerah-daerah di Indonesia yaitu daerah yang berada di sekitar Sumatera bagian
selatan, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara sampai dengan Papua, angin monsun bertiup dari
Barat ke Timur. Daerah ini disebut monsun dingin dari belahan bumi utara ini dinamakan
monsun barat dan musimnya disebut musim monsun barat. Sedangkan daerah yang mencakup
sebagian besar Sumatera dan Kalimantan Barat, angin monsun datang dari arah timur laut,
angin monsun di daerah ini disebut monsun timur laut dan musimnya diberi nama musim
monsun timur laut (Prawirowardoyo, 1996).
Angin Monsun Australia merupakan kondisi kebalikan dari monsun barat, yang terjadi antara
bulan April hingga Oktober saat matahari berada di belahan bumi utara, menyebabkan benua
Australia mengalami musim dingin, sehingga bertekanan tinggi. Sedangkan benua Asia lebih
panas, sehingga tekanannya rendah. Menurut hukum Buys Ballot, angin akan bertiup dari
daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, sehingga angin bertiup dari benua
Australia menuju benua Asia, dan karena menuju utara khatulistiwa/equator, maka angin akan
dibelokkan ke arah kanan.
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2. Metode Penelitian
2.1 Lokasi Penelitian

Gambar 1. Peta Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan (sumber : google.com)

Sulawesi Utara merupakan salah satu provisi yang terletak di bagian utara pulau Sulawesi
dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi utara berbatasan langsung dengan Laut
Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur. Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah
selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur
(Filipina) di sebelah utara.
Gorontalo merupakan provinsi yang terletak pada Semenanjung Gorontalo (Gorontalo
Peninsula) di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi
Gorontalo memiliki ibu kota yakni Kota Gorontalo.
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yakni pada koordinat -2LS - 2LU dan 118BT128BT yang juga mencangkup seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara dan juga Gorontalo.
2.2 Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata bulanan data komponen U dan
V serta data kecepatan angin permukaan ketinggian 10 meter selama sepuluh tahun, terhitung
sejak april 2007 hingga april 2017 dengan resolusi spasial 0,25 x 0,25. Data tersebut diperoleh
dari citra satelit yang kemudian diunduh melalui http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interimfull-moda/levtype=sfc/.
2.3 Metode
Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan merata-ratakan data angin
komponen U dan V berdasarkan perioda monsun. Untuk perioda monsun Asia data dirataratakan pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Febuari, Maret dan April. Untuk
monsun Australia data dirata-ratakan pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan
Oktober selama sepuluh tahun, kemudian dipetakan menggunakan perangkat lunak GrADS
guna mengetahui rata-rata arah datangnya angin pada masing-masing perioda monsunal.
Tahap selanjunya ialah mengekstraks data tersebut menggunakan perangkat lunak panoply,
setelah diekstraks data tiap-tiap grid tersebut kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh data
akhir berupa data kecepatan angin rata-rata selama 10 tahun.
Data tersebut kemudian difilter ke dalam lima peringkat grid-grid dengan rata-rata kecepatan
angin paling tinggi. Setelah difilter, data tersebut dicatat menggunakan aplikasi Microsoft Excel
yang selanjutnya dipetakan menggunakan Google Earth untuk menghasilkan peta lokasi yang
berpotensi untuk digunakan sebagai pembangunan turbin angin untuk mengatasi krisis listrik
di wilayah tersebut.
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Selanjutnya data rata-rata kecepatan angin pada lima belas grid tersebut kemudian
dikonversikan ke dalam bentuk watt menggunakan persamaan berikut :
2.3.1 Perhitungan daya turbin angin
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = 0,5 𝑥 𝜌 𝑥 𝐴 𝑥 𝑣 3
Dimana : Pturbin : Daya listrik yang dihasilkan turbin (watt)
𝜌
: kerapatan udara (kg/m3)
A
: luas penampang sapuan turbin (m)
v
: kecepatan angin (m/s)
Rumus tersebut merupakan persamaan daya turbin ideal tanpa dipengaruhi rendamen/efisiensi.
Luas penampang sapuan turbin angin didapat dari persamaan 𝐴 = 𝜋𝑟 2 . Sedangkan tekanan
udara lokal diasumsikan sebesar 1010.0 mbar dan temperatur udara 26.9C sehingga

𝜌 = 1.2929 𝑥

273 𝑃 𝑘𝑔
𝑥
( )
𝑇 760 𝑚3

Dimana : 𝜌 : kerapatan udara (kg/m3)
T : suhu (Kelvin)
P : tekanan udara (mm hg)
2.3.2 Perhitungan daya listrik keluaran generator
Daya lisrik yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :
• Kerugian akibat gesekan udara yang tergantung pada rakitan sayap turbin angin. Kerugian
ini termasuk rendamen aerodinamika yang besarnya berkisar antara 0,3 sampai 0,8
• Kerugian akibat gesekan bantalan yang tergantung pada rakitan bantalan beban dan
pelumas. Semua itu dimasukkan ke dalam rendamen mekanik yang nilainya sebesar 0,9
• Kerugian elektro-mekanik, bila energi angin diubah menjadi energi listrik. Kerugian ini
termasuk rendamen dynamo sebesar 0,5
• Kerugian pemakaian baterai atau efisiensi baterai yang berkisar antara 0,85 hingga 0,9
Keempat rendamen tersebut dimasukkan dalam perhitungan, maka daya yang dapat dihasilkan
oleh generator dapat dihitung dengan persamaan
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 = 0,5 𝑥 𝜂𝑡𝑟 𝑥 𝜂𝑔 𝑥 𝜂𝑏 𝑥 𝜌 𝑥 𝐴 𝑥 𝑣 3
Dimana : nilai efisiensi transmisi (𝜂𝑡𝑟 ) = 0,9
nilai efisiensi generator (𝜂𝑔 ) = 0,5
nilai efisiensi baterai (𝜂𝑏 ) = 0,9
2.3.3 Perhitungan energi listrik keluaran generator
Energi sesaat yang dihasilkan oleh generator dihitung dengan persamaan
𝐸𝑔 = 𝑃𝑔 . 𝑡
Dimana : Eg : energi listrik
Pg : daya listrik
t : waktu
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Analisia Rata-rata Komponen U dan V dalam Monsun Asia dan Australia.

gambar 2. Hasil output dari GrADS monsun Asia Untuk Indonesia.

Gambar 3. Hasil output dari GrADS monsun Asia Untuk Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil output dari GrADS pada perioda monson Asia terlihat bahwa rata-rata selama
10 tahun terakhir angin berhembus dari arah timur laut kemudian sebagian besar wilayah di
Indonesia dibelokkan ke arah tenggara. Untuk lokasi pada penelitian ini terlihat rata-rata arah
angin berhembus dari arah utara kemudian dibelokan ke arah tenggara. Namun untuk wilayah
provinsi Gorontalo terlihat bahwa pembelokan arah datangnya angin mengalami pembelokan
yang cukup tajam dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Utara.

gambar 4. Hasil output dari GrADS monsun Asia untuk Indonesia.
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gambar 5. Hasil output dari GrADS monsun Asia Untuk Sulawesi Utara.

Kemudian untuk monsun Australia terlihat dari peta di atas dalam 10 tahun terakhir arah
datangnya angin berhembus dari arah tenggara kemudian dibelokan menuju arah timur laut
yang berkebalikan dengan perioda monsun Asia. Namun terdapat pula sebagian kecil wilayah
di Indonesia yang mengalami pembelokan angin yang tidak begitu tajam yakni angin yang
berhembus dari arah tenggara kemudian dibelokan menuju arah utara. Pada lokasi penelitian
terlihat bahwa arah datangnya angin bervariasi tetapi pada umumnya berasal dari arah tenggara
dan selatan.
Berdasarkan analisis tersebut, penulis merekomendasikan pemasangan jenis turbin angin
sumbu vertikal sehingga angin dari berbagai arah dapat memutar turbin angin.
3.1 Analisia Rata-rata Data Kecepatan Angin
Tabel 1. Tabel Rata-rata Kecepatan Angin Sepuluh Tahun

LON
LAT
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

120
3.3
3.2
3.0
2.7
2.5
2.5
1.7
1.6
2.1

120.25
3.2
3.2
2.8
2.5
2.0
1.7
1.5
1.7
1.9

120.5
3.1
3.0
2.8
2.5
2.1
1.6
1.8
1.8
2.0

120.75
3.0
2.9
2.7
2.4
1.6
1.6
1.8
1.9
2.0

121
2.9
2.8
2.6
1.6
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1

121.25
2.9
2.7
2.4
1.7
1.5
1.6
1.9
2.0
2.1

121.5
2.9
2.7
2.3
1.8
1.5
1.6
1.9
2.0
2.1

121.75
2.9
2.7
2.3
1.9
1.7
1.9
2.0
2.2
2.2

122
3.0
2.8
2.5
2.2
3.0
3.0
3.3
2.4
2.3

122.25
3.0
2.9
2.7
2.5
2.4
3.4
2.6
2.6
2.4

122.5
3.1
3.0
2.9
2.7
2.6
2.6
2.7
2.6
2.5

122.75
3.0
3.0
2.9
2.9
3.2
2.7
2.7
2.6
2.5

123
3.1
3.0
3.0
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5

123.25
3.1
3.0
2.9
2.8
2.6
2.3
2.1
2.5
2.5

123.5
3.1
3.0
2.8
2.6
2.4
1.9
1.8
2.4
2.4

123.75
3.1
3.0
3.4
2.4
2.1
1.7
1.7
2.0
2.4

124
3.0
2.9
2.7
2.4
2.1
1.8
1.7
2.1
2.4

124.25
3.0
2.9
2.6
2.4
3.4
1.7
1.7
2.1
2.4

124.5
3.0
2.8
2.6
1.7
1.7
1.7
2.1
2.2
2.5

124.75
3.1
2.9
2.2
3.4
1.8
2.4
2.4
2.5
2.6

gambar 6. Lima Lokasi Potensi Energi Angin di Sulawesi Bagian Utara
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Pada tabel diatas koordinat yang di gunakan lebih disederhanakan yakni pada 0-2LU dan
120BT-125,5BT agar lokasi potensi pembangunan turbin angin tidak berada dilaut. Dari tabel
tersebut dapat diketahui lima lokasi (grid) dengan rata-rata kecepatan angin paling tinggi yakni
pada koordinat (123,75;0,25) dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 3,426585 m/s. lalu pada
koordinat (124,25;1,0) dengan kecepatan angin rata-rata 3,39568 m/s. kemudian pada
(124,75;1,25) dimana kecepatan angin rata-ratanya sebesar 3,36548 m/s. selanjutnya pada
koordinat (122,25;0,75) yang kecepatan angin rata-ratanya sebesar 3,356845 m/s. dan pada
koordinat (122,0;0,5) dengan kecepatan angin 3,32569 m/s.
3.3 Perhitungan Potensi Daya dan Energi Listik
Dengan jari-jari turbin sebesar 2 m, didapat daya dan energy listrik pada 5 lokasi sebagai berikut
Tabel 2. Tabel Estimasi Daya dan Energi Listrik yang Dihasilkan Turbin Angin

Lokasi

v (m/s)

P (watt)

123.75;0.25
124.25;1.0
124.75;1.25
122.25;0.75
122.0;0.5

3,426585
3,395680
3,365480
3,356845
3,325690

8,719825308
8,639142193
8,564327947
8,542353972
8,463072076

Energi Total

4.

E (kWh)

Energi listrik
dalam satu
tahun (kWh)
2,092758074
763,8567
2,073394126
756,7889
2,055438707
750,2351
2,050164953
748,3102
2,031137298
741,3651
10.302893158 3760.556

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :
1. Pada lokasi penelitian, perputaran turbin angin bergerak menyesuaikan dengan arah
datangnya angin dimana umumnya pada perioda monsun Asia angin berhembus dari
utara dan berbelok ke tenggara sedangkan pada perioda monsun Australia angin
berhembus dari selatan dan berbelok ke barat laut.
2. Berdasarkan analis data kecepatan angina dari tahun 2007 hingga 2017, didapat 5 titik
lokasi dengan kecepatan angin rata-rata lebih tinggi dari lokasi lainnya yakni :
123.75;0.25 124.25;1.0 124.75;1.25 122.25;0.75 122.0;0.5
3. Total energi listrik yang dihasilkan dalam setahun dari kelima lokasi adalah sebesar
3760.556 kWh sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik di daerah
Sulawesi bagian Utara yang mengalami defisit listrik.
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PERUBAHAN LUAS LAHAN MANGROVE DAN PENGIKISAN
PESISIR JEPARA MENGGUNAKAN ANALISIS KOMPONEN UTAMA
SPEKTRAL PENGINDERAAN JAUH
TIARA AGUSTIN*, YUDHA KRISTANTO, OGY DWI AULIA
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Departemen Geofisika dan Meteorologi, FMIPA, Institut Pertanian Bogor
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Abstrak. Konversi mangrove menjadi wilayah terbangun di sepanjang pesisir Kecamatan Kedung,
Jepara menyebabkan kerentanan wilayah pesisir tersebut terhadap abrasi Laut Jawa. Abrasi telah
mengikis wilayah daratan dan menggeser garis pantai. Perubahan luas lahan mangrove dan pergeseran
garis pantai dideteksi dengan mengunakan kombinasi kanal merah, NIR, dan SWIR serta rasio kanal
merah/SWIR dan SWIR/NIR dari citra Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, dan Landsat 8 OLI
multitemporal 1995-2017. Analisis komponen utama dari semua kanal dan rasio kanal tersebut yang
dikombinasikan dengan teknik klasifikasi terbimbing dipilih untuk mengklasifikasikan tutupan lahan,
termasuk membedakan vegetasi mangrove dengan vegetasi non mangrove serta membedakan wilayah
daratan dengan wilayah lautan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan mangrove
menurun sebesar 668,95 ha atau sebesar 55% selama 1995-2017. Penurunan ini diikuti dengan
meningkatnya luasan badan air atau laut akibat abrasi dan kawasan tambak. Laju penurunan tutupan
lahan mangrove sebesar 30,7 ha/tahun, sedangkan laju peningkatan kawasan tambak sebesar 31,98
ha/tahun dan laju perubahan tutupan lahan pemukiman berkurang sebesar 15,6 ha/tahun. Akibat abrasi,
garis pantai di sepanjang pesisir Kecamatan Kedung bergeser dengan laju 12,6 meter per tahun ke arah
darat.
Kata kunci :abrasi, kerusakan lingkungan, penutupan lahan, Landsat, analisis perubahan garis pantai
Abstract. Conversion of mangroves into development areas along the coast of Kecamatan Kedung,
Jepara has caused the vulnerability of coastal areas by abrasion of Java Sea. Abrasion has eroded the
land area and shifted the shoreline. The decrease of mangrove area and shoreline shift is detected by
using channel combination of red, NIR, and SWIR and red / SWIR / SWIR / NIR channel ratios from
Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM + and Landsat 8 OLI multitemporal 1995-2017 images. Principal
component analysis of all channels and the channel ratios combined with supervised classification
techniques is selected to classify land cover, including to distinguish non mangrove vegetation with
mangrove vegetation and differentiate the area of land with ocean region. The results of the analysis
show that the change of mangrove land cover decreased by 668.95 ha or by 55% during 1995-2017.
This decrease is followed by an increase in water or sea area due to abrasion and increasing of pond
area. The mangrove land cover decreased at a rate of 30.7 ha / year, while the pond area increased at
a rate of 31.98 ha / year and the settlement was reduced by 15.6 ha / year. Due to abrasion, the shoreline
in the Kedung region shifts at a rate of 12.6 meters per year landward.
Keywords : abrasion, environmental damage, land cover, Landsat, shoreline change analysis

1. Pendahuluan
Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memegang peran penting dalam
melindungi daerah pesisir dan terumbu karang (Alongi 2008; Koshiba et al. 2008; Weiss 2016).
Salah satu peran dari ekosistem mangrove adalah dapat mengakumulasikan bahan organik
berupa karbon dan lainnya dalam jumlah yang besar (Alongi 2008; Sanders 2010).
Dibandingkan dengan tipe hutan lainnya, meliputi hutan pada bagian bumi utara atau boreal,
temperate, atau hutan tropis lainnya, jumlah karbon yang dapat disimpan oleh hutan mangrove
tiga kali lebih besar, dan lebih dari 60% total karbon tersimpan di bawah tanah (Donato et al.
2011).
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Ekosistem mangrove di Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia. Luasan ini
mencakup 30.000 km2 atau hampir 21% dari jumlah total luas mangrove di dunia (Spalding
2010). Luas yang sangat besar ini mendapatkan ancaman yang signifikan akibat perubahan
penggunaan dan tutupan lahan. Hal ini dibuktikan dengan penurunan luasan hutan mangrove
di Indeonesia sejak tahun 1980 - 2005 sudah mencakup 30%, dengan penyebab utamanya
adalah konversi lahan menjadi tambak udang, lahan pertanian, pengambilan hutan mangrove
dalam keperluan hasil hutan, dan lainnya (FAO 2007). Studi terbaru memperlihatkan bahwa
dalam tiga dekade terakhir 40% dari total mangrove di Indonesia terkonversi, sebagian besar
menjadi lokasi budidaya ikan tambak (Murdiyarso et al. 2015).
Laju pengurangan luasan mangrove di wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh kurangnya
perlindungan hukum dari pemerintah dan kesalahan pada pengimplementasian kebijakan pada
kalangan yang lebih rendah, seperti pada rencana pembangunan wilayah pesisir (Ilman et al.
2008). Selain akibat kegiatan manusia degradasi mangrove juga bisa diakibatkan oleh
ketinggian air laut, tingkat salinitas, dan bencana alam seperti badai (Gilman et al. 2008),
gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dapat mengangkat beberapa bagian mangrove yang
mengakibatkan mangrove mengering dan mati (Ilman et al. 2008).
Mangrove yang terdegradasi atau terganggu tidak akan mampu mempertahankan ketinggian
permukaan relatifnya terhadap ketinggian air laut sehingga meningkatkan tingkat abrasi dan
kerentanan wilayah pesisir. Pengaruh ini mecakup berubahnya proses-proses hidrologi,
perpindahan nutrien, dan sedimen, yang dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti
pembangunan jembatan, jalan, ataupun tanggul-tanggul yang membatasi hubungan prosesproses hidrologi antara samudra dan sungai, atau dampak yang berasal dari kegiatan pertanian
(Ellison 1998; MacKenzie et al. 2015).
Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki ekosistem
mangrove. Ekosistem ini terbagi dua, yaitu pada daratan utama pulau Jawa dan Kepulauan
Karimun Jawa. Kawasan mangrove Kabupaten Jepara merupakan salah satu kawasan
mangrove yang mengalami gangguan akibat aktivitas manusia. Aktivitas ini mencakup
konversi menjadi perumahan dan tambak. Wilayah tambak biasanya digunakan pada musim
basah dan pada musim kering wilayah ini biasanya digunakan sebagai produksi garam yang
juga merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat Jepara (Ilman et al. 2008).
Desa Bulakbaru dan Desa Tanggultlare merupakan salah satu desa yang terletak pada
Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Tidak hanya oleh aktivitas manusia yang
mempengaruhi ekosistem mangrove pada desa ini, tetapi juga dipengaruhi tingginya
gelombang laut pesisir (Karyono et al. 2013). Penelitian yang dilakukan Karyono et al. (2013)
menunjukkan pengurangan luasan mangrove pada periode 2004-2010 seluas 408 ha, yaitu dari
12,615 ha menjadi 12,157. Hilangnya ekosistem mangrove meningkatkan proses abrasi,
sehingga menyebabkan hilangnya beberapa kawasan pemukiman pada pesisir wilayah Jepara
(Setyawan 2003). Laju abrasi yang terjadi pada perairan Keling Jepara pada tahun 2003-2013
adalah 20.292 m2/tahun dengan laju akresi 3,615 m2/tahun dengan kondisi gelombang berasal
dari timur dan barat laut dengan tinggi 0,619 m dan periode 3,01 detik (Siregar et al. 2014),
dengan selisih antara abrasi dan akresi yang besar dapat menimbulkan masalah lingkungan
yang dapat membahayakan wilayah pesisir seperti hilangnya beberapa bagian daratan.
Proses konversi tutupan lahan ekosistem mangrove pada wilayah pesisir Jepara haruslah
melibatkan banyak aspek kehidupan agar tidak saling merugikan. Perlu dilakukan kajian
seberapa besar laju perubahan lahan di wilayah ini dan dampaknya terhadap lingkungan
disekitarnya, terlebih pada kemampuan ekologis ekosistem mangrove tersendiri dalam
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mencegah abrasi pesisir. Salah satu langkah yang sudah dilakukan selama dua dekade terakhir
ini untuk mengamati laju perubahan lahan mangrove adalah dengan menggunakan
penginderaan jauh (Seto dan Fragkias 2007). Tutupan kanopi pada ekosistem mangrove
digunakan sebagai indikator keberadaan pohon mangrove yang akan dikaji lebih lanjut dalam
menilai faktor-faktor yang mengganggu keberadaannya (Monsef dan Smith 2017).
Penginderaan jauh dapat didefinisikan sebagai ilmu, teknik, atau seni dalam memperoleh
informasi dari suatu objek atau fenomena tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena
tersebut (Lillesand et al. 2004). Penginderaan jauh merupakan alternatif yang bisa diandalkan
dalam pemetaan langsung wilayah-wilayah yang tidak terjangkau (Kirui 2013). Menurut Son
et al. (2015), penginderaan jauh memiliki potensi yang baik dalam pemetaan tutupan lahan
mangrove dalam berbagai skala, seperti citra dengan skala menengah, Landsat. Hal ini
dikarenakan wilayah studi ekosistem mangrove terbagi-bagi (fragmental) sehingga diperlukan
data citra dengan resolusi yang baik dalam pemetaan. Citra dengan resolusi rendah tidak cukup
untuk mengumpulkan wilayah peta yang kecil dari ekosistem mangrove.
2. Metode Penelitian
Lokasi Kajian
Penelitian ini menggunakan Kecamatan Kedung dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Demak
yang berdekatan dengan Kecamatan Kedung sebagai lokasi kajian. Kecamatan Kedung berada
di pesisir utara Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan 18 desa yang sebagian besarnya berada
di kawasan pantai utara Jawa dengan batas berupa Laut Jawa di sebelah barat. Letak geografis
kecamatan ini berada di 6° 38' 04.5" - 6° 43' 35.3" LS dan 110° 35' 34.2" - 110° 41' 36.2" BT
dengan luas 43.063 km2 (berdasarkan luas penggunaan tanah tahun 1983) serta merupakan
kecamatan dengan ketinggian paling rendah di Kabupaten Jepara, yakni hanya 0-2 mdpl.
Wilayah yang dikaji meliputi wilayah pesisir yang terkikis oleh abrasi dengan sampel yang
digunakan adalah Desa Bulakbaru dan Desa Tanggultlare. Lokasi ini dipilih karena telah
mengalami pengurangan wilayah daratan secara signifikan selama beberapa tahun akibat abrasi
hingga menyebabkan masalah lingkungan dan kependudukan.
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan perangkat lunak
Microsoft Office 2016, Google Earth, dan ArcGIS 10.5 dengan tambahan perangkat DSAS
(Digital Shoreline Analysis System). Bahan yang digunakan berupa citra satelit dari USGS
yakni Landsat 5 TM (tahun 1995, 1997, 1999, 2007, 2008, dan 2011), Landsat 7 ETM+ (tahun
2003), dan Landsat 8 OLI/TIRS (tahun 2013-2017) jalur 120 baris 65 yang diunduh melalui
laman http://earthexplorer.usgs.gov, peta batas administrasi Kecamatan Kedung milik BIG
yang diperoleh melalui laman http://tanahair.indonesia.go.id, peta tutupan lahan tahun 2009
dan 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) yang diunduh melalui
laman http://webgis.menlhk.go.id, serta citra satelit Google Maps yang tersedia secara online.
Pengolahan Awal
Analisis data dimulai dengan memfokuskan lokasi kajian yakni memotong citra satelit Landsat
menjadi wilayah penelitian berdasarkan peta administrasi Kecamatan Kedung menggunakan
perangkat ArcGIS. Klasifikasi tutupan lahan dibutuhkan untuk menaksir tutupan lahan
mangrove yang berubah, pergeseran garis pantai, dan besar perubahan pada kedua variabel
tersebut.
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Analisis Perubahan Tutupan Lahan menggunakan Principal Component Analysis
Kanal merah, inframerah dekat NIR, dan inframerah gelombang dekat atau SWIR (berturutturut kanal 3, 4, dan 5 pada Landsat 5 TM & Landsat 7 ETM+, dan kanal 4, 5, dan 6 pada
Landsat 8 OLI) yang telah dipotong sesuai wilayah kajian dengan dapat mencirikan tutupan
lahan tertentu seperti lautan, mangrove, sedimen dan perumahan. Kanal Red, NIR, dan SWIR
dipilih untuk membedakan tutupan lahan vegetasi dan non vegetasi, rasio Red/SWIR dipilih
untuk membedakan badan air dengan non badan air, dan rasio SWIR/NIR dipilih untuk
membedakan vegetasi mangrove dengan non mangrove. Metode klasifikasi tutupan lahan yang
digunakan yakni analisis komponen utama (principal component analysis) pada kombinasi
kanal 3 (Red), 4 (NIR), 5 (SWIR), rasio 3/5 (Red/SWIR), dan rasio 5/4 (SWIR/NIR) pada
Landsat 5 & Landsat 7 atau kanal 4, 5, 6, 4/6, dan 6/5 pada Landsat 8 OLI yang dipadukan
dengan klasifikasi terbimbing (supervised classification).
Metode Principal Component Analysis (PCA) digunakan dalam mengkompositkan tiga
kombinasi kanal dan dua rasio kanal yang digunakan untuk menghasilkan 5 variabel PC baru,
yaitu PC1 hingga PC5. Dari kelima variabel PC tersebut, PC1, PC2, dan PC4 yang
menampilkan false colour dipilih untuk mengklasifikasikan tutupan lahan secara terbimbing
dengan training area yang didapatkan dari peta tutupan lahan KLHK, Google Earth, dan
Google Maps online. Selanjutnya, luas masing-masing tutupan lahan dihitung setiap tahunnya
(dari citra yang ada) untuk memperoleh luas perubahan tutupan lahan di pesisir Jepara tersebut
selama 20 tahun.
Analisis Pergeseran Garis Pantai
Perbatasan antara lautan dan tutupan lahan daratan terluar (pantai, mangrove, dan tambak)
dideleniasi untuk mendapatkan batas garis pantai di setiap tahun dari citra yang tersedia
menggunakan basemap yang berupa komposit PC1, PC2, dan PC3 dari citra tersebut.
Perubahan garis pantai diperoleh menggunakan perangkat tambahan, Digital Shoreline
Analysis System (DSAS) pada ArcMap. Baseline diputuskan dengan jarak 100 meter dari garis
pantai yang paling dekat daratan, untuk itu garis pantai setiap tahun harus digabungkan (merge).

Analisis Laju Perubahan Lahan menggunakan Regresi Linear Sederhana
Regresi linear sederhana dua varibel digunakan untuk menduga laju perubahan tutupan lahan
mangrove dan pemukiman dan korelasi antara keduanya (Tuholske 2017) dari tahun 19952017. Regresi linear juga diaplikasikan kepada laju perubahan tutupan lahan yang lain, yaitu
pemukiman, lahan pertanian, tambak, dan lahan terbuka, sehingga dapat diperoleh pengaruh
konversi lahan terbesar setiap tahun yang mempengaruhi tutupan lahan ekosistem mangrove.
Hubungan atntara dua variabel pada persamaan regresi akan di representasikan oleh koefisien
regresi.
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Gambar 1. Metodologi penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
Perubahan tutupan dan penggunaan lahan wilayah Pesisir Demak dan Jepara mengindikasikan
penurunan luasan mangrove dan pemukiman yang diikuti dengan kenaikan kawasan tambak
dan badan air yang cukup signifikan (Gambar 1). Total area dari lahan terbuka dan vegetasi non
mangrove terlihat berfluktuasi dari tahun 1995-2017 (Tabel 1). Lahan terbuka secara
keseluruhan mengalami penurunan dari tahun 1995-2017 sebesar 35% (Tabel 2), sedangkan
pada vegetasi non mangrove secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 7,74%. Kedua
tutupan lahan ini tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap perubahan tutupan lahan
mangrove.
Tabel 1. Keterangan Tabel ditulis dengan Font 10 Times New Roman
Tahun

Kanal

Air (Ha)

Tambak
(Ha)

Veg. Non
Mangrove
(Ha)

Lahan
Terbuka
(Ha)

Pemukian
(Ha)

Mangrove
(Ha)

1995

3,4,5 (TM)

18550,44

2888,01

1323,9

957,69

1271,79

1243,53

1999

3,4,5 (TM)

18961,02

3098,61

1298,25

1071,9

938,16

867,42

2007

3,4,5 (TM)

18978,57

3424,77

1243,08

1158,12

644,13

786,69

2011

3,4,5 (TM)

19376,1

2853

1414,8

980,01

1030,32

581,13

2014

4,5,6 (OLI)

18746,01

3879,72

1236,78

1152,18

750,24

470,43

2017

4,5,6 (OLI)

19175,4

3609,18

1426,41

622,35

847,44

554,58
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Tabel 2. Total Perubahan luasan tiap klas perubahan lahan tahun 1995-2017
Badan
Air

Mangrove

Tambak

Veg. Non
Mangrove

Lahan
Terbuka

Pemukiman

Total Perubahan
Lahan (Ha)

624,96

-688,95

721,17

102,51

-335,34

-424,35

Total Perubahan
(%)

3,4

-55,4

25

7,7

-35

-33,4

Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan mangrove
menurun sebesar 668,95 ha atau 55% selama 1995-2017. Penurunan ini diikuti dengan
meningkatnya luasan badan air atau laut akibat abrasi dan kawasan tambak, yaitu masingmasing 624,96 ha (3,36%) dan 721,7 Ha (24,97 %). Gambar 2 menunjukkan kawasan tambak
terus dikembangkan di wilayah pesisir Demak dan Jepara yang mana hal ini dipicu dengan
adanya tekanan ekonomi dan urbanisasi di wilayah pesisir, sehingga banyak masayakat mencari
mata pencarian di wilayah pesisir (Ong 2002). Penurunan mangrove yang terbesar terjadi pada
periode 1995-1999 yaitu sebesar 30,24%, sedangkan peningkatan kawasan tambak terbesar
terjadi pada 1999-2007 yaitu sebesar 10,5 %.

Gambar 2. Peta Perubahan tutupan lahan mangrove tahun 1995-2017

Ekosistem mangrove pada Gambar 2 diperlihatkan dengan warna merah sedangkan tambak
warna biru muda, pemukiman warna coklat tua, lahan terbuka warna kuning, badan air warna
biru tua, dan vegetasi non-mangrove warna hijau. Hasil interpretasi visual pada setiap piksel
perubahan tutupan lahan mangrove pada wilayah barat laut pesisir Demak menunjukkan bahwa
perubahan tutupan lahan mangrove dipengaruhi kuat oleh bertambahnya kawasan tambak yang
diikuti peningkatan luasan badan air. Gambar 3 menunjukkan hubungan antara mangrove dan
tambak pada tahun 1995-2017 menggunakan regresi linear sederhana dengan selang
kepercayaan 80%.
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Gambar 3. Hubungan antara mangrove dan tambak menggunakan regresi linear bivariat
Tabel 3. Model regresi linear biavariat sederhana mangrove dan tambak tahun 1995-2017
Intersep
Koefisien
R Square
p-value
Pendugaan Laju Perubahan 1995-2017
Mangrove

62386,99471

-30,70814484

0,871173

<0,05

Tambak

-60904,59272

31,98379526

0,445048

<0,2

Pemukiman

32316,35

-15,6453

0,370668

<0,2

-0,91528

0,394507

<0,001

Prediksi perubahan Mangrove menjadi Tambak
3979,249

Persamaan regresi sederhana digunakan untuk melihat laju perubahan mangrove yang
dipengaruhi oleh kawasan tambak serta laju perubahan tutupan lahan mangrove dan tambak
setiap tahunnya. Berdasarkan koefisien kemiringan dari model regresi menunjukkan bahwa
penurunan 1 ha kawasan mangrove memiliki hubungan dengan bertambahnya 0.9 ha kawasan
pemukiman. Model regresi linear juga menunjukkan bahwa kawasan mangrove dengan p value
< 0,05 laju penurunan tutupan lahan mangrove adalah 30,7 ha/tahun sedangkan laju
peningkatan kawasan tambak dengan p value <0,2 adalah 31,98 ha/tahun dan laju perubahan
tutupan lahan pemukiman berkurang 15,6 ha/tahun.

Gambar 4. Luas tutupan lahan Kecamatan Kedung tahun 1995 – 2017

Sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan Kedung dimanfaatkan untuk usaha tambak
masyarakat dan pemukiman. Luas mangrove terus berkurang dalam kurun waktu 22 tahun
sebesar 6.156 ha, sedangkan luas tambak meningkat seluas 22,914 ha. Penebangan mangrove
mulai menunjukkan dampaknya pada tahun 1999 saat air laut (badan air) telah mengikis daratan
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pantai seluas 5,265 ha. Restorasi mangrove dilakukan dalam upaya mengurangi dampak
permasalahan lingkungan, terlihat dari kenaikan luasan tutupan lahan mangrove yang
meningkat dari 3,627 ha di tahun 2016 menjadi 7,083 ha tahun 2017. Perubahan garis pantai
yang diperoleh dari aplikasi DSAS menunjukkan panjang daratan yang terdampak abrasi pada
beberapa periode tahun seperti dijelaskan pada Gambar 4. Dalam kurun waktu 20 tahun,
perubahan garis pantai yang terjadi di wilayah pesisir Kecamatan Kedung mencapai 12,6
m/tahun. tanpa restorasi mangrove di kawasan ini, dapat diperkirakan daratan yang akan
tergerus abrasi akan semakin bertambah.

Gambar 5. Perubahan garis pantai Kecamatan Kedung dari tujuh titik pengukuran menggunakan DSAS

Gambar 6. Pergeseran garis pantai di Kecamatan Kedung (kiri) dan Desa Bulakbaru dan Desa Tanggultlare
tahun 1995-2015 (kanan)

Masyarakat di wilayah Kedung telah lama menggunakan wilayah pesisir yang mulanya tertutup
mangrove menjadi tempat tinggal dan sumber mata pencaharian dari tambak yang dibangun.
Lambat laun perubahan tutupan ini membawa permasalahan lingkungan, Air laut terus
menggerus daratan sejauh 36,184 m hingga 462,719 m dan mendesak pemukiman warga di
sekitar pesisir. Desa Kedungmalang yang merupakan wilayah muara sungai mengalami
pergeseran garis pantai paling besar, dari 248,931 m hingga 462,719 m. Desa Tanggul dan Desa
Tlare terpaksa bergabung menjadi Desa Tanggultlare akibat abrasi yang menghilangkan
sebagian luas daratan kedua desa tersebut. Batas pantai telah berubah hingga 185 meter
semenjak tahun 1995 hingga 2015 dan menghilangkan setidaknya 252.500 m2 daratan Desa
Tanggultlare. Desa Bulakbaru memiliki luas desa lebih kecil, sehingga kehilangan wilayah
daratan sebesar 88.663 m2 selama periode 1995 – 2015 sangat berdampak bagi penduduk pesisir
yang kehilangan pemukiman hingga harus merelokasi tempat tinggal mereka.
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4. Kesimpulan
Kawasan pesisir Jepara dan Demak merupakan salah satu kawasan yang mengalami tekanan
dalam aspek lingkungan. Hal ini dipicu oleh tingginya deforestasi mangrove yang berguna
dalam melindungi kawasan pesisir, akibat tekanan ekonomi dan urbanisasi penduduk. Tekanan
ini menyebabkan tingginya aktivitas mata pencaharian seperti pengembangan kawasan tambak
pada wilayah ini. Laju perubahan tutupan mangrove sejak tahun 1995 hingga 2017 mencapai
30.7 ha/tahun yang dipengaruhi oleh peningkatan tambak yang diikiuti dengan pergeseran garis
pantai dengan laju 12.6/tahun ke arah daratan. Penurunan panjang garus pantai akan
menimbulkan banyak masalah lingkungan di wilayah ini, seperti meningkatnya abrasi dan
intrusi air laut yang nantinya akan menanggu infrastruktur dan aktivitas penduduk lokal.
Kebijakan dalam pengelolaan kawasan pesisir harus melibatkan berbagai aspek sehingga tidak
terjadi permasalahan lingkungan yang nantinya akan merugikan masyarakat pesisir. Harus
dilakukan upaya peningkatan luasan hutan mangrove yang dapat dilakukan dengan rehabilitasi
dan revitalisasi kawasan mangrove yang sudah mengalami kerusakan. Kegiatan ini juga dapat
didukung dengan restorasi hutan mangrove (pembibitan dan persemaian) pada wilayah pesisir
yang sudah mengalami penurunan kualitas lingkungannya.
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Abstrak. Borneo Vortex merupakan salah satu fenomena atmosfer yang terjadi di atas perairan
Indonesia, berskala sinoptik dan dapat mempengaruhi aktivitas konveksi di sekitar Laut Cina Selatan
dekat ekuator. Dengan keberadaanya yang dekat dengan pulau Kalimantan dan frekuensi kejadian yang
tinggi maka perlu dikaji bagaimana dinamika atmosfer dan pola curah hujan yang ditimbulkan oleh
vorteks tersebut terhadap wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Analisis dilakukan dengan
memanfaatkan data keluaran model WRF-ARW (Weather Research and Forcasting – Advanced
Research WRF). Parameter yang dianalisis meliputi vortisitas, divergensi, dan kelembapan udara untuk
memberikan gambaran mengenai kondisi atmosfer saat kejadian Borneo Vortex pada tanggal 12 – 13
Januari 2018 yang menyebabkan adanya curah hujan ekstrem (>50 mm/hari) di beberapa wilayah
Kalimantan Barat. Didapatkan bahwa beberapa parameter mendukung kejadian Borneo Vortex dengan
nilai vortisitas sebesar 3 x 10-5s-1, divergensi bernilai negatif sebesar -3 x 10-6s-1, dan memiliki ketebalan
lapisan basah yang tinggi dengan RH mencapai 80-99% pada lapisan permukaan hingga 500 mb, yang
akan mengindikasikan terjadinya curah hujan ekstrem pada wilayah yang terdapat Borneo Vorteks
tersebut. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan data GSMaP. Hasil menunjukan bahwa angka
yang dihasilkan oleh model tergolong underestimate jika dibandingkan dengan data GSMaP, namun
secara spasial model mampu memetakan wilayah-wilayah yang terdapat hujan dengan baik.
Kata kunci : Borneo Vortex, Curah Hujan, WRF-ARW
Abstract. Borneo Vortex is one of the atmospheric phenomena that occurs over Indonesian waters,
synoptic scaled and can affect the convection activity around the South China Sea near the equator.
With its close presence to the island of Borneo and the high frequency of occurrence, it is necessary to
examine how the dynamics of the atmosphere and the rainfall pattern caused by the vortex to the
Kalimantan region, especially West Kalimantan. The analysis was done by using WRF-ARW model
(Weather Research and Forcasting - Advanced Research WRF) data output. Parameters analyzed
include vorticity, divergence, and humidity to provide an overview of the atmospheric conditions during
the Borneo Vortex incident on 12 - 13 January 2018 which caused extreme rainfall (> 50 mm / day) in
some areas of West Kalimantan. It is found that some parameter is favourable for Borneo Vortex event
where vorticity values is 3 x 10-5s-1, the negative divergence is -3 x 10-6s-1, and has a high wet layer of
thickness with RH reach of 80-99% at surface layers up to 500 mb, which indicates extreme
precipitation in the area of the Borneo Vortex. Verification is held using GSMaP data. It shows the
number generated by the model are classified as underestimate, but the model has good performance
to map the areas within rainfall spatially.
Keywords : Borneo Vortex, Rainfall, WRF-ARW

1. Pendahuluan
Borneo vortex merupakan fenomena yang menarik untuk dapat dikaji dan dianalisis karena
berpengaruh terhadap pola angin, aktivitas konvektif, dan peningkatan jumlah curah hujan di
sekitar pulau Kalimantan dan Laut Cina Selatan. Keberadaan vortex ini juga berdampak
terhadap terhambatnya pasokan uap air dari benua Asia yang akan melewati pulau Jawa
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sebelum akhirnya mencapai benua Australia. Menurut Braesicke. dkk[1] Borneo vortex adalah
sirkulasi angin tertutup yang tampak secara jelas diatas Laut Cina Selatan ekuator dan benua
maritim Indonesia bagian barat atau pesisir barat pulau Kalimantan, selama musim dingin di
Belahan Bumi Utara (BBU) berlangsung. Chang,dkk[2] menjelaskan bahwa Borneo Vortex
teridentifikasi ketika terjadi angin sirkulasi tertutup membentuk pola siklonik (berlawanan arah
jarum jam) pada lapisan 925 mb dan sekurang – kurangnya terdapat kecepatan angin melebihi
2 m/s di area identifikasi Borneo Vortex yaitu 2.5° LS - 7.5° LU, 105° BT - 117.5° BT. Selain
itu Anip dan Lupo[3] dalam penelitian nya menjelaskan bahwa bulan Desember merupakan
puncak dari kejadian Borneo vortex yang didasari pada puncak dari aktivitas monsun Asia,
frekuensi kejadian, dan masa hidup vortex tersebut. Chang, dkk[2] juga menjelaskan bahwa
rata-rata suatu sistem vortex memiliki masa hidup 3 sampai 6 hari yang menunjukkan bahwa
vortex tersebut adalah fenomena cuaca skala sinoptik.
Menurut Chang, dkk[2] kejadian Borneo Vortex memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan
aktivitas konvektif di area sekitar pembentukan dari Borneo Vortex. Pada hari - hari tanpa
adanya Borneo vortex, akan cenderung mempengaruhi penurunan intensitas konveksi kuat
(deep convection), area konveksi (convection area) tersebut terjadi di atas Laut Cina Selatan
dan wilayah Pulau Kalimantan, serta saat terjadi konveksi kuat cenderung mengalami kenaikan
di daratan bagian barat, dan di wilayah Laut Cina Selatan dekat equator (Sumatera dan Jawa).
Penurunan konveksi akan mempengaruhi adanya peningkatan divergensi pada lapisan 925
milibar(mb) dan akan mempengaruhi penurunan jumlah curah hujan di wilayah tersebut. Pola
ini terbalik pada hari-hari dimana terdapat Borneo vortex, dimana area konveksi (convection
area) atau daerah yang mengalami kenaikan massa udara terjadi di hampir seluruh perairan
Laut Cina Selatan bagian selatan, dan Pulau Kalimantan khususnya di wilayah Kalimantan
Barat. Kondisi ini memungkinkan mempengaruhi peningkatan konvergensi di wilayah tersebut,
sehingga awan terpumpun dan memungkinkan mengalami peningkatan jumlah curah hujan.
Penelitian ini akan mengkaji studi kasus Borneo vortex dengan menerapkan beberapa skema
parameterisasi pada model WRF-ARW (Weather Research and Forcasting – Advanced
Research WRF). WRF-ARW merupakan generasi lanjutan sistem prediksi cuaca numerik skala
meso yang didesain untuk melayani kebutuhan operasional dan penelitian atmosfer. Model ini
cocok untuk diaplikasikan pada skala meter hingga ribuan kilometer[4]. Menurut Stensrud[5],
model WRF-ARW menyediakan beberapa parameterisasi fisis yang dapat diatur sesuai dengan
kebutuhan penggunaannya. Parameterisasi merupakan proses – proses yang digunakan untuk
menyelesaikan persoalan – persoalan dalam skala yang lebih kecil dari skala grid untuk
merepresentasikan proses – proses fisis yang terjadi di dalam grid tersebut tanpa secara
langsung memprediksinya.
Menurut Koseki, dkk[6] dalam memparameterisasi proses-proses fisis di alam diperlukan
skema yang didasarkan pada formulasi fisis atau formula statistik yang diturunkan dari variabel
sehingga dapat diprediksi suatu model. Studi kasus tanggal 12 - 13 Januari 2018 dipilih karena
pada tanggal tersebut terlihat adanya aktivitas pertumbuhan awan secara massive akibat adanya
fenomena Borneo Vortex dan mempengaruhi terjadinya curah hujan ekstrem(>50 mm/hari),
serta mempengaruhi peningkatan aktivitas konvektif di wilayah pulau Kalimantan khususnya
wilayah Kalimantan Barat. Analisis hasil output model dari skema parameterisasi model WRFARW dilakukan dalam skala meso diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi
atmosfer saat kejadian Borneo vortex.
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2. Metode Penelitian
2.1
Lokasi Penelitian
Lokasi pada penelitian ini adalah pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat
(Gambar 1). Wilayah ini dipilih karena menurut Chang dkk.[3] merupakan daerah yang
terdampak oleh Borneo vortex. Pusat domain di ambil berdasarkan lokasi pusat dari pusaran
Borneo Vortex yaitu di sekitar lokasi 1.5oN , 111oE.

Gambar 1. Domain wilayah penelitian

2.2

Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa data yang digunakan antara lain :
1) Data Initial dan boundary condition dari model digunakan data FNL (Final Global Data
Assimilation System) tanggal 11 Januari 2018 Pukul 12.00 UTC - 14 Januari 2018 pukul
12.00 UTC, interval waktu 6 jam.
2) Data analisis pola angin lapisan 925 mb dari Bureau of Meteorology (BOM) yang dapat
diunduh dari http://www.bom.gov.au/cgi-bin/charts/
3) Data curah hujan GSMaP perjam tanggal 11 Januari 2018 Pukul 12.00 UTC - 14 Januari
2018 pukul 12.00 UTC dengan resolusi 0.1° x 0.1° yang dapat diunduh dari
ftp://hokusai.eorc.jaxa.jp/realtime/archive/
2.3

Pengolahan Data

Penelitian ini melakukan beberapa pengolahan data antara lain :
1) Mengolah data model WRF-ARW dengan menggunakan parameter model yaitu
parameter fisis menggunakan skema WSM-6 dan parameter cumulus menggunakan
skema Kain-Fritsch, serta Planetary Boundary Layer (PBL) menggunakan MellorYamada level 3[6].
2) Mengidentifikasi kejadian Borneo Vorteks. Identifikasi dilakukan dengan melihat pola
angin menggunakan data streamline lapisan 925 mb dari BOM dan model WRF-ARW
pada tanggal 12 – 13 Januari 2018 jam 00.00 UTC. Setiap pola siklonik pada area
2.5°LS-7.5°LU dan 107.5°BT-117.5°BT akan tercatat sebagai kejadian Borneo Vorteks.
3) Mengolah data parameter atmosfer yang diteliti secara spasial dari hasil pengolahan
model WRF-ARW, yaitu vortisitas relatif, divergensi, dan kelembapan udara. Data
diolah dengan membuat komposit data parameter yang diteliti saat kasus Borneo
Vorteks pada tanggal 12 – 13 Januari 2018, kemudian dilakukan analisis terkait curah
hujan ekstrem pada tanggal tersebut.
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4) Mengolah data curah hujan harian yang diambil dari data curah hujan GSMaP dengan
resolusi 0.1° x 0.1° dan data curah hujan WRF-ARW yang kemudian diolah dengan
mencari nilai curah hujan dari tiap titik stasiun per 3 jam untuk mengetahui jumlah curah
hujan ekstrem pada tanggal 12 – 13 Januari 2018, dan kemudian membandingkan nilai
curah hujan hasil pengolahan model WRF-ARW dan GSMaP secara spasial.
2.4

Diagram Alir

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Borneo Vortex
Menurut Chang,dkk.[3] pada saat Monsun Asia berlangsung sekitar bulan Desember hingga
awal Januari, Borneo Vortex dapat di identifikasi dengan melihat pola angin pada lapisan 925
mb.
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Gambar 3. Streamline Angin BOM lapisan 925 mb tanggal 12(A) dan 13(B) Januari 2018

Berdasarkan data analisis pola angin dari BOM (Gambar 3) terdapat pergerakan angin yang
membentuk pola siklonik pada lapisan 925 mb yang dapat dikatakan sebagai kejadian Borneo
Vortex yang terjadi pada tanggal 12 - 13 Januari 2018 di wilayah Kalimantan Barat. Adanya
vortex tersebut menyebabkan perubahan kondisi atmosfer, sehingga dapat memicu peningkatan
aktivitas konvektif di wilayah yang terkena dampak langsung dari pusaran vortex tersebut, hal
ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan hari tanpa adanya Borneo Vortex.

Gambar 4. Streamline angin hasil keluaran data WRF-ARW

Berdasarkan streamline angin tanggal 12 dan 13 Januari 2018 jam 00.00 UTC (Gambar 4 ) hasil
dari keluaran data model WRF-ARW terlihat bahwa terdapat pergerakan angin yang
membentuk pola siklonik (”C”) pada lapisan 925 mb, pola tersebut sama dengan pola angin
yang terlihat dari data angin BOM. Dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 12 Januari 2018
pusaran vortex lebih terlihat di bagian utara wilayah Kalimantan Barat, sedangkan pada tanggal
13 Januari 2018 pusaran vortex bergerak turun menuju selatan wilayah Kalimantan Barat hal
tersebut menjelaskan bahwa pusaran vortex mendapatkan pengaruh kuat dari pergerakan
sirkulasi pada saat Monsun Asia terjadi yaitu bergerak dari Utara menuju Selatan[3].
3.2
Hasil Visualisasi Model
3.2.1 Streamline Angin
Borneo vortex merupakan gerakan angin memutar siklonik dan sekurangnya terdapat kecepatan
angin melebihi 2 m/s di pusatnya pada lapisan 925 mb hingga mencapai 700 mb. Adanya vortex
ini menyebabkan terjadinya perubahan pola angin dimana akan terbentuk daerah siklonik,
belokan, perlambatan kecepatan dan daerah yang mengalami divergensi,serta konvergensi.
Hasil visualisasi dari kondisi arah dan kecepatan angin (Gambar 5) menunjukkan bahwa dari
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model mendeteksi adanya Borneo vortex. Berdasarkan gambar tersebut vortex terbentuk hanya
pada troposfer lapisan bawah (925 mb hingga 700 mb) sedangkan pada lapisan atas vortex tidak
lagi ditemukan, dikarenakan pada lapisan atas mulai dari 500 mb hingga 300 mb gaya gesekan
bernilai kecil sehingga pergerakan angin hampir bergerak lurus mengikuti isobar.

Gambar 5. Arah dan Kecepatan angin rata-rata 12 - 13 Januari 2018, ”C” menunjukan siklonik

Hal tersebut menguatkan teori bahwa vortex memang lebih berdampak langsung terhadap
perubahan pola angin di lapisan bawah. Selain itu, keberadaan vortex ini membentuk belokan
angin dan arus konvergen (penumpukan) massa udara di Laut Cina Selatan, dan pulau
Kalimantan yang berimbas terjadinya potensi pembentukan awan konvektif pada wilayah
tersebut, sehingga dapat meningkatkan intensitas curah hujan.

3.2.2 Vortisitas
Nilai vortisitas pada model (Gambar 6) menunjukkan daerah sekitar vortex (kotak hitam)
bernilai positif yaitu menunjukan nilai 3 x 10-5 s-1 pada lapisan 925 mb dan pergerakan vortex
pada lapisan tersebut memiliki intensitas kuat yang ditunjukan dengan nilai vortisitas positif
dan diikuti dengan adanya belokan angin serta arus konvergen (penumpukan). Pada lapisan 850
mb – 700 mb nilai vortisitas cenderung tidak mengalami perubahan tetapi mulai muncul
vortisitas bernilai negatif yang menunjukan bahwa intensitas vortex cenderung melemah seiring
naiknya ketinggian hingga lapisan 700mb dengan nilai vortisitas -2 x 10-5 s-1. Hal ini
menandakan vortex ini termasuk vortex yang cukup kuat, selain itu nilai vortisitas positif di
BBU dan sekitar ekuator menunjukkan adanya kenaikan masa udara dan penurunan massa
udara bila bernilai negatif[3]
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925 mb

850 mb

700 mb

Gambar 6. Vortisitas relatif harian tanggal 12 – 13 Januari 2018

3.2.3 Divergensi
Nilai divergensi pada model (Gambar 7) menunjukkan daerah sekitar vortex (kotak hitam)
bernilai negatif (konvergensi) yaitu menunjukan nilai -2 x 10-6 s-1 hingga -3 x 10-6 s-1 pada
lapisan 925 mb hingga 850 mb. Hal ini disebabkan karena adanya perlambatan kecepatan angin
menuju ekuator yang diakibatkan oleh vortex, sehingga terdapat penumpukan massa udara di daerah
Laut Cina Selatan dan sekitarnya yaitu pulau Kalimantan. Pada lapisan 700 mb nilai divergensi
mengalami perubahan dan menunjukan nilai divergensi positif, yang menunjukan bahwa pada
lapisan ini penumpukan massa udara mulai menghilang, sehingga massa udara mulai menyebar.

Gambar 7. Divergensi harian tanggal 12 – 13 Januari 2018

3.2.4 Kelembapan Udara
Hasil keluaran model untuk kelembaban udara (Gambar 8), menunjukkan pada lapisan 925 mb
kelembaban udara di sekitar Laut Cina Selatan dan Kalimantan mencapai 90-99%, lapisan 850
mb berkisar pada 87-97%, dan lapisan 700 mb kelembaban udara berkisar pada 80-90%, serta
pada lapisan 500 mb kelembapan udara meningkat kembali berkisar pada 85- 95%. Hal ini
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diindikasikan bahwa pada tanggal 12 – 13 Januari 2018 kondisi udara cenderung labil dan
memungkinkan untuk terjadinya peningkatan konvektifitas yang terjadi.

925 mb

850 mb

700 mb

500 mb

Gambar 8. Kelembapan udara harian tanggal 12 – 13 Januari 2018

Kelembaban udara merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan awan, tanpa
adanya ketersediaan uap air yang cukup maka pertumbuhan awan akibat konvergensi yang
ditimbulkan Borneo vortex akan menjadi tidak maksimal. Secara umum kondisi atmosfer di
sekitar Laut Cina Selatan dan Kalimantan pada kasus ini dalam keadaan yang basah, sehingga
ketersediaan uap air menjadi terpenuhi untuk mendukung proses pembentukan awan konvektif.
3.2.6 Curah Hujan
Secara visual terlihat bahwa keluaran WRF-ARW cukup aktif menghasilkan hujan di daerah
sekitar Borneo Vortex. Hal ini disebabkan skema yang digunakan menggunakan pendekatan
fluks massa sehingga di wilayah lautan hangat akan menyebabkan aktivitas konveksi cukup
aktif. Untuk tanggal 12, secara umum keluaran WRF-ARW dapat mensimulasikan hujan
dengan cukup baik. Meskipun terdapat daerah dengan curah hujan underestimate di perairan
utara Kalimantan, keluaran model mampu menggambarkan area hujan dengan curah hujan
tinggi di wilayah perairan barat Kalimantan dimana Borneo Vortex tumbuh. Sementara
tampilan spasial tanggal 13 juga mampu mensimulasikan area dengan curah hujan tinggi di
daerah sekitar Borneo Vortex.
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Gambar 9. Curah Hujan harian tanggal 12 – 13 Januari 2018

3.2.6 Validasi Curah Hujan
Validasi curah hujan model secara sederhana dilakukan dengan mengambil titik sampel dari
daerah yang tercatat terdapat nilai curah hujan ekstrem pada tanggal 12 dan 13 Januari 2018,
kemudian dibandingkan dengan data satelit GSMaP dan diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Curah hujan 12 Januari 2018
12 Januari 2018
WRF
Mempawah
GSMaP
WRF
Paloh
GSMaP
WRF
Stamar
Ponti
GSMaP

13 Januari 2018
WRF
Mempawah
GSMaP
WRF
Stamar
Ponti
GSMaP

00
13.86
6.40
0.03
0.00
2.26
5.96

03
2.71
4.32
0.01
0.00
0.09
2.15

06
6.27
0.18
0.01
0.00
0.26
0.00

09
10.01
0.18
0.01
0.56
1.27
0.00

12
0.78
0.00
0.03
10.16
1.14
0.00

Tabel 2. Curah hujan 13 Januari 2018
00
03
06
09
12
0.85
1.43
0.16
0.52
1.13
4.60
0.00
0.00
13.10 45.18
0.34
0.18
0.28
0.22
0.78
2.52
0.00
0.00
24.76 47.83

15
0.32
0.00
0.01
26.95
0.35
0.00

15
0.23
46.47
0.24
37.47

18
0.45
0.30
0.01
4.32
0.32
0.37

18
0.20
22.48
0.18
17.40

21
0.79
5.61
0.06
0.00
0.52
7.17

21
0.20
2.66
0.17
6.64

Berbeda dengan hasil perbandingan curah hujan secara spasial, hasil perbandingan curah hujan
dengan titik-titik lokasi koordinat sampel (Tabel 1,2) menunjukkan model WRF-ARW
underestimate terhadap data GSMaP, tetapi walaupun underestimate grafik tersebut (Gambar
10,11) menggambarkan pola kemiripan di masing masing titik sampel antara nilai curah hujan
WRF dengan nilai curah hujan GSMaP. Hal ini disebabkan proses perhitungan yang dilalui
dalam skala sub grid dengan resolusi yang terbatas dari model, akan sangat sulit untuk
menghasilkan nilai yang persis dan identik dengan data pembanding lainnya.
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Gambar 10. Grafik perbandingan nilai curah hujan tanggal 12 Januari 2018

Gambar 11. Grafik perbandingan nilai curah hujan tanggal 13 Januari 2018

4. Kesimpulan
Telah teridentifikasi adanya kejadian Borneo vortex yang terbentuk pada tanggal 12 hingga 13
Januari 2018 melalui model WRF-ARW. Dari hasil analisis vortisitas, divergensi, dan
kelembapan udara menunjukan bahwa adanya vortex ini dapat memicu timbulnya belokan
angin yang menguatkan nilai vortisitas menjadi bernilai positif, arus konvergen, dan
kelembapan udara yang tinggi memungkinkan adanya ketersediaan uap air yang banyak ,dan
dapat menunjang pertumbuhan awan konvektif di wilayah Kalimantan barat. Selain itu karena
kondisi atmosfer yang tidak stabil sangat mendukung untuk meningkatkan aktivitas konvektif
di wilayah tersebut. Validasi sederhana dilakukan dan menunjukkan secara spasial model
mampu memetakan wilayah-wilayah yang terdapat hujan dengan intensitas ekstrem di wilayah
Kalimantan Barat, namun dilihat dari nilai curah hujan yang dihasilkan model masih dibawah
rata-rata dari data pembanding dalam hal ini yaitu data curah hujan GSMaP.
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ANALISIS PENGARUH INDIAN OCEAN DIPOLE (IOD) NEGATIF
TERHADAP KEJADIAN TANAH LONGSOR DI JAWA BARAT
RAHADEN BAGAS HATMAJA1, ARIFATUS HIKMAH RUSMANANSARI2,
RIMA AMELIA SYARASWATI2
1

Program studi Oseanografi, 2Program studi Meteorologi
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganeca no. 10 Bandung
Abstrak. Terdapat banyak fenomena global yang menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia
salah satunya adalah Indian Ocean Dipole (IOD) Negatif. Dengan menggunakan Dipole Mode Index
(DMI), kekuatan atau intesitas IOD sendiri dapat ditentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap
curah hujan di Indonesia. Di sisi lain, peningkatan curah hujan juga dapat menyebabkan peningkatan
bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor. Tanah longsor sendiri merupakan salah satu bencana
yang sangat berbahaya, khususnya di wilayah perbukitan dan lereng yang curam seperti di Provinsi
Jawa Barat. Karena titik longsor yang ada di Jawa Barat lebih banyak dibandingkan dengan daerah
provinsi yang lain, sehingga menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang angka
kematian terbanyak akibat bencana hidrometeorologi yakni longsor. Penyebab utama tanah longsor
antara lain curah hujan yang tinggi, kemiringan lahan yang curam, dan komposisi batuan. Beberapa
penelitian telah menyebutkan bahwa pengaruh curah hujan dalam menghasilkan tanah longsor
merupakan sesuatu yang jelas. Setelah dilakukan studi literatur terkait hubungan Indian Ocean Dipole
(IOD) Negatif dengan tanah longsor, maka diperlukan pengolahan data curah hujan terhadap data DMI
sehingga menghasilkan klasifikasi tahun IOD Negatif. Data curah hujan dan kejadian tanah longsor
yang telah dianalisis menggunakan metode statistika, kemudian disimpulkan bahwa Indian Ocean
Dipole (IOD) Negatif secara tidak langsung berperan dalam kejadian tanah longsor di Jawa Barat.
Kata kunci : IOD Negatif, curah hujan, tanah longsor, Jawa Barat
Abstract. There are many global phenomena that cause the increase of rainfall in Indonesia one of
them is the Negative Indian Ocean Dipole (IOD). By using the Dipole Mode Index (DMI), IOD strength
or intensity can be determined how much it affects rainfall in Indonesia. On the other hand, increased
rainfall can also lead to an increase in hydro-meteorological disasters such as landslides. Landslide
itself is one of the most dangerous disasters, especially in hilly areas and slopes like in West Java
Province. Because of the existing landslide point in West Java more than the other provinces, thus
making the West Java Province became one of the largest contributor to mortality due to hydrometeorological disaster that landslide. The main causes of landslides include high rainfall, steep slope,
and rock composition. Some studies have suggested that the effects of precipitation in generating
landslides are obvious. After a study of literature related to the relationship between Negative Indian
Ocean Dipole (IOD) and landslide, it is necessary to process rainfall data on the DMI data to produce
a classification of negative IOD year. Rainfall data and landslide events that have been analyzed using
statistical methods, then concluded that Negative Indian Ocean Dipole (IOD) indirectly play a role in
the occurrence of landslides in West Java.
Keywords : IOD Negative, precipitation, land slide, West Java

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Indian Ocean Dipole (IOD) Negatif merupakan fenomena global yang sering dikaitkan dengan
tingginya curah hujan di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi ketika peningkatan anomali suhu
permukaan laut (SPL) di sisi tenggara Samudera Hindia (Saji dkk, 1999). Peningkatan anomali
SPL dapat meningkatkan pembentukan awan konveksi sehingga curah hujan di Indonesia turut
meningkat. Pada tahun 2016, terjadi fenomena IOD Negatif yang muncul pada bulan Juni
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hingga Desember 2016 dengan puncak kejadian terjadi pada bulan September 2016, serta
terlihat pula adanya peningkatan curah hujan di Indonesia (Lu dkk., 2017).
Seiring dengan meningkatnya curah hujan di Indonesia, bencana hidrometeorologi juga
mengalami peningkatan. Bencana hidrometeorologi yang sering menimbulkan korban jiwa
adalah tanah longsor, khususnya di wilayah perbukitan dan lereng yang curam seperti di
Provinsi Jawa Barat. Karena daerah selatan Indonesia lebih dipengaruhi oleh pergerakan dari
sistem monsoon Asia-Australia (As-Syakur, 2013) maka menyebabkan variabilitas hujan juga
menjadi salah satu faktor pemicu curah hujan yang tinggi di Jawa Barat. Frekuensi kejadian
longsor paling tinggi berada pada bulan Januari sedangkan frekuensi paling rendah berada pada
bulan Agustus (Fauziah, 2015). Hal ini menunjukkan curah hujan yang tinggi berpotensi
menyebabkan lebih banyak kejadian longsor karena hujan dapat menambah beban pada lereng
sebagai akibat dari peningkatan kandungan air dalam tanah (Saptohartono, 2007).
Pemahaman mengenai hubungan antara curah hujan dan kaitannya dalam memicu kejadian
longsor merupakan sesuatu yang kompleks. Caine (1980) menyebutkan bahwa pengaruh curah
hujan dalam menghasilkan tanah longsor merupakan sesuatu yang jelas, meskipun sangat sulit
untuk menjelaskan dengan tepat. Kejadian bencana tanah longsor setiap tahun juga
menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data dari
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tanah longsor menjadi bencana paling
mematikan di tahun 2016 dan menyebabkan 335 korban jiwa. Penyebab utama tanah longsor
antara lain curah hujan yang tinggi, kemiringan lahan yang curam, komposisi batuan (geologi,
gempa bumi, dan tata guna lahan).
Melihat tingginya peristiwa bencana tanah longsor tahun 2016 serta fenomena IOD Negatif,
diperlukan penelitian yang mengkaji keterkaitan antara kedua fenomena tersebut. Untuk
melihat fenomena IOD tersebut maka penulis menggunakan Dipole Mode Index (DMI) sebagai
acuan penentuan intensitas nilai IOD. Selanjutnya akan dikaji karakteristik curah hujan, sebagai
salah satu faktor utama penyebab tanah longsor. Pada penelitian ini, penyebab tanah longsor
yang dikaji hanya sebatas faktor curah hujan karena memiliki keterkaitan secara langsung
dengan fenomena IOD. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan
pertimbangan dalam usaha mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor
dan banjir yang sering terjadi di Indonesia, khsusunya Provinsi Jawa Barat.
1.2
Dasar Teori
1.2.2 Indian Ocean Dipole (IOD)
Indian Ocean Dipole (IOD) adalah fenomena interaksi laut-atmosfer dengan pola antar-tahunan
yang teridentifikasi melalui anomali negatif (positif) suhu permukaan laut (SPL) di sisi timur
Samudra Hindia dan anomali positif (negatif) SPL di sisi barat Samudra Hindia pada fase positif
(negatif), yang turut diikuti oleh anomali angin dan curah hujan, di mana terjadi penguatan
angin timuran ketika fase positif (Saji dkk., 1999). Siklus fenomena IOD secara umum mulai
terbentuk atau diawali dengan munculnya anomali negatif SPL di sekitar Selat Lombok pada
bulan Mei-Juni dan lalu akan menguat dan meluas di bulan-bulan selanjutnya. Sementara itu,
di sisi barat Samudra Hindia mulai muncul anomali positif SPL. Fenomena IOD akan mencapai
puncaknya pada bulan September – Oktober dan selanjutnya akan menghilang dengan cepat di
bulan November –Desember (Saji dkk., 1999).
Untuk mengidentifikasi fase dari fenomena IOD (negatif atau positif), dibuatlah suatu indeks
yang disebut sebagai Dipole Mode Index (DMI). DMI diperoleh dari hasil pengurangan anomali
SPL rata-rata (gradien) antara wilayah barat Samudra Hindia atau Western Tropical Indian
Ocean (10oLU – 10oLS dan 50oBT – 70oBT) dengan wilayah tenggara Samudra Hindia atau
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South Eastern Tropical Indian Ocean (0oLU – 10oLS dan 90oBT – 110oBT) (Saji dkk., 1999).
Ketika nilai DMI lebih dari 0,5 dikategorikan sebagai IOD Positif dan ketika nilai DMI kurang
dari -0,5 dikategorikan sebagai IOD Negatif.

Gambar 1 Pembagian wilayah barat Samudra Hindia atau Western Tropical Indian Ocean (10°LU – 10°LS
dan 50°BT – 70°BT) dengan wilayah tenggara Samudra Hindia atau South Eastern Tropical Indian Ocean
(0°LU – 10°LS dan 90°BT – 110°BT) (Sumber: http://www.jamstec.co.jp)

1.2.2 Curah Hujan Pemicu Tanah Longsor
Curah hujan sebagai salah satu komponen iklim akan mempengaruhi kadar air dan kejenuhan
air. Caine (1980) menyebutkan bahwa pengaruh curah hujan dalam menghasilkan tanah longsor
merupakan sesuatu yang jelas, meskipun sangat sulit untuk menjelaskan dengan tepat.
Kesulitan ini muncul karena curah hujan hanya mempengaruhi stabilitas lereng secara tidak
langsung terhadap kondisi air-pori (pore water) dalam material pembentuk lereng.
Karakterisasi curah hujan yang memicu tanah longsor telah digunakan untuk membangun
hubungan antara curah hujan dan tanah longsor di berbagai belahan dunia termasuk tanah
longsor dangkal. Parameter curah hujan paling sering diselidiki dalam kaitannya dengan inisiasi
tanah longsor meliputi curah hujan kumulatif, curah hujan sebelumnya, intensitas curah hujan,
dan durasi curah hujan.
2. Metode Penelitian
2.1 Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan regional Jawa Barat dari
PUSAIR (Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Air) selama 30 tahun (1987-2017),
data curah hujan global GPCP selama 30 tahun (1987-2017), data kejadian tanah longor dari
PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), dan data DMI (Dipole Mode
Index) serta kajian wilayah dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat.
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Gambar 2. Wilayah kajian penelitian ambang batas hujan pemicu longsor

2.2 Metode Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama-tama dilakukan pengolahan data
curah hujan regional Jawa Barat PUSAIR dan data curah hujan global GPCP selama 30 tahun
kemudian dicari korelasi antara kedua data tersebut. Apabila ditemukan data curah hujan
PUSAIR yang kosong, maka data global GPCP dapat digunakan sebagai data rujukan untuk
pengisian data kosong tersebut. Data curah hujan tersebut dianalisis dengan indeks IOD yakni
Dipole Mode Index sehingga didapatkan tahun-tahun yang terindikasi mengalami fenomena
IOD Negatif.
Setelah didapat tahun-tahun IOD Negatif, data longsor yang didapat dari PVMBG disortir
berdasarkan tahun-tahun IOD Negatif tersebut. Tahap terakhir adalah analisis antara
karakteristik curah hujan dan kejadian longsor berdasarkan tahun
IOD Negatif.
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Klasifikasi tahun IOD Negatif

Sortir data longsor

Analisis karakteristik hujan yang
berpeluang memicu longsor

Selesai
Gambar 3. Flowchart proses pengolahan data

3 Hasil dan Pembahasan
3.1 Indian Ocean Dipole (IOD) Negatif dan Curah Hujan Provinsi Jawa Barat
Tahun kejadian IOD didefinisikan jika pada tahun tersebut terdapat nilai DMI di bawah atau
atas 0,5oC selama dua sampai tiga bulan berturut selama bulan Juni hingga November.
Berdasarkan grafik nilai DMI pada tahun 1987-2016, yang disajikan pada Gambar 4, terlihat
bahwa tahun kejadian IOD Negatif adalah tahun 1992, 1996, 1998, 2010, dan 2016.

Gambar 4 Dipole Mode Index (DMI) tahun 1987-2016

Sebelum lebih jauh menganalisis hubungan antara curah hujan Provinsi Jawa Barat dengan
fenomena IOD, akan dikaji terlebih dahulu profil curah hujan bulanan atau siklus musiman
curah hujan di Provinsi Jawa Barat. Gambar 5 menunjukkan profil curah hujan bulanan
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Provinsi Jawa Barat. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi di bulan
Januri dan Februari lalu berkurang hingga mencapai curah hujan terendah di bulan Agustus,
selanjutnya curah hujan akan meningkat hingga akhir tahun. Curah hujan yang tinggi di bulan
Desember hingga Februari dikarenakan bertepatan dengan musim barat atau bertiupnya angin
monsoon barat laut yang membawa uap air dari Benua Asia, sedangkan curah hujan rendah di
bulan Agustus dikarenakan bertepatan dengan musim timur atau bertiupnya angin monsoon
tenggara yang cenderung membawa udara kering dari Benua Australia (Wyrtki, 1961).
Berdasarkan analisis tersebut, tipe curah hujan di Provinsi Jawa Barat adalah tipe monsoonal
dikarenakan karakteristiknya yang sangat dipengaruhi sistem monsoon Asia-Australia.

Gambar 5 Profil rataan bulanan atau siklus musiman curah hujan Provinsi Jawa Barat

Jika dikorelasikan secara linier, nilai koefisien korelasi antara DMI dengan curah hujan Provinsi
Jawa Barat sangat rendah, yaitu -0,32. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara DMI
dengan curah hujan Provinsi Jawa Barat tidak linier, sehingga hubungan antara keduanya
hanya dikaji pada kejadian ekstrem, yaitu dimana nilai DMI di bawah -0,5 dan terjadi anomali
curah hujan di atas standar deviasinya (sekitar 79 mm). Untuk menganalisis hubungan antara
IOD dengan curah hujan Provinsi Jawa Barat, nilai DMI pada bulan Oktober dibandingkan
dengan anomali curah hujan pada musim SON (September, Oktober, November). Hal tersebut
dikarenakan puncak pembentukan IOD terjadi pada bulan Oktober. Anomali rata-rata curah
hujan musim SON lebih baik digunakan sebagai pembanding daripada nilai rata-rata curah
hujan bulan Oktober untuk menghindari pengaruh dari fenomena intra-musiman (intraseasonal), seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) (Black dkk., 2003).
Berdasarkan Gambar 6 yang menampilkan perbandingan antara anomali curah hujan musim
SON Provinsi Jawa Barat dengan nilai DMI bulan oktober secara time series, terlihat bahwa
pada tahun-tahun kejadian IOD Negatif (DMI < -0,5) terjadi peningkatan anomali curah hujan
ekstrem (di atas standar deviasi 79 mm).
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Gambar 6. Perbandingan anomali curah hujan rataan musim SON Provinsi Jawa Barat dengan nilai DMI bulan
Oktober

Untuk lebih jauh mengkaji hubungan antara DMI dengan curah hujan Provinsi Jawa Barat, pada
Gambar 7 disajikan diagram pencar (scatter plot) antara curah hujan rataan musim SON
dengan nilai DMI-nya. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa semakin rendah nilai DMI hingga
di bawah -0,5, curah hujan cenderung meningkat secara signifikan dengan koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,68. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup
kuat antara DMI dengan curah hujan.

Gambar 7. Diagram pencar (scatter plot) curah hujan rataan musim SON Provinsi Jawa Barat dengan nilai DMI
bulan Oktober

Lebih jauh lagi mengkaji hubungan antara curah hujan dengan IOD, curah hujan yang terjadi
pada rentang DMI tertentu (di atas 0,5, antara 0 dengan 0,5, antara 0 dengan -0,5, dan di bawah
-0,5) dirata-ratakan. Gambar 8, yang menyajikan hubungan antara nilai DMI dengan rata-rata
curah hujannya, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan curah hujan yang signifikan ketika
nilai DMI di bawah -0,5, sehingga semakin terlihat jelas bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dari IOD Negatif terhadap peningkatan curah hujan di Provinsi Jawa Barat.
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Gambar 8. Hubungan antara DMI dengan rata-rata curah hujan berdasarkan rentang DMI tertentu

Gambar 9 menampilkan perbandingan antara profil curah hujan bulanan dengan profil curah
hujan ketika kejadian IOD Negatif pada tahun 1992, 1996, 1998, 2010, dan 2016, untuk melihat
bagaimana karakteristik curah hujan Provinsi Jawa Barat ketika kejadian IOD Negatif.
Berdasarkan gambar tersebut, terlhat bahwa curah hujan Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari
hingga Mei cenderung tidak jauh berbeda dengan profil bulanan (tidak terlalu jauh melebihi
standar deviasi), namun pada bulan-bulan selanjutnya terjadi peningkatan curah hujan yang
cukup signifikan hingga puncaknya adalah pada bulan Oktober dimana merupakan puncak dari
kejadian IOD Negatif. Pada bulan November hingga Desember, ketika IOD sudah memudar
dan hilang, curah hujan kembali normal.

Gambar 9. Perbandingan rataan bulanan (siklus musiman) curah hujan Provinsi Jawa Barat dengan profil curah
hujan Provinsi Jawa Barat ketika kejadian IOD Negatif tahun 1992, 1996, 1998, 2010, dan 2016

3.2 Analisis Curah Hujan dan Kejadian Longsor
Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, tahun-tahun yang terkena dampak
fenomena IOD Negatif yakni tahun 1992, 1996, 1998, 2010, dan 2016. Fenomena IOD Negatif
memiliki periode peak di musim JJA dan musim SON. Musim JJA merupakan tahap
pembentukan awal dari IOD sendiri, sehingga pengaruh terhadap curah hujan di Indonesia tidak
terlalu terlihat. Sedangkan untuk musim SON merupakan tahap ketika fenomena ini sudah
mulai mempengaruhi intensitas curah hujan menjadi tinggi.
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(a)

(b)

(c)
Gambar 10. Grafik Intensitas Curah Hujan dan Jumlah Kejadian Longsor: (a) Bulan September, (b) Bulan
Oktober, (c) Bulan November

Dari ketiga grafik di atas dapat dikatakan bahawa saat musim SON khususnya di bulan
September dan bulan November korelasi baik penurunan maupun peningkatan nilai grafik
antara curah hujan dan jumlah kejadian longsor memiliki keterkaitan yang cukup bagus jika
dibandingkan dengan kondisi di bulan Oktober.
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Gambar 11 Perbandingan Jumlah Kejadian Longsor dengan Anomali Curah Hujan Musim SON

Dengan melihat grafik di atas dapat memudahkan menganalisis tentang keterkaitan curah hujan
dengan kejadian tanah longsor. Dari tahun 1992 sampai 2016 ketika IOD Negatif terjadi dan
mempengaruhi wilayah Indonesia, mengakibatkan munculnya anomali curah hujan sehingga
intensitasnya menjadi ekstrem. Saat terjadi anomali curah hujan, terjadi peningkatan kejadian
longsor di wilayah Jawa Barat. Keadaan topografi yang memiliki kemiringan (slope) di kelas 5
juga menjadi penyebab meningkatnya kejadian longsor. Kemiringan lereng merupakan faktor
bahaya yang pengaruhnya cukup signifikan. Penelitian sebelumnya menyebautkan bahwa
lereng yang curam mempunyai tingkat kejenuhan yang lebih lama dan infiltrasi yang kurang
daripada lereng yang landai (Fauziah, 2015).
4 Kesimpulan
Indian Ocean Dipole (IOD) meruapakan salah satu fenomena laut-atmosfer yang
mempengaruhi peningkatan curah hujan. Kekuatan IOD sendiri diukur dari Dipole Mode Index
(DMI), jadi ketika DMI di atas 0.5 diindikasikan terjadi peningkatan curah hujan yang
signifikan.Sedangkan salah satu becana hidrometeorologi yang sering terjadi di wilayah lereng
perbukitan adalah tanah longsor karena meningkatnya curah hujan. Berdasarkan analisis
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh IOD negatif terhadap tanah longsor tidak
secara langsung.
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PERBANDINGAN HIPOSENTRUM GEMPABUMI SWARM JAILOLO
PADA BULAN DESEMBER 2015 DENGAN BULAN SEPTEMBER 2017
MENGGUNAKAN METODE DOUBLE-DIFFERENCE
BAYU MERDEKA TRI FRISTIYAN NANDA, M. FAKHRUL ISLAM M,
TIO AZHAR PRAKOSO S.
Prodi Geofisika, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Abstrak. Halmahera Barat akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial dan
kalangan seismolog. Pasalnya kabupaten dengan Jailolo sebagai pusat pemerintahannya ini pada
tanggal 27 September 2017 kembali terjadi gempa bumi yang berturut-turut atau yang biasa disebut
dengan gempabumi swarm. Fenomena ini bukan pertama kalinya terjadi di wilayah Jailolo, pada akhir
tahun 2015 juga kota ini dihebohkan dengan kejadian gempabumi swarm. Tipe gempabumi ini
merupakan gempabumi tipe III yaitu tidak terdapat gempabumi utama, magnitude dan frekuensi
kejadian akan bertambah pada pertengahan periodenya dan selanjutnya berkurang sampai akhir periode
kejadiannya. Gempabumi swarm ini juga ditengarai memiliki hiposentrum atau kedalaman yang sangat
dangkal yang diperkirakan dipicu oleh aktivitas magmatik di bawah permukaan tanah Kota Jailolo.
Pada penelitian ini menggunakan metode HypoDD, metode ini menghitung banyak data gempabumi
secara simultan dengan algoritma Double-Difference untuk menentukan hiposentrum gempabumi.
Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data waktu tiba fase gelombang primer dan
sekunder katalog BMKG dengan rentang periode 8 November 2015 – 31 Desember 2015 dan periode
27 September 2017 – 21 Oktober 2017 dengan batas koordinat penelitian radius 0,5 derajat dari Kota
Jailolo, Halmahera Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan hiposentrum dari
kedua periode gempabumi swarm yang terjadi di wilayah Jailolo sehingga dapat mengetahui
perkembangan letak aktivitas gempabumi swarm seiring bertambahnya waktu. Menggunakan metode
relokasi hiposentrum HypoDD pada gempabumi swarm periode akhir tahun 2015 terhitung kedalaman
terdangkal mencapai 7,3 km dan pada periode September 2017 mencapai 7,7 km. Kemudian rata-rata
kedalaman pada masing-masing periode ternyata berkurang seiring bertambahnya waktu, yaitu 12,22
km pada periode akhir tahun 2015 menjadi 10,68 km pada periode September 2017.
Kata kunci : gempabumi-swarm, Double-Difference, hiposentrum, Jailolo
Abstract. West Halmahera has recently become a hot topic in social media and seismologists. Because
the district with jailolo as the center of this government on 27 september 2017 which occurred a sequent
earthquake or commonly called the swarm earthquake. This phenomenon is not the first that occurred
in the region Jailolo, at the end of 2015 also has occured earthquake swarm events. This type of
earthquake is a type III earthquake that no major earthquake, magnitude and frequency of events will
increase in the mid-period and then decreased until the end of the period of its incident. This swarm
earthquake is also suspected to have a very shallow hypocentrum or depth that is expected to be
triggered by magmatic activity beneath the surface of Jailolo City. In this study using hypoDD
programs, program of determining the quantity of earthquake data simultaneously with DoubleDifference algorithm to determine earthquake hyposentrum. The data used in this research use the data
of arrival time of primary and secondary wave of BMKG catalog with the period of November 8, 2015
- December 31, 2015 and the period 27 September 2017 - 21 October 2017 with coordinate research
limit radius 0,5 degree from Jailolo City, West Halmahera. The purpose of this study was to compare
the hyposentrum of the two swarm earthquake periods that occurred in the jailolo area so as to know
the development of the swarm earthquake location as time went on. The use of hyposentrum relocation
method in the end of 2015 reached the front of 7.3 km and in the period of September 2017 reached 7.7
km. Then the average on the date-each period decreases with time, ie 12.22 km in the period end of
2015 to 10.68 km in September 2017 period.
Keywords : swarm-earthquake, Double-Difference, hypocenter, Jailolo
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1. Pendahuluan
Jailolo merupakan kota dari kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Kota ini sempat ramai
diperbincangkan, pasalnya pada tanggal 27 September telah terjadi gempabumi dengan tipe III
yaitu gempabumi yang dicirikan dengan kemunculan serangkaian aktivitas gempabumi
bermagnitudo kecil dengan frekuensi kejadian sangat tinggi, berlangsung dalam waktu lama di
suatu kawasan sangat lokal, tanpa adanya gempabumi kuat sebagai gempabumi utama (Mogi,
1963). Bukan kali pertamanya masyarakat Jailolo merasakan gempabumi swarm, akan tetapi
pada penghujung akhir tahun 2015 warga Jailolo juga mengalami kejadian serupa. Tercatat
pada periode dimulai pada 8 November- 31 Desember 2015 telah terjadi sebanyak 1316 event
yang tercatat di sensor Short Period Stasiun Geofisika Ternate, dan telah terjadi sebanyak 766
event tercatat dan 41 diantaranya merupakan gempa dirasakan pada periode 27 – 29 September
2017.
Daerah Maluku Utara merupakan memiliki tatanan tektonik yang cukup kompleks, dengan
adanya subduksi ganda di Laut Maluku membuat seismisitas Maluku Utara tinggi. Bukan hanya
subduksi ganda, tetapi juga terdapat beberapa jajaran gunung vulkanik, seperti Gunung
Gamalama, Ibu, Dukono. Hal ini juga ditambah dengan kejadian gempabumi swarm yang
terjadi di wilayah Jailolo membuat kompleksitas kegempaan di wilayah Maluku Utara semakin
menarik. Gempabumi swarm ini juga dapat terjadi di wilayah zona gunung api, Swarm dapat
terjadi di kawasan yang mengalami medan tegangan berkaitan dengan desakan aktivitas
magmatik (Daryono, 2015). Aktivitas magmatik yang terus mendesak lapisan tanah bawah
permukaan Jailolo membuat lokasi aktivitas gempabumi-swarm terus menuju permukaan.
Diperlukan adanya studi mengenai kedalaman hiposenter gempabumi-swarm untuk
mengetahui aktivitas pola hiposenter gempabumi-swarm yang terjadi secara berturut-turut
tersebut. Dalam menentukan hiposenter menggunakan SED (Single Event Determination)
memiliki tingkat validasi yang cukup rendah dibandingkan dengan JED (Joint Event
Determination). Oleh karena itu, diperlukan adanya studi relokasi gempabumi. Pada studi ini
menggunakan aplikasi hypoDD dengan prinsip dasar menggunakan metode Double-Difference.
Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hiposenter dengan lebih akurat, selanjutnya
dapat mengetahui perkembangan hiposenter gempabumi-swarm pada masing-masing
periodenya.
2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan data waktu tiba gelombang P dan S dari katalog BMKG
untuk wilayah Jailolo dengan batasan wilayah penelitian 0.5o LU – 1.5o LU dan 127o BT – 128o
BT. Rentang waktu yang digunakan dibagi dalam dua periode, yaitu periode pertama untuk
tanggal 8 November – 31 Desember 2015 dan periode kedua untuk tanggal 27 September – 21
Oktober 2017. Jumlah data yang diperoleh adalah 114 event untuk periode pertama dan 125
event untuk periode kedua.

205

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Gambar 1. Sebaran gempabumi-swarm sebelum relokasi pada periode 8 November – 31 Desember 2015.

Gambar 2. Sebaran gempabumi-swarm sebelum relokasi pada periode 27 September – 21 Oktober 2017

Input data yang digunakan dalam proses relokasi adalah fase gelombang P atau S, waktu
tempuh, dan parameter hiposenter yang terekam pada masing – masing stasiun pencatat
gempabumi. Sedangkan model kecepatan yang digunakan adalah moedl kecepatan McCaffrey
di Laut Maluku. Penentuan model kecepatan sangatlah berpengaruh dalam hal penyocokan
model observasi dan model kalkulasi. Hal ini terlihat pada selisih travel time antara model dan
observasi , jika semakin mendekati nol maka model yang digunakan sudah mendekati dengan
model observasi, sehingga memiliki residual yang kecil.
Relokasi hiposenter menggunakan progra hypoDD dengan metode Double-Difference pada
prinsip dasarnya meminimalkan perbedaan waktu tempuh observasi dengan kalkulasi untuk
pasangan gempabumi pada stasiun yang sama. Metode Double-Difference secara teoritis
merupakan modifikasi dari metode Geiger. Dengan menganggap waktu tempuh antar dua event
yang berdekatan dalam suatu kelompok dengan jarak yang tidak lebih besar dari jarak event ke
stasiun memiliki raypath atau jalur penjalaran gelombang yang sama. Residual relatifnya dapat
dinyatakan dengan :
𝑖𝑗

𝑗 𝑜𝑏𝑠

𝑑𝑟𝑘 = (𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘 )
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− (𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘 )

(1)
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𝑗 𝑜𝑏𝑠

Persamaan diatas dikenal sebagai persamaan Double-Difference, dengan (𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘 ) adalah
residual waktu tempuh pengamatan dari sumber-i dan sumber ke j ke penerima stasiun k.
𝑗 𝑐𝑎𝑙

Sedangkan (𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘 )
merupakan residual waktu tempuh kalkulasi dari sumber ke-i dan
sumber ke-j ke stasiun k. Pada penelitian ini gempabumi dikelompokkan dalam satu cluster
maka residualnya dapat dituliskan sebagai berikut :
𝜕𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑇𝑗

𝜕𝑇𝑗

𝜕𝑇𝑗

0

0

0

𝑟𝑖𝑗 = 𝑑𝑡𝑖 + 𝜕𝑥 𝑖 𝑑𝑥 + 𝜕𝑥 𝑖 𝑑𝑦 + 𝜕𝑥 𝑖 𝑑𝑧 − (𝑑𝑡𝑗 + 𝜕𝑥 𝑑𝑥 + 𝜕𝑥 𝑑𝑦 + 𝜕𝑥 𝑑𝑧)
0

0

0

(2)

Dengan menggabungkan persamaan (1) dari semua pasangan hiposenter pada satu stasiun, dan
pada semua stasiun untuk membentuk sebuah bentuk persamaan sistem linier:
WGm = Wd
Dengan G adalah matrik berukuran M x 4N (M= jumlah pengamatan double difference, N =
jumlah event, d adalah merupakan matrik data ∆d pada persamaan 2.3 berdimensi M x 1 , dan
m merupakan parameter perubahan hiposenter, vektor kolom dg panjang 4N = [Δx, Δy, Δz, tΔ],
selanjutnya W adalah matrik diagonal sebagai pembobotan dalam persamaan (2).

Gambar 3. Ilustrasi algoritma relokasi gempabumi double-difference ( ● dan ○ = sebaran hiposenter). Arah
panah Δxi dan Δxj menunjukkan vektor relokasi gempabumi yang diperoleh dari penyelesaian persamaan (2)
(Waldhauser and Ellsworth, 2000).

Dengan memanfaatkan metode Double-Differenc, yang berfungsi untuk merelokasi hiposenter
gempabumi dengan meminimalkan residual dari masing-masing event gempabumi. Dalam
penelitian ini merelokasi hiposenter gempabumi-swarm di wilayah Jailolo untuk mengetahui
perkembangan aktivitas hiposenter gempabumi-swarm pada kedua periodenya.

3. Hasil dan Pembahasan
Dalam mengetahui validasi hasil dari suatu relokasi hiposenter gempabumi diperlukan adanya
perbandingan residual RMS sehingga dapat membandingkan kedua hasil hiposenter
gempabumi pada tiap-tiap periode kejadian gempabumi-swarm.
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Gambar 4. Grafik perbandingan residual RMS sebelum dan sesudah relokasi hypoDD pada gempabumi-swarm
periode Desember 2015.

Gambar 5. Grafik perbandingan residual RMS sebelum dan sesudah relokasi hypoDD pada gempabumi-swarm
periode September 2017.

Dengan melihat gambar 4 dan 5 dapat kita perhatikan bahwa nilai RMS residual setelah
dilakukan relokasi menggunakan hypoDD mendekati 0, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil
dari relokasi pada kedua periode memiliki validasi yang tinggi dikarenakan nilai residual atau
selisih waktu tempuh observasi dengan kalkulasi hampir mendekati kesamaan.
Dalam menggunakan program hypoDD untuk merelokasi hiposenter gempabumi terdapat
pengurangan event yang terelokasi, pada periode gempabumi-swarm 2015 dapat terelokasi
sebanyak 84 event dari 114 event dan pada periode gempabumi-swarm 2017 dapat merelokasi
sebanyak 97 event dari 125 event. Data yang tidak terelokasi dikarenakan besarnya residual
waktu tiba melebihi residual yang ditentukan atau jumlah stasiun yang mencatat kejadian
gempa bumi tersebut kurang dari batas minimal yang ditentukan. Hal ini diakarenakan adanya
beberapa event gempabumi atau pasangan event gempabumi yang tidak memenuhi kriteria
yang sesui dengan input yang diberikan pada program hypoDD. Gempabumi yang tidak
terelokasi disebabkan saat proses relokasi, terdapat beberapa gempabumi menjadi airquake.
Airquake adalah gempabumi yang berlokasi diatas permukaan tanah setelah direlokasi.
Setelah dilakukan relokasi dapat diketahui sebaran hiposenter dengan validasi yang lebih bagus
daripada sebelum relokasi. Selanjutnya dilakukan analisa perbandingan hiposenter setelah
direlokasi pada masing-masing periodenya yaitu periode gempabumi-swarm 2015 dengan
periode gempabumi-swarm 2017. Untuk mengetahui dengan jelas hiposenternya dilakukan
cross-section atau irisan melintang pada daerah yang terelokasi.
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Gambar 6. Gambar kiri merupakan irisan melintang vertikal sebaran hiposenter gempabumi-swarm periode
Desember 2015 dan gambar kanan merupakan sebaran hiposenter gempabumi-swarm periode September 2017.
Titik kuning merupakan hiposenter gempabumi sebelum direlokasi dan titik merah merupakan hiposenter
gempabumi setelah direlokasi.

209

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Gambar 7. Gambar kiri merupakan irisan melintang horizontal sebaran hiposenter gempabumi-swarm periode
Desember 2015 dan gambar kanan merupakan sebaran hiposenter gempabumi-swarm periode September 2017.
Titik kuning merupakan hiposenter gempabumi sebelum direlokasi dan titik merah merupakan hiposenter
gempabumi setelah direlokasi.

Pada gambar 6 dan 7 dapat diperhatikan bahwa terdapat perbandingsn sebaran hiposenter
gempabumi swarm antar kedua periodenya. Pada periode gempabumi-swarm Desember 2015
sebaran hiposenter terletak lebih merata pada rentang kedalaman 7-45 km demgam rerata
kedalaman 12,2 km, sedangkan pada gempabumi-swarm peiode September 2017 memiliki
kecenderungan kedalaman yang semakin dangkal dibandingkan dengan periode 2015, berkisar
antara 7,7-15,1 km dengan rerata kedalaman sebesar 10,7 km. Dapat diketahui kedalaman atau
hiposenter gempabumi-swarm pada periode September 2017 semakin dangakal dibandingkan
pada waktu awal gempabumi-swarm yang terjadi di Jailolo pada 8 November 2015. Hal ini
yang memperkuat hipotesa adanya aktivitas magmatik yang semakin dangkal seiring
berjalannya waktu.
4. Kesimpulan
Gempabumi swarm yang terjadi di wilayah Jailolo yang terjadi pada periode Desember 2015
maupun yang terjadi September 2017 memiliki sebaran hiposenter yang berbeda. Dengan
metode Double-Difference dapat memperhitungkan lokasi hiposenter dengan validasi yang
lebih tinggi dibandingkan penentuan hiposenter dengan Single Event Determination, dilihat
dengan nilai RMS yang lebih kecil setelah relokasi hiposenter. Pada gempabumi-swarm periode
Desember 2015 memiliki sebaran hiposenter yang cukup merata yaitu pada kedalaman 7-45
km dibandingkan periode September 2017 yang lebih terkelompok sebarannya. Kedalaman
hiposenter pada gempabumi-swarm periode 2017 memiliki rerata lebih dangkal daripada
periode 2015. Hal ini dapat menunjukan adanya aktivitas gempabumi pada masing-masing
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periode yang semakin dangkal. Dengan data tersebut memperkuat hipotesa adanya aktivitas
magmatik dibawah permukaan tanah wilayah Jailolo dan sekitarnya.
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PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP PEMANASAN GLOBAL
DI LIMA NEGARA ASEAN PERIODE 1995-2016
ALIFALDO DAFFA DARMAWAN, BUDIASIH
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Kompleks Kantor Bupati Tolikara, Kelurahan Karubaga, Kecamatan Karubaga,
Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua 99562
email : alifaldo.daffa@bps.go.id
Abstrak. Peningkatan aktivitas perindustrian akibat adanya kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN
ikut berperan dalam peningkatan konsumsi energi di kawasan ASEAN. Salah satu energi yang berperan
vital dalam perindustrian adalah energi listrik yang digunakan untuk menyalakan mesin-mesin produksi
berskala massal. Tingginya permintaan listrik menuntut pembangkit listrik untuk meningkatkan
kapasitas produksi listrik dimana energi fosil menjadi sumber bahan bakar utama dalam proses produksi
listrik. Sayangnya, pembakaran dari bahan bakar berjenis fosil dapat menghasilkan gas karbon dioksida
penyebab pemanasan global. Pemanfaatan energi terbarukan merupakan salah satu solusi untuk
mengurangi pemanasan global tersebut karena pembakarannya tidak menghasilkan gas karbon
dioksida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan PDB sektor industri,
pertumbuhan produksi pembangkit listrik, pertumbuhan total konsumsi bahan bakar fosil berjenis batu
bara dan pertumbuhan total konsumsi listrik dari energi terbarukan berjenis hidro terhadap
pertumbuhan emisi karbon dioksida di lima negara ASEAN periode 1995-2016 dengan menggunakan
analisis regresi berganda data panel. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga variabel yang secara
signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tingkat emisi karbon dioksida yaitu pertumbuhan
PDB sektor industri, pertumbuhan produksi pembangkit listrik dan pertumbuhan total konsumsi batu
bara. Berdasarkan hasil tersebut, kemajuan sektor industri dan penggunaan bahan bakar fosil di lima
negara ASEAN tahun 1995-2016 turut berperan dalam meningkatkan pemanasan global. Di sisi lain,
pertumbuhan total konsumsi listrik dari tenaga hidro secara signifikan memiliki pengaruh negatif
terhadap pertumbuhan tingkat emisi karbon dioksida meskipun perannya masih terbilang kecil. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa penggunaan energi terbarukan seperti energi tenaga hidro perlu
dikedepankan di masa mendatang dengan disertai riset lebih mendalam supaya energi terbarukan
memiliki peran lebih besar dalam mengurangi tingkat pemanasan global.
Kata kunci : ASEAN, emisi karbon dioksida, industri, energi, regresi data panel
Abstract. The increase in industrial activity due to economic cooperation in the ASEAN region has
contributed to the increase of energy consumption in the ASEAN region. One of the energy that plays
a vital role in the industry is the electrical energy used to power the mass production machines. High
demand for electricity demands power generation to increase electricity production capacity where
fossil energy becomes the main fuel source in the electricity production process. Unfortunately, the
burning of fossil fuel can produce carbon dioxide gas that causes global warming. Utilization of
renewable energy is one solution to reduce global warming because the combustion does not produce
carbon dioxide gas. This study aims to analyze the influence of GDP growth of industrial sector,
production growth of power plant, total growth of fossil fuel consumption of coal type and total growth
of electricity consumption from hydro renewable energy to growth of carbon dioxide emission in five
ASEAN countries period 1995-2016 using multiple regression analysis of panel data. The result of the
research shows that there are three variables that significantly influence the growth of carbon dioxide
emission level that is the growth of GDP of industrial sector, the growth of electricity production and
the total consumption of coal. Based on these results, the industrial sector progress and the use of fossil
fuels in five ASEAN countries in 1995-2016 have contributed to increasing global warming. On the
other hand, the total growth of electricity consumption from hydro power significantly has a negative
effect on the growth of carbon dioxide emission level although its role is still small. These results
indicate that the use of renewable energy such as hydropower energy needs to be put forward in the
future with more in-depth research so that renewable energy has a greater role in reducing global
warming
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1. Pendahuluan
Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian utama dalam kerjasama
ekonomi ASEAN. Hal ini menjadi pendorong proses industrialisasi di kawasan ASEAN,
terutama bagi negara-negara berkembang. Kerja sama di sektor industri memberikan beberapa
manfaat bagi negara-negara ASEAN yaitu peningkatan arus investasi, pemacu proses alih
teknologi dan peningkatan keterampilan negara-negara ASEAN termasuk dalam pertukaran
informasi seputar kebijakan perencanaan industri nasional masing-masing. Pelaksanaan kerja
sama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation (AICO) telah dimulai dari
tahun 1999. AICO merupakan bentuk kerja sama antara dua perusahaan atau lebih di lingkup
ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di ASEAN (Kemenlu,
2012).
Berkat adanya AICO, perusahaan di kawasan ASEAN dapat bekerjasama untuk memanfaatkan
berbagai sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan dalam rangka memproduksi
suatu barang. Barang hasil produksi tersebut akan didistribusikan kepada konsumen, baik
konsumen dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Permintaan barang di kawasan ASEAN
tergolong besar karena berdasarkan data World Bank, jumlah penduduk ASEAN menempati
peringkat tiga dunia setelah China dan India. Proses produksi barang dalam jumlah besar tentu
memerlukan energi dalam jumlah yang besar. Salah satu energi yang berperan penting dalam
sektor perindustrian adalah energi listrik. Listrik memiliki peran penting karena teknologi
produksi massal membutuhkan mesin bertenaga listrik dalam jumlah besar (Rosenberg, 1998).
Berdasarkan data IEA, penggunaan batu bara untuk sumber energi pembangkit listrik
mengalami kenaikan dari 32 persen ke 50 persen sedangkan persentase gas alam berkurang dari
44 persen ke 26 persen. Persentase bahan bakar fosil berkurang dari 82 persen pada 2013 ke 77
persen pada 2040, sejalan dengan pertumbuhan secara cepat pada energi terbarukan, yang
menyediakan 22 persen dari total sumber energi pembangkit pada 2040. Persentase energi hidro
pada total sumber energi pembangkit berkurang dari 14 persen ke 12 persen, meskipun jumlah
keluaran berada di peringkat ketiga setelah batu bara dan gas. Persentase panas bumi naik
sedikit ke 3 persen. Berdasarkan data tersebut, sumber energi pembangkit tenaga listrik di Asia
Tenggara sangat didominasi oleh bahan bakar fosil dimana penggunaan batu bara memiliki tren
yang terus meningkat. Penggunaan energi terbarukan belum bisa menyaingi bahan bakar fosil,
namun terjadi pertumbuhan yang cepat dimana energi hidro menyumbang persentase paling
besar.
Pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan untuk membangkitkan listrik dapat
menghasilkan gas karbon dioksida ke udara. Data dari Enerdata menunjukkan bahwa emisi
karbon dioksida di ASEAN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan
tren yang terjadi di seluruh dunia, dimana angkanya cenderung mengalami peningkatan tiap
tahunnya (NEAA, 2016). Data dari Enerdata juga menunjukkan bahwa ASEAN menyumbang
4,07 persen dari total emisi karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar di dunia. Jika
dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya
yang tergabung dalam ASEAN memiliki tingkat emisi yang cukup rendah.. Namun
pertumbuhan emisi karbon dioksida dari penggunaan energi di ASEAN memiliki tren
meningkat dan selalu lebih dari 50 persen pada setiap dekade (Fathinah & Hartono, 2014).
Gas karbon dioksida merupakan salah satu jenis gas rumah kaca yang turut berperan dalam
meningkatnya suhu bumi dalam satu dekade terakhir atau biasa disebut dengan pemanasan
global. Pemanasan global telah menjadi masalah bersama yang dihadapi negara-negara di
213

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

dunia. Terjadinya perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir, angin puting beliung dan
lainnya merupakan dampak dari pemanasan global. Jika terus tidak ada langkah untuk
mengurangi dampak pemanasan global, kehidupan manusia di muka bumi dapat terancam.
Upaya untuk mengantisipasi fenomena alam akibat pemanasan global telah banyak dilakukan.
Diperlukan kesadaran umat manusia dalam melestarikan dan menyelamatkan hutan.
Penyelamatan hutan penting dilakukan karena hutan dapat mengurangi efek pemanasan global.
Peningkatan emisi karbon dioksida dari tahun ke tahun akibat dari pembakaran bahan bakar
fosil dapat memicu terjadinya pemanasan global. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan
bakar fosil harus dikurangi karena bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui kembali, lama
kelamaan akan habis. Penggunaan energi terbarukan menjadi solusi untuk mengurangi
kerusakan lingkungan. Energi terbarukan dapat menjadi pengganti energi fosil yang bersifat
merusak lingkungan. Terdapat banyak energi terbarukan yang tersedia alam dimana energi ini
tidak akan habis jika digunakan terus menerus dan juga tidak menghasilkan karbon dioksida.
Salah satu pemanfaatan energi terbarukan adalah menjadi bahan baku energi pembangkit listrik.
Dilihat dari sumbernya, energi hidro memiliki kontribusi paling besar terhadap pembangkit
listrik energi terbarukan di ASEAN. Panas bumi menjadi kontributor kedua terbesar setelah
energi hidro dimana nilainya hanya sekitar satu per enam dari energi hidro. Biomassa
menempati urutan ketiga setelah panas bumi. Pemanfaatan energi dari sinar matahari, angin,
limbah dan biogas masih kecil, dilihat dari angkanya yang jauh dibawah energi biomassa (ACE,
2016).
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan studi untuk mengetahui faktorfaktor yang memengaruhi emisi karbon dioksida di ASEAN pada tahun 1995-2016. Unit
observasi dalam penelitian ini adalah lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina,
Thailand dan Vietnam. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup emisi
karbon dioksida per kapita, PDB sektor industri, produksi pembangkit listrik, total konsumsi
batu bara per kapita dan total konsumsi listrik tenaga hidro per kapita.
Komivi Afawubo dan Clarisse Nguedam Ntouko (2016) telah meneliti hubungan antara
urbanisasi, industrialisasi dan emisi karbon dioksida di negara dengan tingkat pendapatan yang
berbeda-beda, dimana hasil empiris menunjukkan terjadinya hubungan kointegrasi yang kuat
dengan heterogenitas, bergantung pada tingkat pendapatan negara dan pertimbangan waktu
dalam jangka panjang dan jangka pendek. Brantley Liddle dan Perry Sadorsky (2017)
melakukan penelitian terhadap penggunaan energi terbarukan pada pembangkit listrik untuk
mengurangi tingkat emisi karbon dioksida dimana hasil penelitian menunjukkan terjadinya
elastisitas jangka panjang untuk konsumsi bakar non-fosil per kapita sekitar -0,38. Namun,
untuk pangsa bahan bakar non-fosil yang digunakan untuk pembangkit listrik, elastisitas
perpindahan jangka panjang adalah -0,82. Penelitian yang dilakukan Xuyi Liu, Shun Zhang dan
Junghan Bae (2017) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang tidak terbentuk kurva EKC
berbentuk kurva U terbalik di negara-negara terpilih. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa
peningkatan konsumsi energi terbarukan dan sektor pertanian dapat mengurangi emisi karbon
dioksida sementara energi yang tidak terbarukan (energi fosil) memiliki korelasi positif
terhadap emisi.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data untuk lima negara ASEAN
dengan kemiripan karakteristik ekonomi yaitu tingkat pendapatan menengah (World Bank,
2017). Adapun unit observasi yang terpilih adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan
Vietnam. Data yang digunakan adalah data deret waktu (time series) selama dua puluh dua
tahun yaitu kurun waktu tahun 1995 hingga tahun 2016. Variabel yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah PDB sektor industri, produksi pembangkit listrik, total konsumsi batu bara,
total konsumsi listrik tenaga hidro sebagai variabel independen dan emisi karbon dioksida
sebagai variabel dependen.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data sebagai berikut:
1. Data emisi karbon dioksida dengan satuan juta ton diperoleh dari publikasi BP Statistical
Review of World Energy 2017 dan Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC)
2. Data PDB sektor industri atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 dengan satuan
US$ diperoleh dari database World Development Indicator (WDI) World Bank.
3. Data jumlah produksi pembangkit listrik dengan satuan Terawatt-hours (TWh) diperoleh
dari publikasi BP Statistical Review of World Energy 2017 dan International Energy Agency
(IEA).
4. Data total konsumsi batu bara dengan satuan juta ton setara minyak (million tonnes oil
equivalent) diperoleh dari publikasi BP Statistical Review of World Energy 2017.
5. Data total konsumsi listrik tenaga hidro dengan satuan juta ton setara minyak (million tonnes
oil equivalent) diperoleh dari publikasi BP Statistical Review of World Energy 2017.
6. Variabel emisi karbon dioksida, total konsumsi batu bara, total konsumsi listrik tenaga hidro
diubah dalam bentuk per kapita dengan cara mengalikan 1.000.000 (untuk mendapatkan
satuan ton) lalu dibagi dengan data jumlah populasi dari database WDI pada tahun yang
sama.
Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia.
Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menjelaskan data dalam bentuk
deskriptif berupa tabel, grafik dan gambar sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah
dipahami oleh pembaca. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk melakukan
pengujian dari hipotesis yang diajukan dengan menggunakan metode statistik sehingga tujuan
penelitian bisa terjawab. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data panel digunakan
karena penelitian ini menggunakan data gabungan antara cross section (lima negara ASEAN)
dan time series tahun (tahun 1995-2016). Selain itu, analisis regresi data panel dapat digunakan
untuk melihat pengaruh variasi antar negara.
Untuk memilih model terbaik antara pooled least square, fixed effect model dan random effect
model, dibutuhkan uji statistik yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow membandingkan
antara model pooled least square dan fixed effect model. Uji Hausman membandingkan antara
random effect model dan fixed effect model. Apabila model terbaik yang terpilih adalah fixed
effect model, perlu dilakukan uji lanjutan yaitu uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui
struktur homoskedastisitas struktur varian kovarian residual model dan uji λLM untuk
mengetahui ada atau tidak adanya cross sectional dependence. Selanjutnya, estimasi dengan
metode weighted least square (WLS) digunakan saat struktur varian kovarian residual bersifat
heteroskedastisitas dan tidak terdapat cross sectional dependence dan estimasi dengan metode
seemingly unrelated regression (SUR) digunakan saat struktur varian kovarian residual bersifat
heteroskedastisitas dan terdapat cross sectional dependence. Setelah itu, uji asumsi yang perlu
dilakukan adalah uji asumsi normalitas, homoskedastisitas, non autokorelasi dan non
multikolinearitas untuk model pooled least square sedangkan fixed effects model dan random
effects model memerlukan uji asumsi normalitas dan non multikolinearitas (Greene, 2002).
Kelima variabel dalam penelitian ini ditransformasikan dalam bentuk d(ln X) supaya data
menjadi stasioner dan tidak terjadi spurious regression (regresi lancung). Sesuai penjelasan
Gujarati (2004), perlu diketahui bahwa d(ln X)/dX = 1/X atau d(ln X) = dX / X. Pada perubahan
yang sangat kecil, perubahan pada ln X sama dengan perubahan proporsional pada X atau dapat
ditulis sebagai (Xt - Xt-1) / Xt-1 . Dilihat dari persamaannya yaitu (Xt - Xt-1) / Xt-1 , variabel d(ln
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X) juga dapat dimaknai sebagai pertumbuhan dari X. Adapun model regresi data panel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝑑(𝑙𝑛 𝐶𝑂2𝐶)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑑(𝑙𝑛 𝐼𝑁𝐷)𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑑(𝑙𝑛 𝐸𝐿𝐺)𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑑(𝑙𝑛 𝐶𝑂𝐶𝐶)𝑖𝑡
+ 𝛽4 𝑑(𝑙𝑛 𝐻𝐸𝐶𝐶)𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡

(1)

Keterangan:
d(ln CO2C) : first difference dari logaritma natural emisi karbon dioksida per kapita
d(ln IND)
: first difference dari logaritma natural PDB sektor industri
d(ln ELG)
: first difference dari logaritma natural produksi pembangkit listrik
d(ln COCC) : first difference dari logaritma natural total konsumsi batu bara per kapita
d(ln HECC) : first difference dari logaritma natural total konsumsi listrik dari tenaga hidro
per kapita
𝛼
: intersep
β1, β2, β3, β4 : slope regresi dari masing-masing variabel bebas
i
: individu atau cross section (i = 1,2,...,5)
t
: waktu dalam penelitian (1995,1992,...,2016)
𝑢
: residual model
3. Hasil dan Pembahasan
Perkembangan Emisi Karbon Dioksida Per Kapita
Tingkat emisi karbon dioksida di negara ASEAN tergolong cukup rendah namun trennya
meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena pesatnya pertumbuhan ekonomi dan
meningkatnya ketergantungan pada bahan bakar fosil. Emisi mengalami peningkatan selama
proses industrialisasi, namun dengan adanya pergeseran paradigma menuju ekonomi yang
berorientasi layanan dan peningkatan PDB per kapita, intensitasnya mulai menurun di beberapa
negara ASEAN. Namun, perubahan ini belum mampu memperlambat pesatnya peningkatan
emisi karbon dioksida akibat pertumbuhan ekonomi dan kependudukan (Vehmas, 2012).
Emisi karbon dioksida terus mengalami kenaikan dalam sepuluh tahun terakhir di lima negara
ASEAN (Gambar 1). Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menjadi penyebab utamanya.
Peringkat negara dengan emisi karbon dioksida tertinggi yang dirilis Carbon Dioxide
Information Analysis Center (CDIAC) menunjukkan bahwa negara-negara maju seperti China,
Amerika Serikat dan Jepang menempati peringkat lima besar. Majunya sektor industri
manufaktur di negara maju merupakan salah satu penyebab tingginya emisi karbon dioksida
yang dihasilkan. Selain ketiga negara tersebut, Rusia dan India juga menempati peringkat lima
besar. Dilihat dari jumlah penduduknya, Rusia dan India memiliki jumlah penduduk yang
banyak. Hal ini memicu tingginya tingkat emisi karbon dioksida di kedua negara tersebut.
Negara-negara berkembang juga ikut andil dalam menyumbang emisi karbon dioksida. Dilihat
dari sumbernya, emisi karbon dioksida di lima negara ASEAN didominasi oleh bahan bakar
cair (Gambar 1).
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Sumber: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2017 (diolah)
Gambar 1. Emisi karbon dioksida berdasarkan sumbernya di lima negara ASEAN tahun 2004
dan 2014 (kiloton)

Sumber: BP Statistical Review of World Energy, 2017 (diolah)
Gambar 2. Perkembangan emisi karbon dioksida per kapita di lima negara ASEAN tahun
1995-2016 (ton)

Secara total, Indonesia memiliki jumlah emisi karbon dioksida paling tinggi dibandingkan
empat negara lainnya pada tahun 2014 (Gambar 1). Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk
Indonesia yang sangat banyak, maka tingginya emisi karbon dioksida disebabkan oleh aktivitas
sehari-hari penduduk Indonesia dan juga aktivitas ekonomi. Jika dilihat dari emisi karbon
dioksida per kapita (dibagi dengan jumlah penduduk), Malaysia menempati peringkat pertama
di antara lima negara lainnya pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 8,46 ton per kapita. Emisi
karbon dioksida di lima negara ASEAN memiliki kecenderungan tren meningkat dari tahun ke
tahun dimana Malaysia selalu memiliki emisi yang paling tinggi. Pada tahun 1997-1998, terjadi
penurunan emisi di negara-negara ASEAN kecuali negara Vietnam. Thailand menjadi negara
kedua dengan tingkat emisi karbon dioksida sepanjang periode 1995-2016. Berdasarkan
klasifikasi World Bank, Malaysia dan Thailand tergolong negara dengan pendapatan menengah
ke atas. Hal ini berkaitan dengan tingginya emisi karbon dioksida di kedua negara tersebut.
Indonesia, Vietnam dan Filipina berturut-turut menempati peringkat tiga, empat dan lima emisi
karbon dioksida tertinggi. Pada tahun 2004, tingkat emisi karbon dioksida di Filipina
mengalami penurunan setelah sebelumnya lebih tinggi dari Vietnam. Filipina telah berhasil
mengurangi emisi karbon dioksida dari bahan bakar cair dalam kurun waktu 2004-2014,
meskipun emisi dari bahan bakar lainnya mengalami kenaikan (Gambar 1).
Perkembangan PDB Sektor Industri
Industri memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Negara-negara maju seperti Cina, Amerika Serikat dan Jepang memiliki perindustrian yang
217

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

jauh lebih maju dibandingkan negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang masih
mengalami proses transformasi dari sektor pertanian menuju ke sektor perindustrian. Dalam
segi teknologi, industri di negara berkembang belum secanggih di negara maju. Negara-negara
di ASEAN telah beralih ke sektor industri dari sektor perindustrian (Gambar 3), meskipun
sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan bagi mayoritas penduduknya seperti di
Indonesia. Hanya Singapura yang dikategorikan negara maju dengan pendapatan tinggi,
berdasarkan klasifikasi World Bank. Perindustrian dan manufaktur di Singapura sudah jauh
lebih maju dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

Sumber: WDI, World Bank, 2017 (diolah)
Gambar 3. Kontribusi sektor terhadap total PDB di lima negara ASEAN 2016 (%)

PDB sektor di lima negara ASEAN mengalami tren yang cenderung stabil dan kenaikan yang
cenderung konstan dari tahun 1995-2016, kecuali di Indonesia. Angka PDB sektor industri di
Indonesia terus naik, jauh lebih tinggi di atas keempat negara lainnya. Hal ini berkaitan dengan
besarnya jumlah penduduk Indonesia sehingga aktivitas ekonominya lebih tinggi dibandingkan
ke empat negara lainnya. Pada tahun 1997-1998, terjadi penurunan angka PDB sektor industri
akibat dari krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Dua negara dengan kategori pendapatan
menengah ke atas yaitu Thailand dan Malaysia, berturut-turut menempati peringkat kedua PDB
sektor industri yang paling tinggi. Filipina dan Vietnam menempati peringkat ke empat dan
lima karena angka PDB sektor industri yang rendah dibandingkan negara lainnya

Sumber:
WDI, World Bank, 2017 (diolah)
Gambar 4. Perkembangan PDB sektor industri atas dasar harga konstan 2010 di lima negara
ASEAN tahun 1995-2016 (US$)

Perkembangan Produksi Pembangkit Tenaga Listrik
Bahan bakar fosil menjadi penyuplai utama pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. Batu
bara menjadi penyumbang terbesar untuk pembangkit listrik di Indonesia dan Filipina. Sumber
energi listrik di Malaysia dan Thailand didominasi oleh bahan bakar gas. Kontribusi minyak
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untuk kelima negara terhitung kecil dibandingkan sumber energi lainnya. Berbeda dengan
negara lain yang menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar, Vietnam telah
menggunakan jenis energi terbarukan dalam jumlah besar untuk menghasilkan listrik.
Kontribusi energi hidro dalam menghasilkan listrik lebih tinggi dibandingkan bahan bakar batu
bara dan gas yaitu sebesar 58.544 GWh atau sebesar 41,54 persen.

Sumber: International Energy Agency (IEA), 2017 (diolah)
Gambar 5. Pembangkit listrik berdasarkan sumber bahan bakar di lima negara ASEAN
tahun 2014 (%)

Gambar 6 menunjukkan tren produksi pembangkit listrik di lima negara ASEAN yang
cenderung mengalami kenaikan pada periode 1995-2016. Indonesia mengalami kenaikan yang
pesat dan menempati peringkat pertama dengan jumlah produksi paling tinggi sebesar 248,85
TWh pada tahun 2016. Pada awal tahun 1995, Thailand memiliki jumlah produksi pembangkit
listrik paling besar yaitu 79,73 TWh. Pada permulaan tahun 2000 hingga 2007, jumlah produksi
di Thailand masih lebih besar dari Indonesia dengan selisih yang terus mengecil. Indonesia
berhasil meningkatkan jumlah produksi pembangkit listriknya pada tahun 2008 melampaui
Thailand. Kenaikan tersebut terus terjadi hingga saat ini dimana angkanya jauh di atas Thailand.
Selama kurun waktu 1995 hingga 2005, jumlah produksi pembangkit listrik Malaysia, Filipina
dan Vietnam berada di peringkat ke tiga, empat dan lima. Tahun 2006 menjadi awal dari
kenaikan jumlah produksi pembangkit listrik di Vietnam karena jumlahnya sudah melampaui
Filipina. Jumlah produksi di Vietnam terus meningkat secara drastis dan mampu berada di atas
Malaysia pada tahun 2015 hingga saat ini.

Sumber: BP Statistical Review of World Energy, 2017 (diolah)
Gambar 6. Perkembangan produksi pembangkit listrik di lima negara ASEAN tahun 19952016 (TWh)
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Perkembangan Total konsumsi Batu Bara Per Kapita
Dalam kurun waktu 1995-2016, total konsumsi batu bara per kapita di Malaysia mengalami
tren kenaikan meskipun pada awalnya mengalami penurunan dari tahun 1995 ke 1997.
Malaysia kembali mengalami penurunan total konsumsi pada tahun 2010 dan 2012. Thailand
sempat menjadi konsumen bahan bakar tertinggi pada kurun waktu 1995-2001 namun Malaysia
berhasil menjadi konsumen tertinggi tahun 2002 hingga saat ini dengan jumlah 0,63 ton pada
tahun 2016. Terjadi fluktuasi tren pada negara Indonesia dan Vietnam selama periode 19952016. Total konsumsi Indonesia berada di atas Vietnam pada 2006-2007 dan 2012-2013 dengan
selisih cukup besar dibanding tahun lainnya. Vietnam berhasil mengungguli Indonesia dalam
hal total konsumsi batu bara pada tahun 2014 hingga 2015. Total konsumsi di Filipina paling
rendah jika dibandingkan dengan keempat negara lainnya, dengan pertumbuhan yang tidak
besar. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke tiga total konsumsi terbesar sejumlah
0,24 ton diikuti Vietnam di peringkat keempat sejumlah 0,23 ton dan Filipina di peringkat
terakhir dengan total konsumsi sebesar 0,13 ton.

Sumber:
BP Statistical Review of World Energy, 2017 (diolah)
Gambar 7. Perkembangan total konsumsi batu bara per kapita di lima negara ASEAN tahun
1995-2016 (ton)

Perkembangan Total konsumsi Listrik Tenaga Hidro Per Kapita
Berdasarkan informasi pada gambar 8, total konsumsi listrik tenaga hidro per kapita di lima
negara ASEAN mengalami tren yang fluktuatif. Dibandingkan keempat negara lainnya,
Indonesia memiliki tren yang paling konstan. Pada periode 1995 hingga 2001, total konsumsi
Malaysia melebihi total konsumsi Vietnam dan berada di peringkat satu terbesar di lima negara
ASEAN. Total konsumsi Vietnam berada di atas Malaysia pada tahun 2002-2003 sebesar 0,051
ton dan 0,053 ton. Terjadi penurunan total konsumsi pada tahun 2004-2006 sehingga total
konsumsi Malaysia kembali unggul di atas Vietnam sebesar 0,050 ton, 0,052 ton dan 0,054 ton.
Kebijakan pemerintah Vietnam untuk mengedepankan energi terbarukan membuat total
konsumsi listrik dari tenaga hidro Vietnam mengalami kenaikan 2007 hingga 2016,
mengungguli Malaysia. Hal ini sesuai dengan informasi pada gambar 8 dimana pemanfaatan
tenaga hidro di Vietnam untuk menghasilkan listrik menjadi yang tertinggi dibandingkan
negara lain pada tahun 2014. Pemanfaatan tenaga hidro di Indonesia untuk membangkitkan
listrik tergolong rendah jika dibandingkan negara lainnya dimana cenderung konstan dari tahun
1995 hingga 2016. Terjadi tren penurunan total konsumsi listrik tenaga hidro di negara Thailand
dan Filipina pada tahun 2012-2016. Thailand merupakan konsumen listrik tenaga hidro
terendah pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 0,0116 ton.
Berdasarkan informasi pada gambar 8, total konsumsi listrik tenaga hidro per kapita di lima
negara ASEAN mengalami tren yang fluktuatif. Dibandingkan keempat negara lainnya,
Indonesia memiliki tren yang paling konstan. Pada periode 1995 hingga 2001, total konsumsi
Malaysia melebihi total konsumsi Vietnam dan berada di peringkat satu terbesar di lima negara
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ASEAN. Total konsumsi Vietnam berada di atas Malaysia pada tahun 2002-2003 sebesar 0,051
ton dan 0,053 ton. Terjadi penurunan total konsumsi pada tahun 2004-2006 sehingga total
konsumsi Malaysia kembali unggul di atas Vietnam sebesar 0,050 ton, 0,052 ton dan 0,054 ton.
Kebijakan pemerintah Vietnam untuk mengedepankan energi terbarukan membuat total
konsumsi listrik dari tenaga hidro Vietnam mengalami kenaikan 2007 hingga 2016,
mengungguli Malaysia. Hal ini sesuai dengan informasi pada gambar 8 dimana pemanfaatan
tenaga hidro di Vietnam untuk menghasilkan listrik menjadi yang tertinggi dibandingkan
negara lain pada tahun 2014. Pemanfaatan tenaga hidro di Indonesia untuk membangkitkan
listrik tergolong rendah jika dibandingkan negara lainnya dimana cenderung konstan dari tahun
1995 hingga 2016. Terjadi tren penurunan total konsumsi listrik tenaga hidro di negara Thailand
dan Filipina pada tahun 2012-2016. Thailand merupakan konsumen listrik tenaga hidro
terendah pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 0,0116 ton.

Sumber:
Sumber: BP Statistical Review of World Energy, 2017 (diolah)
Gambar 8. Perkembangan total konsumsi listrik tenaga hidro per kapita di lima negara
ASEAN tahun 1995-2016.

Model Penelitian
Setelah melalui serangkaian uji statistik dan uji asumsi yang harus dipenuhi, model terbaik yang
terbentuk adalah fixed effect model with cross-section weighted (WLS) dimana persamaan dari
hasil estimasi regresi data panel adalah:
𝑑(ln ̂
𝐶𝑂2𝐶)𝑖𝑡 = (−0,0168 + 𝜇𝑖 ) + 0,1861 𝑑(ln 𝐼𝑁𝐷)𝑖𝑡 ∗
∗
+ 0,3049 𝑑(ln 𝐸𝐿𝐺)𝑖𝑡 + 0,3043 𝑑(ln 𝐶𝑂𝐶𝐶)𝑖𝑡 ∗
− 0,0261 𝑑(ln 𝐻𝐸𝐶𝐶)𝑖𝑡 ∗

(2)

Keterangan: *) signifikan pada taraf uji 5%
adj. R2
= 0,7588
prob(F-stats) = 0,0000
Model yang terbentuk pada menunjukkan nilai koefisien determinasi (adj. R2) sebesar 0,7588.
Angka tersebut menunjukkan bahwa PDB sektor industri, produksi pembangkit listrik, total
konsumsi batu bara per kapita dan total konsumsi listrik tenaga hidro dapat menjelaskan variasi
dari emisi karbon dioksida di lima negara ASEAN sebesar 75,88 persen sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
Uji siginifikansi model secara simultan menghasilkan nilai prob(F-stats) sebesar 0,0000. Nilai
tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa
keempat variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap emisi karbon dioksida di
lima negara ASEAN. Pengujian signifikansi model secara parsial menunjukkan bahwa
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probability hasil uji t untuk masing-masing variabel bebas berada dibawah tingkat signifikansi
5 persen. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh
signifikan terhadap emisi karbon dioksida di lima negara ASEAN.
Setiap peningkatan satu persen pertumbuhan PDB sektor industri akan menyebabkan kenaikan
pertumbuhan emisi karbon dioksida per kapita sebesar 0,186096 persen dengan menganggap
variabel lainnya dalam kondisi tetap (ceteris paribus). Hal ini menunjukkan kesadaran pelaku
industri untuk mengurangi pemanasan global masih kurang.
Setiap peningkatan satu persen pertumbuhan produksi pembangkit listrik akan menyebabkan
kenaikan pertumbuhan emisi karbon dioksida per kapita sebesar 0,304905 persen dengan
menganggap variabel lainnya dalam kondisi tetap (ceteris paribus). Hal ini menunjukkan
bahwa proses pembangkitan listrik melepaskan gas karbon dioksida akibat dari pembakaran
bahan bakar fosil.
Setiap peningkatan satu persen pertumbuhan total konsumsi batu bara per kapita akan
menyebabkan kenaikan pertumbuhan emisi karbon dioksida per kapita sebesar 0,304307 persen
dengan menganggap variabel lainnya dalam kondisi tetap (ceteris paribus). Nilai slope yang
besar (0,304307) yang hampir sama dengan slope produksi pembangkit listrik (0,304905)
menandakan batu bara memiliki peran besar dalam peningkatan gas karbon dioksida di
atmosfer. Ketergantungan terhadap batu bara berakibat meningkatnya konsentrasi gas rumah
kaca di atmosfer yang dapat menyebabkan pemanasan global.

Setiap peningkatan satu persen pertumbuhan total konsumsi listrik tenaga hidro per kapita akan
menyebabkan penurunan emisi karbon dioksida per kapita sebesar 0,026114 persen dengan
menganggap variabel lainnya dalam kondisi tetap (ceteris paribus). Hal ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi emisi karbon dioksida di atmosfer.
Meskipun begitu, nilai slope yang cenderung kecil (0,026114) menunjukkan bahwa
pemanfaatan energi hidro sebagai energi terbarukan untuk membangkitkan listrik masih belum
banyak.
Hasil penghitungan yang didapatkan di atas masih dalam bentuk pertumbuhan. Penghitungan
matematis untuk mendapatkan nilai masing-masing variabel dalam bentuk satuan asli
didapatkan dari modifikasi persamaan matematis pertumbuhan yaitu Xit = Xit-1 ( d(ln Xit) + 1)
dimana d(ln Xit) merupakan slope (menunjukkan besarnya pertumbuhan) yang didapatkan dari
hasil penghitungan regresi dan X merupakan kelima variabel yang digunakan dalam penelitian,
baik variabel terikat maupun variabel bebas.
Model FEM mengasumsikan terdapat perbedaan efek individu untuk masing-masing negara.
Nilai intersep tiap-tiap negara adalah berbeda dengan nilai sebagai berikut (nilai intersep model
adalah -0,016819):
a.
Nilai μi Indonesia adalah -0,008038 sehingga intersep Indonesia menjadi sebesar 0,02485.
b.
Nilai μi Malaysia adalah -0,00773 sehingga intersep Malaysia menjadi sebesar -0,02455.
c.
Nilai μi Filipina adalah -0,01501 sehingga intersep Filipina menjadi sebesar -0,03183.
d.
Nilai μi Thailand adalah 0,01160 sehingga intersep Thailand menjadi sebesar -0,0052.
e.
Nilai μi Vietnam adalah 0,01918 sehingga intersep Vietnam menjadi sebesar 0,00236.
Negara yang memiliki nilai intersep terbesar adalah Vietnam dan negara yang memiliki nilai
intersep terkecil adalah Filipina. Dengan demikian, apabila semua variabel bebas diasumsikan
konstan maka Vietnam memiliki kenaikan emisi karbon dioksida paling besar dan Filipina
memiliki kenaikan emisi karbon dioksida paling kecil. Urutan negara dari nilai intersep terbesar
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ke terkecil adalah Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Dibandingkan negara
lain di kawasan ASEAN, negara Vietnam merupakan negara yang paling boros dalam hal
konsumsi energi. Hal ini dibuktikan dengan nilai intensitas energi (ton/US$) yang lebih dari
85% diatas rata-rata kawasan ASEAN akibat dari transisi dari bioenergy menuju energi fosil
(IEA, 2013). Dari segi kebijakan, Vietnam masih minim dalam hal penggunaan energi
terbarukan, baik dari peraturan maupun dukungan finansial. Hal tersebut berbanding terbalik
dengan kebijakan terkait energi terbarukan yang dilakukan Filipina, dimana jumlah
kebijakannya adalah paling banyak di kawasan ASEAN mencakup penetapan biaya sosial,
pendiversifikasian bauran energi yang mendukung energi terbarukan dan lain-lain. (Lidula,
N.W.A, et al, 2007). Filipina juga lebih unggul dalam hal konservasi energi dibandingkan
dengan negara ASEAN lainnya melalui National Energy Efficiency and Conservation Program
(NEECP). Selain itu, Filipina terlah berhasil menggandeng pihak swasta untuk turut serta
mempromosikan efisiensi energi di sektor transportasi dan sektor industri (Shi, 2015).
4. Kesimpulan
Dalam kurun waktu tahun 1995-2016, terjadi kenaikan tren emisi karbon dioksida, PDB sektor
industri, produksi pembangkit listrik, total konsumsi batu bara dan total konsumsi listrik tenaga
hidro di lima negara ASEAN. Meningkatnya emisi karbon dioksida akibat dari pembakaran
bahan bakar fosil di lima negara ASEAN ini dapat meningkatkan terjadinya pemanasan global.
PDB sektor industri, produksi pembangkit listrik, total konsumsi batu bara secara signifikan
berpengaruh positif terhadap peningkatan emisi karbon dioksida. Industri yang berada di
kawasan ASEAN hendaknya lebih mengedepankan keselamatan lingkungan, tidak hanya
mengutamakan laba perusahaan. Hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan energi secara
efisien sehingga energi yang digunakan tidak terbuang secara sia-sia. Melakukan penghematan
energi menjadi prioritas utama pelaku industri dan juga pemerintah karena dapat mengurangi
produksi gas karbon dioksida dari hasil pembakaran bahan bakar fosil.
Perusahaan listrik di kawasan ASEAN hendaknya melakukan pengalihan dari energi fosil
menjadi energi terbarukan dalam memproduksi listrik. Pemerintah ASEAN dapat mengadakan
kerjasama di bidang pembangkit listrik supaya proses produksi listrik dapat dilakukan dengan
lebih efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan batu bara dan energi fosil harus dapat dikurangi
dengan cara mencari energi alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah dapat
mengurangi investasi di bidang batu bara dan mengalihkan pada penggunaan energi terbarukan
supaya dampak buruk terhadap lingkungan dapat tereduksi.
Total konsumsi listrik tenaga hidro secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peningkatan
pemanasan global, meskipun perannya masih terbilang kecil yaitu menurunkan emisi karbon
dioksida 0,026114 persen untuk setiap peningkatan total konsumsi listrik tenaga hidro sebesar
1 persen. Pemerintah perlu mencari alternatif energi terbarukan lain seperti energi sinar
matahari yang lebih murah dan mudah didapatkan di semua daerah tropis. Penelitian dan
pengembangan teknologi di bidang energi terbarukan perlu dilakukan secara kontinu supaya
energi terbarukan memiliki dampak lebih besar dalam mengurangi tingkat pemanasan global.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: EQ01
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

d.f.

Cross-section F
Cross-section Chi-square

2.970266 (4,101)
12.233565 4

Prob.
0.0230
0.0157

H0 : μ1 = μ2 = ... = μN = 0
H1 : minimal ada satu nilai μi yang tidak sama dengan nol

(pooled least square)
(fixed effect model)

Lampiran 2. Hasil uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ01
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq.
Statistic

Cross-section random

11.881065 4

H0 : E(μi | X1, X2, ..., Xk ) = 0
H1 : E(μi | X1, X2, ..., Xk ) ≠ 0

Chi-Sq. d.f. Prob.
0.0183

(random effect model)
(fixed effect model)

Lampiran 3. Hasil uji LM
LM
15,42466
CHISQ
9,49
probability 0,003897
H0 : struktur varians-kovarians residual bersifat homoskedastisitas
H1 : struktur varians-kovarians residual bersifat heterokedastisitas
Lampiran 4. Hasil uji λLM
Test

Statistic

d.f.

Prob.

Breusch-Pagan LM
Pesaran scaled LM
Bias-corrected scaled LM
Pesaran CD

8.958927
-1.350825
-1.469873
0.656101

10

0.5360
0.1768
0.1416
0.5118

H0 : tidak terdapat cross sectional dependence
H1 : terdapat cross sectional dependence
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Lampiran 5. Hasil estimasi FEM dengan Weighted Least Square (WLS)
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
DLNCOCC
DLNELG
DLNHECC
DLNIND
C

0.304307
0.304905
-0.026114
0.186096
-0.016819

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.776517
0.758815
0.035235
43.86702
0.000000

0.021957
0.090271
0.011845
0.068674
0.005629

13.85896
3.377660
-2.204638
2.709853
-2.987652

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

Lampiran 6. Hasil uji normalitas

H0: residual berdistribusi normal
H1: residual tidak berdistribusi normal
Lampiran 7. Hasil uji nonmultikolinearitas
Variable

Coefficient Uncentered Centered
Variance VIF
VIF

DLNCOCC
DLNELG
DLNHECC
DLNIND
C

0.000482
0.008149
0.000140
0.004716
3.17E-05

1.602393
7.582770
1.046666
3.099346
4.727018

1.095244
1.629357
1.037289
1.608214
NA

tidak terjadi multikolinearitas saat nilai VIF<10

226

0.0000
0.0010
0.0297
0.0079
0.0035
0.043625
0.072043
0.125391
1.953015
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PENGUNGKAPAN KEJADIAN PEMUTIHAN KARANG (CORAL
BLEACHING) PADA ENSO TAHUN 2016 DI PERAIRAN INDONESIA
MELALUI ANALISIS SUHU PERMUKAN LAUT
PRABU ADITYA SUGIANTO*, JUNI TIKA SIMANJUNTAK, PUTRI DIANA TARIGAN,
HARIADI
Prodi Meteorologi,
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
*
Email: prabuadityasugianto@gmail.com
Abstrak. ENSO adalah salah satu fenomena meteorologi yang berpengaruh pada keadaan cuaca di
Indonesia. Penentuan kejadian ENSO diindikasikan dengan anomali suhu permukaan laut di Samudera
Pasifik. Anomali suhu permukaan laut sangat mempengaruhi ekosistem di laut salah satunya terumbu
karang. Terumbu karang merupakan ekosistem penting wilayah pesisir yang dapat memberikan produk
dan jasa bagi kehidupan masyarakat pesisir. Peningkatan suhu permukaan laut yang besar dapat
meningkatkan kejadian pemutihan terumbu karang (coral bleaching). Tujuan penelitian adalah
mengungkapkan kejadian pemutihan terumbu karang pada periode ENSO tahun 2016 di Perairan
Indonesia melalui analisis Suhu Permukaan Laut (SPL) yang diperoleh dari data National Ocean
Atmospheric Administrations (NOAA). Melalui program Coralreef Watch (CRW) oleh NOAA yang
mengembangkan metode untuk mengestimasikan potensi pemutihan karang menggunakan suhu
permukaan laut diperoleh produk Hotspot (HS) dan Degree Heating Week (DHW). Kejadian
pemutihan karang diperoleh dari analisis spasial dan temporal terhadap nilai HS dan DHW. HS
diperoleh dari selisih antara SPL harian dan SPL rata -rata harian. Nilai HS digunakan untuk
menghitung DHW yang menunjukkan lama tinggal HS (C - minggu). DHW dihitung apabila nilai HS
≥ 1C di atas kondisi normal. Fenomena ENSO tahun 2016 mempengaruhi nilai HS dan DHW. Hasil
analisis HS dan DHW diperoleh bahwa di beberapa wilayah Perairan Indonesia mengalami pemutihan
karang dengan level alert 1 dan alert 2.
Kata Kunci: SPL, pemutihan karang, ENSO, Hotspot, Degree Heating Week.
Abstract. ENSO is one of the meteorological phenomena that affect the weather conditions in Indonesia.
The determination of ENSO events is indicated by sea surface temperature anomalies in the Pacific
Ocean. Sea surface temperature anomalies greatly affect the marine ecosystems, one of them is coral
reefs. Coral reefs are an important ecosystem of coastal areas that can provide products and services
for the livelihoods of coastal communities. A large increase in sea surface temperature can increase
coral bleaching events. The objective of the study was to disclose coral bleaching events in the ENSO
period of 2016 in Indonesian waters by sea surface temperature (SPL) analysis obtained from National
Ocean Atmospheric Administrations (NOAA) data. The NOAA Coralreef Watch (CRW) program
developed a method to estimate the potential for coral bleaching using sea surface temperatures
obtained by Hotspot (HS) and Degree Heating Week (DHW) products. The coral bleaching event is
obtained from spatial and temporal analyzes of HS and DHW values. HS is obtained from the difference
between daily SPL and daily average SPL. The HS value is used to calculate the DHW indicating the
length of stay HS (oC - week). DHW is calculated when the value of HS ≥ 1oC is above normal condition.
The 2016 ENSO phenomenon affects the value of HS and DHW. The result of HS and DHW analysis
was found that in some territories Indonesian waters experienced coral bleaching with alert level 1 and
alert 2.
Keywords: SST, coral bleaching, ENSO, Hotspot, Degree Heating Week

1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal sebagai negara maritim yang memiliki
perairan yang sangat luas serta sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu
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keberadaan terumbu karang yang terdapat di Perairan Indonesia. Terumbu karang merupakan
salah satu ekosistem laut dengan produktivitas yang sebanding dengan hutan hujan tropis [1].
Tingkat produktivitas terumbu karang yang tinggi memberikan kontribusi yang besar terhadap
masyarakat pesisir khususnya pada sektor perikanan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi
kelangsungan hidup karang sebagai organisme pembentuk terumbu salah satunya yaitu suhu
permukaan laut (SPL).
Adanya fenomena seperti ENSO menjadi faktor lain yang menyebabkan SPL suatu perairan
meningkat atau menurun. Penomena ENSO terjadi pada tahun 2015-2016 [2]. El Nino yang
terjadi pada tahun 2015 dengan intensitas kuat kemudian melemah saat memasuki tahun 2016
dan mulai terjadi fase dingin yaitu La Nina. Ketika El Nino terjadi bagian timur Samudra
Fasifik memiliki SPL lebih hangat dibandingkan di Indonesia. La Nina merupakan kebalikan
El Nino, dimana SPL di timur sampai tengah Pasifik lebih rendah dan SPL di Indonesia lebih
tinggi [3].
Peristiwa pemutihan karang merupakan indikator yang bagus akan adanya tekanan lingkungan
seperti peningkatan suhu permukaan laut selama El Nino [4]. Pemutihan karang juga terjadi
selama fase dingin ENSO (La Nina) pada area-area yang cenderung mengalami peningkatan
suhu [5]. Kenaikan SPL diatas kondisi normal dapat menghambat bahkan merusak proses
fotosintesis mikroalga simbiotik zooxanthellae yang hidup di jaringan karang sehingga
menyebabkan berkurangnya kepadatan sel atau kematian zooxanthellae. Dengan demikian
karang kehilangan pigmen warna sehingga meninggalkan warna putih pada kerangka karang.
Fenomena ini dikenal dengan pemutihan karang (coral bleaching) [6].
Pemanfaatan citra satelit untuk memperoleh data SPL dapat digunakan untuk menganalisis
potensi kejadian pemutihan terumbu karang. Dengan memanfaatkan program CRW (Coral
Reef Watch) untuk menduga potensi pemutihan karang akan menghasilkan HS (Hotspot) dan
DHW (Degree Heating Week). HS merupakan selisih antara SPL harian dan SPL rata-rata
harian . Lamanya HS mendiami suatu wilayah akan digambarkan dalam DHW. Nilai HS dan
DHW akan dianalisis secara spasial dan temporal untuk mengungkapkan kejadian pemutihan
terumbu karang.
Pada tahun 2016 karang yang mengalami bleaching terjadi di bagian barat Sumatera, Pantai
Selatan Jawa, Bali, Lombok hingga Selatan NTT dan NTB. Masa air yang hangat ini muncul
pada bulan Maret dan kematian masal karang sangat bervariasi. Kematian karang pada tahun
ini juga terjadi di Great Barrier Reef Australia dan kematian karang dilaporkan mencapai 90%
[7]. Pemutihan karang telah menjadi faktor dari penurunan atau degradasi terumbu karang
dalam ekosistem laut. Perairan Indonesia yang sangat luas membutuhkan perhatian khusus
untuk mengurangi peristiwa bleaching ini. ENSO yang terjadi pada tahun 2016 menambah
frekuensi kerusakan terumbu karang karena pemutihan yang terjadi. Oleh karena itu, pada
penelitian ini akan dilakukan analisis spasial dan temporal melalui nilai HS dan DHW untuk
mengungkapkan potensi pemutihan terumbu karang pada saat kejadian ENSO pada tahun
2016 di Perairan Indonesia.
2. Metode Penelitian
2.1. Lokasi dan waktu penelitian
Lokasi penelitian terhadap pengungkapan pemutihan karang adalah di wilayah perairan
Indonesia pada koordinat 6 0 LU – 11 0 LS dan 95 0 BT – 140 0 BT. Penelitian dilakukan pada
periode ENSO tahun 2016 selama bulan Januari hingga Desember 2016.
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2.2. Sumber Data
Pada pengungkapan pemutihan karang digunakan data suhu permukaan laut (SPL) yang
diperoleh dari data penginderaan jauh yaitu satelit NOAA. Data SPL yang digunakan adalah
data SPL malam hari, agar pengaruh silau matahari (sun glare) dapat ditiadakan dan
variabilitas suhu akibat pemanasan di siang hari berkurang [5]. Data suhu permukaan laut telah
diolah menggunakan perhitungan yang dikembangkan oleh NOAA coral reef watch
(http://coralreef watch.noaa.gov). Hasil dari Coral reef watch berupa data HS (hotspot) dan
DHW (degree heating week). Data tersebut masih berformat NetCDF (*.nc) sehingga perlu
diolah dengan menggunakan aplikasi GraDS 2.01 sehingga menghasilkan output file berupa
gambar (*.jpg). Hasil gambar yang didapat kemudian dianalisis secara temporal dan untuk
mengetahui wilayah perairan Indonesia yang mengalami pemutihan karang (coral bleaching).
2.3. Prosedur Penelitian
Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan SPL normal pada jangka waktu 1997- 2017.
SPL normal adalah SPL rata-rata bulanan tertinggi (MMM) [8]. SPL normal digunakan untuk
menentukan HS yang dihitung dengan persamaan [9]:
𝐻𝑆 = {

𝑆𝑆𝑇𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 − 𝑀𝑀𝑀, 𝑆𝑆𝑇𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 > 𝑀𝑀𝑀.
0,
𝑆𝑆𝑇𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 ≤ 𝑀𝑀𝑀.

(1)

Nilai HS ≤ 0 menunjukkan tidak adanya kejadian pemutihan karang, Nilai 0 < HS < 1°𝐶
menunjukkan kondisi hati-hati dan nilai HS ≥ 1°𝐶 adanya pemutihan karang. Dalam
pengungkapan kejadian dan sebaran pemutihan karang HS yang digunakan adalah HS ≥ 1°𝐶.
Selanjutnya dilakukan perhitungan DHW yaitu lama waktu (minggu) HS mendiami suatu
perairan dengan satuan derajat celcius minggu (°C-minggu). DHW dihitung dengan
persamaan [9] :
1

𝐷𝐻𝑊 = 7 ∑84
𝐼=1(𝐻𝑆, 𝑖𝑓 𝐻𝑆𝐼 ≥ 1°𝐶)

(2)

2.4. Kriteria Penilaian Status Terumbu Karang
Pengungkapan pemutihan karang mengunakan kriteria yang digunakan oleh [9]:
Stress Level
No Stress
Bleaching Watch
Bleaching Warrning
Bleaching Alert Level
1
Bleaching Alert Level
2

Tabel 1. Kriteria Status Terumbu Karang
Definition
HotSpot ≤ 0
0 ≤ HotSpot ≤ 1
1 ≤ HotSpot and 0 < DHW < 4
1 ≤ HotSpot and 0 ≤ DHW < 8
1 ≤ HotSpot and 8 ≤ DHW
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Ecosytem Impact
Possible Bleaching
Bleaching Likely
Mortality Likely
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3.
Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil
3.1.1. Hotspot (HS)

Gambar 1. Sebaran Hotspot di Perairan Indonesia

3.1.2. Degree Heating Week (DHW)

Gambar 2. Wilayah Tingkat Keparahan Pemutihan Karang di Perairan Indonesia

3.2. Pembahasan
3.2.1. Analisis Kejadian ENSO
Pola suhu muka laut di Indonesia secara umum mengikuti gerak tahunan matahari.
Kelangsungan makhluk hidup laut akan dipengaruhi oleh perubahan suhu yang terjadi.
Dinamika laut regional dan suhu permukaan laut merupakan faktor penting yang
mempengaruhi dinamika iklim regional dan iklim global [10]. Kejadian Fenomana El Nino dan
La Nina dapat dilihat dari suhu permukaan laut dengan indeks anomali SPL berupa indeks
NINO 3.4. Indeks ini merujuk pada besar perubaan atau anomali suhu muka laut di kawasan
Samudera Pasifik dari nilai rata-ratanya dalam kurun waktu jangka panjang.

230

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Berdasarkan grafik indeks NINO 3.4 pada gambar 3 yang diperoleh dari Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI) tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan Januari hingga
Juni tahun 2016 masih terdapat pengaruh El Nino yang terjadi pada tahun 2015 dengan nilai
indeks diatas 0,5. Sedangkan La Nina mulai terjadi pada bulan September hingga Desember
dengan nilai indeks NINO 3.4 berada dibawah – 0,5. Perubahan El Nino menuju fase La Nina
akan mempengaruhi sebaran nilai HS di Perairan Indonesia.

Gambar 3. Grafik Indeks NINO 3.4 Tahun 2016

3.2.2. Hotspot (HS)
Tabel 2. Wilayah Potensi Pemutihan Karang
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei

Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Wilayah Potensi Pemutihan Karang
Barat Daya Pulau Jawa, sebelah sebagian Jawa Tengah, dan sebelah Selatan
Pesisir Bali, NTB, dan NTT.
Selatan Perairan Jawa, Bali dan NTT
Hampir seluruh bagian Selatan Indonesia, Utara NTB dan sebagian kecil Pesisir
Barat Sumatera
Sepanjang Selatan Perairan Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sepanjang Perairan
Barat Pulau Sumatera. Selatan Kalimantan, Selat Makassar, dan Teluk Tomimi
Pesisir Barat Pulau Sumatera, Utara Aceh, Selat Malaka, Kepulauan Riau,
Bangka Belitung, Selatan Perairan Jawa dan Kalimantan, Utara Bali dan NTB,
Selat Makassar, Selat Tomimi, sebelah Timur Kalimantan Utara, sebagian
Pulau Sulawesi, Laut Seram
Sebagian Perairan Pulau Jawa Bagian Selatan, Barat Daya Lampung, sebagian
Bali
Perairan Indonesia berada pada level no stress dan watch (tidak terdapat potensi
pemutihan karang)
Perairan Indonesia berada pada level no stress dan watch (tidak terdapat potensi
pemutihan karang)
Perairan Indonesia berada pada level no stress dan watch (tidak terdapat
potensi pemutihan karang
Perairan Indonesia berada pada level no stress dan watch (tidak terdapat potensi
pemutihan karang)
Madura, Selatan Bali, Utara NTB dan NTT, dan Utara Jayapura.
NTT, Laut Banda, Maluku, Laut Seram, dan Selatan Papua.

Pemutihan terumbu karang yang terjadi dapat dilihat dari nilai HS. Berdasarkan peneltian Liu
et al, pemutihan terumbu karang HS yang digunakan adalah HS ≥ 1°𝐶 melalui perhitungan
dengan persamaan 1. Dari gambar 1 dapat dilihat distribusi hotspot mengalami perubahan setiap
bulannya. Persebaran hotspot akan menunjukkan lokasi potensi pemutihan terumbu karang.
Pada bulan Januari hingga Mei mendapatkan pengaruh dari El Nino, frekuensi HS terbanyak
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terutama pada bulan Maret dan April. Sementara pada bulan Juli hingga Oktober nilai HS
berkisar pada 0 ≤ HS ≤ 1 dan HS ≤ 0 disebabkan karena Perairan Indonesia mengalami fase
netral (pergantian El Nino menjadi La Nina) berdasarkan indeks NINO 3.4. Nilai HS yang
berada pada rentang tersebut menyatakan bahwa Perairan Indonesia tidak terdapat
kemungkinan pemutihan karang. Pada bulan November dan Desember nilai HS meningkat
kembali dan menunjukkan kejadian pemutihan karang.
3.2.3. DHW (Degree Heating Week)
Nilai DHW menunjukkan lama tinggal HS pada suatu wilayah perairan. Semakin tinggi nilai
DHW menunjukan semakin lama HS ≥ 1°𝐶 mendiami suatu perairan. Nilai DHW diperoleh
dari akumulasi rata-rata HS yang dimulai dari tiga bulan sebelumnya. Pada penelitian ini, DHW
akan ditunjukkan mulai bulan April yang merupakan akumulasi rata-rata HS yang dimulai dari
bulan Januari sampai Maret 2016. Gambar 2 adalah peta Degree Heating Week (DHW) yang
dibuat memakai persamaan 2. Peta ini dipakai untuk menentukan tingkat keparahan kejadian
pemutihan karang berdasarkan syarat HS ≥ 1°𝐶. Gambar tersebut memperlihatkan wilayahwilayah pemutihan karang dengan tingkatan parah, sedang, dan rendah.
Pada level kerusakan sedang (DHW 4-8°C-minggu) hingga parah (DHW > 8°C-minggu) yang
mengarah ke kematian karang (mortality likely) sebarannya terjadi pada bulan April hingga
Juli, hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat El Nino. Pada Agustus, September dan Desember
kerusakan level sedang hingga parah terjadi beberapa wilayah kecil Perairan Indonesia.
Sedangkan kerusakan karang dengan level rendah (0 < DHW < 4 °C-minggu) terjadi pada
hampir seluruh Perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan mulainya fase dingin ENSO (La Nina).
Fluktuasi nilai DHW secara keseluruhan menunjukkan bahwa Perairan Selatan Indonesia
memiliki tingkat kerusakan terparah pada tingkat alert 1 hingga alert 2 yang diikuti dengan
Perairan sebelah Tenggara sampai Barat Lampung.
4.

Kesimpulan

Peningkatan suhu permukaan laut di Perairan Indonesia mempengaruhi level kerusakan karang.
Fenomena ENSO 2016 mempengaruhi kejadian pemutihan karang hingga mencapai status alert
1 dan alert 2. Analisis spasial dan temporal menunjukkan wilayah Perairan Selatan Indonesia
memiliki wilayah terdampak paling signifikan dengan tingkat kerusakan sedang hingga parah
pada bulan April hinggal Juli dan beberapa wilayah kecil pada bulan Agustus, September dan
Desember.
5.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses
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Abstrak. Dalam skala sinoptik, salah satu parameter meteorologi yang penting adalah lapisan
batas atmosfer. Selain sebagai parameter pendukung dalam model cuaca dan iklim, mengetahui
ketebalan lapisan atmosfer dapat membantu mengidentifikasi aerosol serta kekuatan dari
proses pencampuran vertikal polutan di dalamnya. Profil vertikal angin dari data radar Doppler
C-Band Padang yang dioperasionalkan oleh BMKG melalui Stasiun Meteorologi Tabing
Padang dapat digunakan untuk mengidentifikasi puncak dari Convective Boundary Layer
(CBL) dan Nocturnal Boundaryu Layer (NBL). Sampel pada bulan Januari 2015 sebagai
representasi bulan basah dan bulan Juni 2015 sebagai representasi bulan kering, menunjukkan
bahwa rata-rata ketebalan lapisan batas atmosfer pada bulan basah lebih kecil dibandingkan
bulan kering walaupun perbedaannya tidak cukup besar dan evolusi diurnal lapisan batas
terlihat.
Kata kunci: lapisan batas, radar Doppler, bulan basah, bulan kering
Abstract. In the synoptic scale, one of the important meteorological parameter is the
atmospheric boundary layer. Aside from being a supporter of the parameters in weather and
climate models, knowing the thickness of the layer of the atmosphere can help identify aerosols
and the strength of the vertical mixing of pollutants in it. The vertical wind profile data from
C-Band Doppler radar which is operated by the BMKG Padang through Tabing
Meteorological Station can be used to identify the peak of Convective Boundary Layer (CBL)
and Nocturnal Boundaryu Layer (NBL). Samples in January 2015 as a representative in the
wet and in June 2015 as the representation of a dry month, shows that the average thickness
of the boundary layer in the wet atmosphere is smaller than the dry months although the
difference was not large enough and the evolution of diurnal boundary layer visible.
Keywords: boundary layer, Doppler radar, wet month, dry month
1.

Pendahuluan

Ketebalan Lapisan Batas Atmosfer adalah salah satu parameter penting dan mendasar untuk
melihat karakteristik struktur lapisan batas atmosfer seperti turbulensi, stabilitas atmosfer serta
pola diurnal karena berkaitan dengan proses transpor vertikal atau proses konveksi dan proses
transfer energi yang sebagian dipicu oleh turbulensi [3]. Lapisan batas atmosfer merupakan
bagian dari troposfer yang secara langsung dipengaruhi oleh permukaan bumi dan interaksi
antara permukaan tanah dengan skala waktu satu hari atau kurang[10]. Kajian mengenai lapisan
batas atmosfer sebenarnya cukup banyak dilakukan di berbagai belahan dunia dengan segala
keragaman geografis masing-masing. Umumnya kajian tersebut dimanfaatkan untuk berbagai
kegiatan analisis seperti analisis penyebaran polutan udara, kegiatan prediksi cuaca maupun
iklim termasuk analisis struktur lapisan batas atmosfer di suatu tempat di berbagai jenis
topografi pada saat terjadi fenomena cuaca khusus, seperti puting beliung, siklon tropis, badai
guntur, dan sebagainya.
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Hal yang menjadi tantangan adalah nilai ketebalan lapisan batas atmosfer tidak dapat diukur
secara langsung melainkan harus melalui pendekatan dari profil meteorologi
(simulasi),instrumen yang dapat digunakan adalah instrumen yang datanya menggambarkan
profil vertikal parameter meteorologi seperti radiosonde, windprofiller dan radar Doppler.
Radar cuaca dapat memberikan informasi pada area yang relatif luas, pengamatan yang real
time dengan resolusi spasial dan temporal yang tinggi, serta dapat melakukan pengamatan yang
berkelanjutan. Radar memancarkan pulsa berupa gelombang elektromagnetik melalui antena
dengan arah lurus dan kecepatan tetap. Setelah gelombang elektromagnetik mengenai objek,
maka akan dipantulkan dan pantulan tersebut akan diterima radar[8]. Radar cuaca jenis
Doppler menghasilkan 3 jenis output data, yaitu reflektifitas (Z), kecepatan radial (V), dan lebar
spektrum (W).
Penelitian mengenai variasi diurnal lapisan batas atmosfer menggunakan radar Doppler C-Band
sebelumnya pernah dilakukan di wilayah sekitar Tangerang pada berbagai bentuk topografi
wilayah yaitu laut, perkotaan dan perbukitan oleh[4]. Dalam penelitiannya, kemampuan
menyerap melepas panas dari radiasi matahari setiap tempat berbeda tergantung karakter
permukaan masing-masing wilayah dan hal ini membuat ketebalan lapisan batas atmosfer di
lautan lebih kecil daripada wilayah daratan. Selain itu nilai ketebalan lapisan batas atmosfer
akan mencapai puncak saat pemanasan meningkat yaitu setelah siang hari dan mencapai
minimum pada saat menjelang fajar, terutama di daratan.
Analisisnya di sekitar wilayah Jakarta pada daerah dataran rendah dengan tutupan wilayah
berupa daerah perkotaan ketika kejadian hujan es dan cuaca cerah saat suhu udara maksimum
menggunakan data radar Doppler C-Band menemukan bahwa ketebalan lapisan atmosfer pada
saat cuaca buruk akan lebih tinggi dibandingkan saat cuaca cerah ditinjau dari parameter geser
angin vertikal dan spectral width[5]. Variasi diurnal lapisan batas atmosfer berdasarkan echo
intensity dan menemukan bahawa echo intensity maksimum berhubugan dengan puncak lapisan
batas konvektif di siang hari. Berdasarkan observasi Boundary Layer Radar ditemukan bahwa
pada daerah yang berbukit memiliki siklus diurnal lapisan batas atmosfer yang kuat[4].
Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana cara menentukan tebal lapisan
batas atmosfer berdasarkan profil vertikal angin radial dan spectral width radar Doppler CBand Stasiun Meteorologi Tabing Padang serta membandingkannya dengan data Radiosonde
melalui identifikasi daerah inversi dan pengurangan nilai kelembaban udara (RH) diatas lapisan
isotermal.
2.

Metode

Data
2.1.1 Data Radar Doppler C-Band
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah radar Doppler C-Band yang
terletak di daerah Padang dengan format *.RAW. Raw data radar diolah menggunakan aplikasi
EDGE yang merupakan aplikasi khusus untuk radar produksi perusahaan pembuat radar
tersebut yaitu Enterprise Electronic Coorporation (EEC). Dalam menentukan tebal lapisan
batas atmosfer menggunakan produk olahan data radar Doppler C-Band yaitu produk Volume
Velocity Processing (VVP) mendapatkan data kecepatan radial (m/ s) untuk melihat arah dan
kecepatan angin secara vertikal dan produk CAPPI (width horizontal) mendapatkan data
vertical cut (V Cut) untuk mendeteksi turbulensinya.
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2.1.2 Data Radiosonde
Data udara atas hasil pengamatan Radiosonde jam 00.00 UTC dan jam 12.00 UTC akan
digunakan untuk mengidentifikasi puncak lapisan batas atmosfer dengan melihat wilayah yang
mengalami peningkatan temperatur potensial sebagai dasar penentuan wilayah inversi dan
mengidentifikasi daerah yang mengalami pengurangan kelembaban pada lapisan inversi
tersebut.
2.1.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Stasiun Meteorologi Tabing Padang dengan koordinat 08031’03” LS dan
140025’01” BT yang merupakan daerah dataran rendah dengan tutupan wilayah berupa daerah
perkotaan dan perbukitan serta lautan, kurang lebih 100 km dari lokasi radar.
2.1.4 Waktu Penelitian
Waktu kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sampel hari
kejadian saat cuaca cerah dan saat cuaca hujan, yaitu :
a) Keadaan cuaca berawan dan hujan pada tanggal 14 Januari 2016
b) Kejadian cuaca cerah dan tidak berawan pada tanggal 16 Juni 2016
Metode Penelitian
2.1.5 Persiapan Awal
Identifikasi kejadian pada masing-masing site waktu kejadian melalui data sinoptik pengamatan
meteorologi Stasiun Meteorologi Tabing Padang dan mencari tahu waktu kejadian tersebut
berlangsung.
2.1.6 Pengolahan Data Radar
Hasil olahan raw data radar akan menghasilkan produk olahan dengan rincian sebagai berikut:
a) Produk Volume Velocity Processing (VVP)
Salah satu produk radial velocity yang menampilkan beberapa parameter meteorologis secara
vertikal seperti divergensi, arah dan kecepatan angin. Dari produk ini dapat terlihat geser angin
sebagai penanda penanda puncak lapisan batas atmosfer.
b) Produk CAPPI (width horizontal)
Produk ini menampilkan nilai echo pada suatu ketinggian yang didapatkan oleh pengamatan
radar, sehingga dari produk ini dapat menampilkan nilai reflektifitas (dBz) yang dihasilkan oleh
suatu massa udara dan memantau pergerakan masing-masing partikel dalam awan untuk
mendeteksi adanya turbulensi.
c) Produk Vertical Cut (V CUT)
Produk ini digunakan untuk melihat struktur vertikal echo suatu kolom udara di area
pengamatan. Dalam penelitian kali ini, V CUT dilakukan pada lintang XX dan garis bujur YY.
2.1.7 Pengolahan Data Radiosonde
Running data radiosonde menggunaan aplikasi RAOB 5.7 untuk mengidentifikasi daerah yang
yang mengalami peningkatan temperatur potensial sebagai daerah inversi dan melihat
pengurangan nilai RH diatas lapisan isotermal.
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Diagram Alir
Diagram alir pada penelitian berikut adalah sebagai berikut pada Gambar 1 :

Gambar 1. Diagram alir penelitian

3. Hasil Dan Pembahasan
Identifikasi Kejadian
Dari citra radar produk CMAX (dBZ) radar Doppler C-Band Padang tanggal 14 Januari 2016
terdapat adanya tutupan partikel hidrologi di atas area Padang sedangkan pada tanggal 16 Juni
2016 tidak terdapat partikel hidrologi. Dua keadaan yang berbeda ini akan mempengaruhi
ketinggian lapisan batas atmosfernya.
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(a)

Gambar 2. Citra radar produk CMAX (dBZ) radar Doppler C-Band Padang (a) tanggal 14
Januari 2016 pukul 20.00 WIB; (b) tanggal 16 Juni 2016 pukul 00.00 WIB

Penentuan Geser Angin dari VVP
Untuk menentukan tebal lapisan batas atmosfer, ketinggian puncak lapisan batas harus
didapatkan terlebih dahulu. Ketinggian puncak lapisan batas atmosfer dapat diidentifikasi
dengan melihat profil vertikal angin radial radar serta dengan melihat pertambahan nilai geser
angin (windshear). Selanjutnya, ketebalan lapisan batas diukur dari dasar permukaan hingga
ketinggian puncak lapisan batas. Namun penentuan tebal lapisan batas atmosfer dengan metode
profil angin terdapat beberapa kondisi dimana puncak lapisan batas sulit teridentifikasi karena
profil angin yang terputus-putus, besarnya variasi profil vertikal angin serta profil angin vertikal
yang konstan di setiap ketinggian.
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(a)

(b)
Gambar 3. Citra radar produk VVP (m/ s) radar Doppler C-Band Padang pukul 04.00 – 19.00 WIB (a)
tanggal 14 Januari 2016; (b) tanggal 16 Juni 2016

Berdasarkan gambar 3 citra radar produk VVP pukul 04.00 – 19.00 WIB di atas, kemudian
dilakukan pengolahan data secara visual untuk menentukan lapisan ketinggian yang mengalami
windshear, diperoleh hasil pada tanggal 14 Januari 2016 windshear terjadi pada ketinggian
kurang lebih 1400 m (pukul 04.00 WIB), 2200 m (pukul 06.00 WIB), 5000 m (pukul 12.00
WIB), 6600 m (pukul 16.00 WIB), 3700 m (pukul 19.00 WIB). Sedangkan pada tanggal 16
Juni 2016 windshear terjadi pada ketinggian kurang lebih 1400 m (pukul 04.00 WIB), 1800 m
(pukul 06.00 WIB), 1900 m (pukul 12.00 WIB), 1400 m (pukul 16.00 WIB), 3000 m (pukul
19.00 WIB). Untuk melihat karakter ketinggian lapisan batas atmosfer pada dua keadaan diatas,
selanjutnya dibuat grafik perbandingan ketinggian lapisan batas atmosfer seperti yang
ditampilkan pada gambar 4 berikut ini.
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Gambar 4. Grafik Perbandingan Ketinggian Lapisan Batas Atmosfer Saat Cuaca Cerah tanggal
14 Januari 2016 (garis biru) dan Cuaca Berawan tanggal 16 Juni 2016 (warna merah)

Secara umum tebal lapisan batas atmosfer pada saat keadaan cuaca cerah lebih tipis (puncak
ketinggian lapisan batas atmosfer lebih rendah) dibandingkan ketika cuaca berawan atau
tertutup oleh partikel hidrologi diatasnya. Hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya lapisan
batas atmosfer sebagai akibat dari interaksi antara atmosfer dengan permukaan akan
menghasilkan nilai ketebalan lapisan batas yang berbeda untuk tempat dan kondisi atmosfer
yang berbeda. Ketebalan lapisan batas atmosfer yang tipis ketika cuaca cerah ini yang akan
membuat gas polutan tertahan pada ketinggian dekat permukaan bumi dan hal ini tentu sangat
berbahaya bagi kesehatan.
Analisis Radiosonde
Analisis radiosonde adalah analisis data udara atas dengan menerbangkan balon cuaca,
kemudian seperangkat sensor yang diterbangkan bersama balon akan mencatat keadaan
atmosfer atas pada tiap lapisan ketinggian. Analisis ini dilaksanakan dua kali sehari pada jam
00.00 UTC (07.00 WIB) dan 12.00 UTC (19.00 WIB), data yang diterima akan diolah
menggunakan aplikasi Rawinsonde Observation (RAOB). Dalam penelitian kali ini, analisis
radiosonde digunakan sebagai data pembanding untuk menentukan profil angin vertikal serta
melihat pertambahan nilai geser angin (windshear). Analisi radiosonde juga dapat digunakan
untuk menentukan ketinggian lapisan batas atmosfer, yaitu dengan melihat letak lapisan inversi.
Dari gambar 4 dibawah tampak bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 terdapat daerah inversi
subsiden jam 07.00 WIB pada lapisan ketinggian 2700 m dan terdapat deerah inversi yang sama
pada malam hari jam 19.00 WIB pada lapisan ketinggian 2300 m. Dan pada tanggal 14 Januari
2016 terdapat daerah inversi subsiden jam 07.00 WIB pada lapisan ketinggian 4000 m dan
terdapat daerah inversi yang sama pada malam hari jam 19.00 WIB pada lapisan ketinggian
3700 m.
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(a)

(b)
Gambar 5. Profil Udara Atas dari analisis radiosonde yang diolah menggunakan aplikasi RAOB (kiri
profil jam 00.00 UTC dan kanan profil jam 12.00 UTC); (a) tanggal 14 Januari 2016; (b) tanggal 16 Juni
2016

4.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
a. Ketinggian lapisan batas atmosfer dapat diidentifikasi dari profil vertikal angin dengan
melihat pertambahan nilai geser angin (windshear). Selanjutnya, ketebalan lapisan batas
diukur dari dasar permukaan hingga ketinggian puncak lapisan batas.
b. Ketebalan lapisan batas atmosfer pada saat cuaca berawan dimana radiasi matahari
terhambat ke permukaan bumi akan lebih tebal dibandingkan pada keadaan cuaca cerah tidak
berawan. Sehingga interaksi partikel gas polutan dengan permukaan bumi akan berbahaya
ketika cuaca cerah tidak berawan karena ketinggian lapisan batas yang rendah.
c. Berdasarkan penelitian ini, radar cuaca telah mampu menyediakan data sebagai bahan
analisis ketinggian lapisan batas melalui profil angin vertikal. Namun radar juga memiliki
kelemahan tertentu. Penentuan tebal lapisan batas atmosfer dengan metode profil angin
terdapat beberapa kondisi dimana puncak lapisan batas sulit teridentifikasi karena profil
angin yang terputus-putus, besarnya variasi profil vertikal angin serta profil angin vertikal
yang konstan di setiap ketinggian.
d. Dari analisis radiosonde terlihat bahwa ketebalan lapisan batas atmosfer akan semakin besar
pada siang hari dibandingkan pada waktu dini hari dan malam hari.
Penelitian yang telah dilakukan dan tertuang dalam tulisan ini merupakan langkah awal dalam
mengoptimalkan fungsi radar cuaca sesuai dengan kebutuhan dan fenomena yang terjadi di area
cakupan radar yang salah satunya adalah untuk menentukan ketinggian lapisan batas atmosfer
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dimana informasi terkait ketinggian lapisan batas ini sangat penting utamanya untuk
keselamatan aktifitas penerbangan, penanganan zat-zat polutan dan persebarannya.
Ucapan Terimakasih
Penelitian ini tidak akan selesai tanpa data radar cuaca Doppler C-Band milik Stasiun
Meteorologi Tabing, Padang. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada
teman-teman BMKG di Stasiun Meteorologi Tabing atas dukungan data dan dukungan kepada
penulis.
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PROTOTIPE PENGKONDISI KALIBRASI LAPANG KECEPATAN
ANGIN MENGGUNAKAN MOTOR STEPPER
BAYU SANTOSO, ZAHRA KURNIAWATI, DINDA JAELANI HIDAYAT,
AGUSTINA RACHMAWARDANI
Prodi Instrumentasi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Abstrak. Kalibrasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan secara berkala untuk menjamin peralatan
pengamatan laik operasi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2009. Kegiatan kalibrasi yang
dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dibagi menjadi dua yaitu kalibrasi
laboraturium dan kalibrasi lapang. Pada kalibrasi lapang pengkondisian keadaan untuk kalibrasi sulit
diciptakan, terutama dalam melakukan kalibrasi lapang sensor kecepatan angin. Dalam kalibrasi lapang
sensor keceptan angin, personil kalibrasi hanya dapat memanfaatkan angin yang berada di lingkungan,
sehingga hasil kalibrasi menjadi kurang akurat. Berbeda dengan kalibrasi laboraturium dimana angin
dapat dikondisikan pada set point tertentu menggunakan Wind Tunnel. Untuk mengatasi kendala dalam
kalibrasi lapang sensor kecepatan angin maka Penulis membuat sebuah Prototipe Pengkondisi
Kecepatan Angin Menggunakan Motor Stepper. Perancangan prototipe ini menggunakan motor stepper
yang dapat diatur kecepatannya dan berfungsi untuk memutarkan poros pada sensor kecepatan angin
sehingga berputar sesuai dengan set point yang diatur pada motor stepper. Data yang dihasilkan dari
sensor kecepatan angin ditampilkan pada LCD. Penelitian ini diharapkan mempermudah personil
kalibrasi untuk melaksanakan kegiatan kalibrasi lapang sensor kecepatan angin.
Kata kunci : kalibrasi, motor stepper, sensor kecepatan angin.
Abstract. Calibration is an activity that must be done periodically to ensure the prime state of the
observation equipment used as regulated in UU No. 31 Tahun 2009. Calibration activities conducted
by the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) are divided into two which are the
laboratory calibration and the field calibration. In the field calibration, the conditions for calibration
would often be difficult to create, especially for wind speed sensors. In the calibration of wind sensor,
calibration personnel can only utilize the winds in the environment, so the calibration results would
become less accurate. Unlike the laboratory calibration where the wind can be conditioned on a
particular set point using a Wind Tunnel, we overcome the obstacle in field calibration of wind speed
sensors by creating a Prototype of Wind Speed Conditioner by Using Stepper Motors. The design of
this prototype is by using a stepper motor whose speed could be set and served to rotate the shaft on
the wind speed sensor so that the rotation speed would be precisely the same according to the set point
that is set beforehand on the stepper motor. The generated data from the wind speed sensor is displayed
on the LCD. This research is expected to make calibration easier for personnel to do, as the calibration
of wind speed sensor is done on the field.
Keywords : calibration, stepper motor, wind speed sensor.

1. Pendahuluan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai Lembaga
Pemerintah Non Kementrian (LPNK) berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memiliki beberapa kegiatan operasional salah satunya
melakukan pengamatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. BMKG
mengoperasikan peralatan pengamatan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya. UU No.
31 Tahun 2009 juga menyebutkan, untuk menjamin laik operasi, peralatan pengamatan harus
dikalibrasi secara berkala.
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Kalibrasi lapang sensor kecepatan angin yang dilakukan selama ini hanya memanfaatkan angin
yang ada pada lingkungan. Pada daerah tertentu seringkali saat kalibrasi, tidak ada angin yang
berhembus, hal ini dapat mempengaruhi nilai koreksi dari proses kalibrasi sehingga berdampak
pada ketidakakuratan data yang dihasilkan sensor.
Penulis membuat sebuah Prototipe Pengkondisi Kalibrasi Lapang Kecepatan Angin
Menggunakan Motor Stepper untuk mengatasi permsalahan yang ada. Perancangan ini
menggunakan motor stepper yang dapat diatur kecepatannya dan terhubung dengan sensor
kecepatan angin operasional yang dijadikan sebagai standar dan Unit Under Test (UUT). Motor
stepper berfungsi untuk memutarkan shaft pada sensor kecepatan angin sehingga berputar
sesuai dengan set point yang diatur pada motor stepper. Data yang dihasilkan dari anemometer
standar dan anemometer UUT ditampilkan pada Liquid Crystal Display (LCD).
2. Metode Penelitian
Kalibrasi. International Organization for Standardization (ISO) / International Electrotenic
Comiton (IEC) Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM)
mendefinisikan kalibrasi adalah kegiatan yang menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh
instrument/alat ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang sudah diketahui
tingkat kebenarannya (yang berkaitan dengan kisaran yang diukur) dalam kondisi tertentu
(Marpaung, 2015). Tujuan kalibrasi anemometer adalah untuk menetapkan nilai koreksi dan
ketidakpastian anemometer UUT terhadap anemometer standar.
Anemometer. Anemometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur
arah dan kecepatan angin. Tipe anemometer yang sering digunakan diantaranya adalah cup
counter. Cup counter ini terdiri dari cup (mangkuk) hemispherical (setengah bola) yang terletak
diujung dari lengan horizontal dari anemometer. Aliran udara yang berhembus kearah cup
sehingga putarannya sebanding dengan kecepatan angin. (MK. MET 2015) Penelitian ini
menggunakan sensor kecepatan angin tipe Environdata WS31 yang ditunjukkan pada Gambar
1.

Gambar 1. Environdata WS31 (http://techrentals.com.au/)

Motor Stepper. Motor stepper merupakan motor listrik yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa
digital, bukan dengan memberikan tegangan yang terus-menerus. Ketepatan kontrol gerak
motor stepper terutama dipengaruhi oleh jumlah step tiap putaran. Semakin banyak jumlah step,
semakin tepat gerak yang dihasilkan (Kalatiku, 2011).

Gambar 2. Motor Stepper (www.sparkfun.com)
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Nilai kecepatan angin pada anemometer didapatkan menggunakan rumus berikut:
𝑉𝑚𝑝ℎ = 𝑑 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 60/5280

(2.1)

Dimana:
Vmph = kecepatan angin (mph)
d
= diameter motor stepper (feet)
RPM = nilai Revolution Per Minute (RPM) pada motor stepper
Untuk mendapatkan konversi kecepatan angin dalam knot maka nilai V dikalikan dengan 0,87
(http://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/windspeed.shtml).

𝑉𝑘𝑡𝑠 = 𝑉𝑚𝑝ℎ ∗ 0,87

(2.2)

Blok Diagram Sistem. Blok diagram berfungsi menjelaskan prinsip kerja alat secara umum,
sehingga keseluruhan rangkaian yang ada mempu menghasilkan sistem yang diinginkan.

Gambar 3. Blok diagram sistem

Secara garis besar, blok diagram terdiri dari 4 bagian utama, yaitu input, proses, output dan
catudaya. Komponen input berupa keypad 3x4 untuk memasukkan nilai set point dan RTC
DS3231 sebagai pewaktu sistem. Komponen proses berupa Arduino Mega 2560 sebagai pusat
pengontrol keseluruhan sistem, Driver L 298N untuk mengontrol kecepatan serta arah
perputaran motor, Motor Stepper 42D2060 untuk memutar shaft coupler yang tersambung
dengan sensor kecepatan angin WS 31. Anemometer yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan dua buah anemometer WS 31, yang salah satunya dianggap standar dan UUT.
Komponen output terdiri dari LCD untuk menampilkan nilai kecepatan angin dan SD Card
untuk menyimpan data kecepatan angin. Adaptor 9 VDC sebagai catu daya sistem, sedangkan
WS 31 membutuhkan catu daya 5,5–7 VDC oleh karena itu digunakan modul Step Down
Converter LM2596.
Diagram Alir Sistem. Pemrograman pada alat dibuat menggunakan software Arduino IDE.
Pemrograman pada alat dibuat untuk membentuk diagram alir kerja alat yang dapat dilihat pada
gambar.
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Gambar 4. Diagram alir sistem

3. Hasil dan Pembahasan
Pengujian dilakukan di Laboratorium Perancangan Sistem Sekolah Tinggi Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika, Jakarta. Pengujian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap antara
lain pengujian RPM motor stepper, perhitungan fungsi transfer motor stepper dan pengujian
kecepatan angin anemometer.
a) Pengujian RPM motor stepper
Pengujian RPM motor stepper dilakukan dengan memprogram motor stepper dengan beberapa
set point yang telah ditentukan, kemudian kecepatan motor stepper tersebut diukur
menggunakan Tachometer. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara
kecepatan motor (RPM) yang diinputkan pada program (ideal) dengan hasil pembacaan
Tachometer. Pengambilan data dilaksanakan selama 10 detik untuk setiap set point. Hasil
pengujian ini disajikan dalam tabel 1 berikut ini. Pengujian RPM motor stepper mendapatkan
selisih rata-rata sebesar 0,22 RPM.
Tabel 1. Pengujian RPM motor stepper
Kecepatan motor ideal
(RPM)
25
50

Kecepatan motor Tachometer (RPM)
25,2
49,7

Selisih
(RPM)
-0,2
0,3

75

74,7

0,3

100

99,9

0,1

125

124,9

0,1

150

149,9

0,1

175

174,7

0,3

200

200,1

-0,1

225

224,2

0,8

250

249,6

0,4

275

274,7

0,3
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Gambar 5. Pengujian RPM motor stepper dengan set point 125 RPM

b) Perhitungan fungsi transfer motor stepper
Untuk mendapatkan fungsi transfer motor stepper maka dilakukan perhitungan secara teoritis
antara RPM dan kecepatan angin, dimana perhitungan secara teoritis menjadi acuan karena
dianggap ideal. Rumus 2.1 dan 2.2 digunakan untuk mengkonversi RPM ke knot yang
ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Konversi RPM ke Knot pada motor stepper
Kecepatan motor
Kecepatan angin
(RPM)
(knot)
25
0,46
50
0,92
75
1,37
100
1,83
125

2,29
2,75
3,20
3,66
4,12
4,58
5,04

150
175
200
225
250
275

Setelah dihitung nilai kecepatan angin (knot) pada Tabel 2, kemudian dilakukan perhitungan
menggunakan metode regresi linear untuk mendapatkan nilai multiplier dan offset yang akan
dimasukkan pada pemrograman anemometer. Perhitungan tersebut didapatkan nilai multiplier
yaitu 0,0183 dan offset yaitu 0,0000.
c) Pengujian kecepatan angin anemometer
Pengujian kecepatan angin ini menggunakan shaft coupler untuk menghubungkan motor
stepper dan anemometer. Pengujian dilakukan dengan menginputkan kecepatan motor (RPM)
pada beberapa set point yang telah ditentukan, kemudian dibaca kecepatan angin anemometer
(knot). Pengujian dilakukan dengan sebelas set point sampai maksimal adalah 275 RPM. Setiap
set point dilakukan pengujian selama satu menit dengan sampling data per dua detik. Hasil
pengujian ini disajikan dalam tabel 3 berikut ini. Nilai kecepatan angin yang ditampilkan
merupakan rata-rata dari sampling data yang diambil.
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Kecepatan
motor
(RPM)
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275

Tabel 3. Pengujian kecepatan angin anemometer
Kecepatan Anemometer Anemometer
Selisih A
angin ideal
A
B
dan ideal
(knot)
(knot)
(knot)
(knot)

0,46
0,92
1,37
1,83
2,29
2,75
3,20
3,66
4,12
4,58
5,04

0,37
1,28
1,83
2,38
3,11
3,66
4,21
4,94
5,49
6,04
6,77

0,55
1,28
1,83
2,38
3,11
3,66
4,21
4,94
5,49
6,04
6,59

0,09
-0,36
-0,46
-0,55
-0,82
-0,91
-1,01
-1,28
-1,37
-1,46
-1,73

Selisih B
dan ideal
(knot)

-0,09
-0,36
-0,46
-0,55
-0,82
-0,91
-1,01
-1,28
-1,37
-1,46
-1,55

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai yang
ditampilkan antara anemometer A dan anemometer B kecuali pada set point 25 dan 275 dengan
selisih sebesar 0,18. Rata-rata selisih antara anemometer A dan B dengan ideal memiliki nilai
yang sama sebesar -0,90 knot.
Nilai rata-rata selisih yang sama antara anemometer A dan B disebabkan oleh penggunaan jenis
sensor kecepatan angin yang sama kondisinya.

Gambar 6. Pengujian kecepatan angin anemometer

4. Kesimpulan
Prototipe pengkondisi kalibrasi lapang kecepatan angin merupakan salah satu solusi yang dapat
diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan kalibrasi lapang
anemometer. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memasukkan set point kecepatan motor
tanpa melihat kondisi angin lingkungan. Prototipe ini dapat berkontribusi langsung kepada
BMKG untuk mengoptimalkan proses kalibrasi lapang anemometer sehingga dapat tercapainya
data yang akurat dengan meminimalisir pengaruh lingkungan dalam kalibrasi. Prototipe ini
beroperasi dengan baik dan dapat mengkondisikan kecepatan angin dari 0,37 knot sampai
dengan 6,04 knot. Rata-rata selisih anemometer dengan perhitungan sebesar -0,90 knot.
Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan kemudian hari untuk mendapatkan nilai
kecepatan angin yang lebih besar.

248

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Daftar Pustaka
1.
2.

3.
4.

5.

ISO, 2008, Organization for Standardization (ISO) / International Electronic Comition
IEC Guide 17025:2005
Kalatiku, Protus Pieter, Yuri Yudhaswana Joefrie, 2011, Pemrograman Motor Stepper
Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman C, Majalah Ilmiah “Mektek” Tahun XIII
No. 1
Laboraturium Kalibrasi BMKG, 2015, Metode Kalibrasi Meteorologi, Versi ISO/IEC
17025:2005
Marpaung, Y. V., 2015, Aplikasi Perhitungan Hasil Kalibrasi dan Nilai Ketidakpastian
Pengukuran dalam Sertifikat Kalibrasi Berbasis Visual Basic, Skripsi, Program Sarjana
Terapan Instrumentasi, STMKG, Tangerang Selatan.
Republik Indonesia, 2009, Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2009
tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2009, Sekretariat Negara, Jakarta

249

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

DAMPAK TERJADINYA EL NINO/LA NINA TERHADAP
INTENSITAS, MASA HIDUP DAN FREKUENSI SIKLON
DENDI RONA PURNAMA, KIAGUS ARDI ZULISTYAWAN,
BAYU CHRISTIAN, DESAK PUTU OKTA VEANTI
Prodi Meteorologi,
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
email : deronpurna@gmail.com
Abstrak. Fenomena badai siklon adalah salah satu bencana hidrometeorologi yang paling merusak di
Bumi. Siklon bisa terjadi di kawasan yang dipengaruhi aktivitas El Nino (La Nina). Siklon tropis
maupun El Nino dapat menyebabkan kondisi cuaca atau iklim ekstrim di daerah tropis. Pada kajian ini,
dilakukan kajian mengenai dampak fenomena El Nino (La Nina) terhadap besar kecilnya badai siklon
(intensitas siklon) di sekitar wilayah Indonesia. Besar kecilnya badai siklon tersebut diklasifikasikan
dengan menggunakan Skala Saffir-Simpson. Selain intensitas, dikaji pula hubungan El Nino (La Nina)
dengan masa hidup dan frekuensi kemunculan fenomena siklon di sekitar wilayah Indonesia. Penelitian
ini akan membandingkan data siklon pada tahun ketika terjadi peristiwa El Nino (La Nina) dengan data
siklon pada tahun ketika tidak terjadi peristiwa El Nino (La Nina). Dalam kajian ini, digunakan data
siklon selama 10 tahun (2007-2017) dari situs JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Selain
itu, digunakan juga data indeks El Nino dalam Nino 3.4 sebagai data aktivitas ENSO. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik. Dari hasil analisis tersebut, secara umum
diperoleh bahwa El Nino (La Nina) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas dan
masa hidup siklon di sekitar wilayah Indonesia. Secara khusus, El Nino (La Nina) memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap intensitas dan masa hidup siklon di wilayah utara ekuator. Sementara
itu, di selatan ekuator tidak menunjukan korelasi yang signifikan. Pengaruh El Nino (La Nina) terhadap
frekuensi siklon belum dapat terlihat dengan jelas pada penelitian ini sehingga diperlukan penelitian
lebih lanjut mengenai hal ini.
Kata kunci : siklon, el nino (la nina), intensitas siklon, masa hidup siklon, frekuensi siklon
Abstract. Cyclone is one of the most destructive hidrometeorological disaster on the Earth. Cyclone
can happen in the area that is influenced by El Nino (La Nina) activity. Both cyclone and El Nino (La
Nina) can cause extreme weather condition or extreme climate condition in the tropical area. This
research is aimed to find the impact of El Nino (La Nina) phenomenon to intensity of the cyclone around
Indonesia. The intensity of cyclone is classified by the Saffir-Simpson Hurricane Scale. Besides,
relationship of El Nino (La Nina) with lifetime and frequency of cyclone around Indonesia is also
studied. This research will compare between the cyclone data on the year with El Nino (La Nina) and
the cyclone data on the normal year. This research is using the cyclone data in 10 years between 2007
until 2017 from the JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) website. Besides, the El Nino index
on Nino 3.4 as the data of ENSO activity is also used. The method that is used by the research is the
statistical method. From the analysis, generally found that El Nino (La Nina) has significant positive
impact to the intensity and the lifetime of cyclones around Indonesia. Specifically, El Nino (La Nina)
has significant positive impact to the intensity and the lifetime of cyclones in the northern part of
equator. Meanwhile, it doesn’t show the significant correlation in the southern part of the equator. The
impact of El Nino (La Nina) to the cyclone frequency can’t be conducted on this research so that it
needs further research.
Keywords : cyclone, el nino (la nina), cyclone’s intensity, cyclone’s lifetime, cyclone’s frequency

1. Pendahuluan
Fenomena badai siklon adalah salah satu bencana hidrometeorologi yang paling merusak di
Bumi. Menurut sejarah, 90% siklon tropis mematikan. Karena ukurannya yang sangat besar
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serta angin kencang dan gumpalan awan yang dimilikinya, siklon menimbulkan dampak yang
sangat besar pada tempat-tempat yang dilaluinya. Dampak ini bisa berpengaruh terhadap
ekologi dan struktur geomorfologi, terutama di lautan [1].
Misalnya, Topan Nepartak yang menyapu Taiwan Timur pada Jumat, 8 Juli 2016 yang
menyebabkan hujan deras dan angin kencang. Topan ini juga menyebabkan satu orang tewas
dan 66 orang terluka, sehingga pemerintah setempat mengevakuasi lebih dari 15.400 orang
sebelum terkena dampak yang lebih parah. Dampak Topan Nepartak juga memengaruhi
transportasi : lebih dari 300 penerbangan internasional dan 254 penerbangan domestik
dibatalkan, layanan kereta api cepat terpaksa dihentikan dan 187.830 rumah terputus dari
pasokan listrik [2]. Selain Topan Nepartak, masih banyak lagi fenomena badai siklon yang
dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Siklon tropis maupun El Nino dapat menyebabkan
kondisi cuaca atau iklim ekstrim di daerah tropis [3]. Oleh karena itu, siklon dan El Nino (La
Nina) merupakan salah satu fenomena alam yang penting dan diperlukan pengkajian mengenai
hal tersebut.
Indonesia yang terletak di daerah ekuator bukan merupakan daerah lintasan badai siklon.
Namun demikian keberadaan badai siklon di sekitar Indonesia, terutama yang terbentuk di
sekitar Pasifik Barat Laut, Samudra Hindia Tenggara dan sekitar Australia akan mempengaruhi
pembentukan pola cuaca di Indonesia [3].
Siklon tropis ialah pusaran atmosferik kuat yang terbentuk di atas lautan tropis yang hangat dan
merupakan tingkatan dewasa dalam gangguan tropis [4][5]. Selain itu, siklon tropis merupakan
badai sirkuler yang menimbulkan angin perusak sampai daerah sekitar 250 mil dari pusatnya
dan memiliki kecepatan angin yang paling kencang terdapat pada cincin yang bergaris tengah
20 mil sampai 30 mil dari pusat siklon [6]. Kecepatan minimum untuk dikategorikan sebagai
siklon ialah 33 m/s atau setara dengan 64 knot [7]. Siklon tropis dapat terbentuk dengan
persyaratan berikut ini:
1. Suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26.5 C hingga ke kedalaman 60 meter.
2. Kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan
Cumulonimbus. Awan-awan ini, yang merupakan awan-awan guntur, dan merupakan
penanda wilayah konvektif kuat, adalah penting dalam perkembangan siklon tropis.
3. Atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km. Ketinggian ini merupakan
atmosfer paras menengah, yang apabila dalam keadaan kering tidak dapat mendukung
bagi perkembangan aktivitas badai guntur di dalam siklon.
4. Berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari ekuator. Meskipun memungkinkan,
siklon jarang terbentuk di dekat ekuator.
5. Gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai
dengan pumpunan angin.
6. Perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan kondisi
angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan badai guntur [8].
ENSO (El Niño–Southern Oscillation) adalah bagian alamiah dari sistem iklim global dan hasil
dari interaksi dalam skala besar antara lautan dan atmosfer yang terjadi terutama melewati pusat
wilayahnya di Pasifik Tropis-Subtropis sampai wilayah Samudera Hindia. ENSO juga
merupakan fenomena yang tidak teratur dan cenderung terjadi lagi pada rentang waktu 2-7
tahun dan dimanifestasikan dengan adanya pergantian antara 2 fase yang sering disebut El Nino
dan La Nina [9].
Selama peristiwa El Nino, pemanasan daerah Samudera Pasifik Tropis dan Samudera Hindia
menyebabkan perpindahan produksi curah hujan utama dari benua ke wilayah samudra yang
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telah disebutkan sebelumnya. Kecenderungan sebaliknya terjadi saat La Nina. El Nino dapat
berdampak pada Iklim, ekosistem serta aktifitas manusia [10].
Dalam skala waktu antar tahun, ENSO dikenal sebagai faktor utama dalam modulasi
keberagaman antar tahun dari aktivitas siklon di Pasifik Barat Laut [11][12][13][14][15]. Pada
tahun yang terdapat El Nino, siklon tropis terjadi lebih lama dan lebih besar, dengan 3-5
kategori siklon dan sedikit badai siklon yang tidak membesar setelah melalui fase badai tropis
(tropical strom) [14]. Pengkategorian badai tersebut biasanya menggunakan Skala SaffirSimpson (Saffir-Simpson Hurricane Scale, SSHS), yaitu pemeringkatan dari 1 sampai 5 pada
siklon berdasarkan pada kecepatan angin (tabel 1) [7]. Variasi antar tahun dalam rata-rata masa
hidup tahunan, intensitas, dan frekuensi dari siklon semua berkontribusi terhadap sinyal ENSO
dalam akumulasi energi siklon, meskipun efek masa hidup siklon tampak menjadi yang paling
penting [14].
Tabel 1. Skala Saffir-Simpson
Kategori
Keterangan
64-82 knot
1
119-153 km/jam
83-95 knot
2
154-177 km/jam
96-112 knot
3
178-208 km/jam
113-136 knot
4
209-251 km/jam
≥137 knot
5
≥252 km/jam

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara El Nino (La
Nina) dengan intensitas, masa hidup dan frekuensi dari siklon. Untuk kepentingan analisa,
siklon yang diteliti akan dikelompokan menjadi dua daerah, yaitu siklon di sebelah utara
ekuator dan siklon di sebelah selatan ekuator.
2. Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data siklon dengan batasan wilayah 90˚BT150˚BT dan 30˚LU-30˚LS (gambar 1). Data siklon ini diperoleh dari situs Japan Aerospace
Exploration Agency (JAXA) dari tahun 2007-2017 [16]. Untuk membandingkan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu data indeks El Nino dalam Nino 3.4 (SSTA Index Nino
3.4) dalam bentuk mingguan yang diperoleh dari situs BMKG [17].

Gambar 1. Peta wilayah pembagian siklon
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik. Dalam penelitian
ini akan menganalisis keterkaitan intensitas, frekuensi, dan masa hidup siklon dengan El Nino
(La Nina). Data siklon dan data indeks El Nino yang telah dikumpulkan dibuat menjadi
scattering plot. Data siklon dipisah antara yang di utara ekuator dan yang di selatan ekuator
untuk melihat adanya perbedaan karakteristik dari siklon di masing-masing tempat. Dari hasil
scattering plot tersebut, dianalisis koefisien korelasi dan nilai regresinya (R-Value) serta dicari
nilai probabilitasnya (P-Value). Nilai Probabilitas maksimal yang digunakan adalah 0,05
dimana nilai ini berarti bahwa tingkat kepercayaan terhadap korelasi tersebut adalah sebesar
95%.
Menurut Levin & Rubin (1998:648), regresi digunakan untuk menentukan sifat-sifat dan
kekuatan hubungan antara dua variabel serta memprediksi nilai dari suatu variabel yang belum
diketahui dengan didasarkan pada observasi masa lalu terhadap variabel tersebut dan variablevariabel lainnya [18].
Dalam penghitungan nilai regresi menggunakan rumus regresi sebagai berikut :

.................(1)
Dalam sebuah penelitian yang memiliki banyak variabel, ketika nilai regresinya rendah belum
tentu data itu tidak signifikan. Oleh karena itu diperlukan mencari nilai probabilitas (P-Value).
Dalam sebuah penelitian menggunakan metode statistik diperlukan mencari nilai probabilitas.
Nilai-P adalah ukuran dari jumlah pasti dari bukti yang bertentangan (berlawanan) dengan 𝐻0
di mana semakin kecil nilai-P, semakin banyak bukti yang bertentangan (berlawanan) dengan
𝐻0 [19]. Jika nilai P-Value dari suatu perhitungan data statistik ≤ 0,05, maka perhitungan
tersebut bisa disebut signifikan dan sebaliknya.
Untuk analisa frekuensi digunakan histogram dengan 5 pembagian kelas : normal (interval Nino
3.4 dari (-0,5)-(0,5)), El Nino kuat (interval Nino 3.4 (>2)), El Nino moderat (interval Nino 3.4
dari 1-2), El Nino lemah (interval Nino 3.4 dari 0,5-1), La Nina lemah (interval Nino 3.4 dari
(-0,5)-(-1)), La Nina moderat (interval Nino 3.4 dari (-1)-(-2)), La Nina kuat (interval Nino
3.4(<-2)).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Keadaan Siklon di Indonesia
3.1.1 Analisis Jumlah Siklon Musiman di sekitar Indonesia
Analisis mengenai jumlah siklon dalam triwulan diperlukan untuk mengetahui kecenderungan
waktu/musim kemunculan siklon di sekitar wilayah Indonesia (daerah penelitian). Pemisahan
antara wilayah utara dan selatan bermaksud agar dapat terlihat karakteristik waktu kemunculan
siklon di masing-masing wilayah serta frekuensinya dalam musiman (triwulan). Gambar 2
menjelaskan jumlah siklon yang terjadi pertriwulan tahun 2007-2017 di sekitar Indonesia.
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Gambar 2. Histogram jumlah siklon pertriwulan dari 2007-2017 di sekitar Indonesia

Secara umum histogram di atas menunjukkan jumlah siklon yang terjadi pertriwulan dari tahun
2007-2017 dan didominasi oleh siklon yang terjadi di daerah utara ekuator. Pada bulan DJF
(Desember Januari Februari), kemunculan siklon lebih banyak terjadi di selatan ekuator. Hal
yang sama terjadi pada bulan MAM (Maret April Mei), meskipun kedua wilayah mengalami
peningkatan jumlah kemunculan siklon, tetapi kemunculan siklon lebih banyak terjadi di
selatan ekuator.
Pada bulan JJA (Juni Juli Agustus), hanya di daerah utara ekuator saja muncul siklon dari tahun
2007-2017 di sekitar wilayah Indonesia. Pada bulan SON (September Oktober November),
frekuensi jumlah siklon di utara ekuator mengalami peningkatan yang cukup drastis dan
memiliki frekuensi paling tinggi. Sementara itu, di selatan ekuator hanya terjadi 1 siklon di
bulan SON pada kurun waktu 2007-2017.
Di wilayah utara ekuator hampir setiap musim (triwulan) terjadi siklon, namun yang paling
dominan terjadi pada bulan SON dan JJA. Untuk wilayah selatan ekuator hanya dominan pada
bulan DJF dan MAM.
3.1.2 Analisis Rata-rata Masa Hidup Siklon Musiman di sekitar Indonesia
Analisis rata-rata masa hidup siklon diperlukan untuk mengetahui kecenderungan masa hidup
siklon di sekitar Indonesia . Pemisahan antara wilayah utara dan selatan bermaksud agar dapat
terlihat rata-rata masa hidup siklon di masing-masing wilayah serta frekuensinya dalam
musiman (triwulan). Gambar 3 menjelaskan rata-rata masa hidup siklon yang terjadi
pertriwulan dari tahun 2007-2017 di sekitar Indonesia.
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Gambar 3. Histogram rata-rata masa hidup siklon pertriwulan dari tahun 2007-2017 di
sekitar Indonesia

Secara umum histogram di atas menunjukkan rata-rata hidup siklon yang terjadi pertriwulan
dari tahun 2007-2017 di sekitar Indonesia. Terlihat bahwa rata-rata masa hidup siklon di daerah
utara lebih lama dibandingkan di daerah selatan disetiap musim maupun pada keseluruhan
(total). Terlihat bahwa rata-rata masa hidup siklon di utara ekuator pada bulan JJA (8,7 hari)
adalah yang paling panjang (lama). Sedangkan untuk daerah selatan ekuator paling lama terjadi
pada bulan DJF (6,55 hari).
Pada bulan DJF (Desember Januari Februari), siklon di daerah utara ekuator mempunyai ratarata masa hidup yang lebih lama dibandingkan siklon di selatan ekuator. Hal yang sama terjadi
pada bulan MAM (Maret April Mei) sama seperti pada bulan DJF. Namun di utara ekuator
mengalami kenaikan sedangkan di selatan ekuator mengalami penurunan.
Siklon di daerah utara ekuator mempunyai rata-rata masa hidup lebih lama pada bulan JJA (Juni
Juli Agustus). Di bulan JJA, daerah selatan ekuator tidak mengalami siklon dalam kurun waktu
2007-2017.
Siklon yang terjadi pada bulan SON (September Oktober November) di utara ekuator
mengalami penurunan dari pada bulan JJA. Sedangkan di selatan ekuator pada bulan SON
memiliki rata-rata masa hidup paling pendek dibandingkan ke tiga musim lainnya.
Berdasarkan penelitian Chan (2000), ENSO dikenal sebagai faktor utama keberagaman
aktivitas siklon di Pasifik Barat Laut (dekat wilayah Indonesia). Selain itu, menurut Camargo
SJ dan Sobel AH (2005) El Nino mempunyai pengaruh terhadap intensitas, masa hidup serta
frekuensi siklon di Pasifik Barat Laut (termasuk wilayah sekitar Indonesia). Oleh karena itu
pada penelitian kali ini akan membahas mengenai tiga hal tersebut.
3.2 Analisis Hubungan El Nino (La Nina) dan Siklon di sekitar wilayah Indonesia
3.2.1 Analisis Hubungan El Nino (La Nina) dengan Intensitas Siklon
Berdasarkan data yang diperoleh dari situs JAXA, dari tahun 2007 sampai 2017 telah terjadi
188 badai siklon di sekitar wilayah Indonesia atau pada wilayah 90˚BT-150˚BT dan 30˚LU30˚LS. Gambar 4 menunjukan hubungan SSTA (Sea Surface Temperature Anomaly) dalam
Nino 3.4 dengan siklon (dalam Skala Saffir-Simpson) di seluruh wilayah penelitian. Untuk
melihat hubungannya digunakan scattering plot.
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Gambar 4. Grafik pencar SSTA (Nino 3.4) dengan siklon dari tahun 2007-2017

Pada gambar 4, persamaan garis regresinya ialah 𝑦 = 0,3538𝑥 + 2,967 . Nilai regresi (𝑅 2 )
antara SSTA dengan siklon adalah 0,0455. Nilai regresi (R-Value) tersebut mempunyai arti
bahwa hanya sebesar 4,55 % variasi dari variabel Y (data siklon dalam Skala Saffir-Simpson)
dapat diterangkan dengan variabel X (indeks Nino 3.4), sedangkan sisanya yaitu 95,45%
dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui.
Koefisien korelasi (𝑅) antara SSTA dengan siklon adalah 0,2121. Kedua variabel memiliki
hubungan searah dikarenakan koefisien korelasinya positif. Nilai probabilitas (P-Value) untuk
gambar 4 ialah 0,0033. Karena nilai P-Value kurang dari 0,05 maka korelasinya signifikan
secara statistik. Artinya El Nino (La Nina) memiliki pengaruh terhadap intensitas siklon di
sekitar wilayah indonesia.
Dalam data siklon yang telah dikumpulkan terdapat siklon yang terbentuk di daerah utara
ekuator dan daerah selatan ekuator. Dalam hal ini diperlukan pemisahan dalam menganalisis
supaya dapat terlihat seberapa besar faktor lain yang mempengurahi hubungan variabel x
dengan variabel y di daerah masing-masing. Gambar 5 menjelaskan grafik pencar dari Indeks
Nino 3.4 dengan siklon dari tahun 2007-2017 di sebelah utara ekuator atau pada wilayah 90˚BT150˚BT dan 0˚LU-30˚LU.
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Gambar 5. Grafik pencar SSTA (Nino 3.4) dengan siklon dari tahun 2007-2017
di utara ekuator

Pada gambar 5, persamaan garis regresinya ialah 𝑦 = 0,3345𝑥 + 3,0829 . Nilai regresi (𝑅 2 )
antara SSTA dengan siklon di wilayah utara ekuator adalah 0,0372. Nilai regresi (R-Value)
tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh variabel x (indeks Nino 3.4) terhadap variabel y (data
siklon dalam Skala Saffir-Simpson) adalah sebesar 3,72%, sedangkan sisanya 96,28%
dipengaruhi oleh faktor lain.
Kedua variabel memiliki hubungan searah dikarenakan koefisien korelasinya positif, yaitu
sebesar 0,1929 . Nilai probabilitas (P-Value) untuk gambar 3 ialah 0,0198. Karena nilai P-Value
kurang dari 0,05 maka korelasinya signifikan secara statistik. Artinya El Nino (La Nina)
memiliki pengaruh terhadap intensitas siklon di sekitar wilayah utara ekuator.
Selanjutnya, pada gambar 6 menjelaskan grafik pencar dari SSTA (dalam Indeks Nino 3.4)
dengan siklon (dalam Skala Saffir-Simpson) dari tahun 2007-2017 di sebelah selatan ekuator
atau pada wilayah 90˚BT-150˚BT dan 0˚LS-30˚LS.
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Gambar 6. Grafik pencar SSTA (Nino 3.4) dengan siklon dari tahun 2007-2017
di selatan ekuator

Untuk daerah wilayah selatan ekuator (gambar 6), persamaan garis regresinya ialah 𝑦 =
0,3399𝑥 + 2,5391. Nilai regresi (𝑅 2 ) antara SSTA dengan siklon di wilayah selatan ekuator
adalah 0,0636. Nilai regresi (R-Value) tersebut mempunyai arti bahwa hanya sebesar 6,36 %
variasi dari variabel Y (data siklon dalam Skala Saffir-Simpson) dapat diterangkan dengan
variabel X (indeks Nino 3.4), sedangkan sisanya yaitu 93,64% dipengaruhi oleh variabelvariabel yang tidak diketahui.
Koefisien korelasi (𝑅) antara SSTA dengan siklon adalah 0,2522. Kedua variabel memiliki
hubungan searah dikarenakan koefisien korelasinya positif. Nilai probabilitas (P-Value) untuk
gambar 6 ialah 0,1364. Karena nilai P-Value lebih dari 0,05 maka korelasinya tidak signifikan
secara statistik. Sehingga El Nino (La Nina) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
intensitas siklon di sekitar wilayah selatan ekuator.
3.2.2 Analisis Hubungan El Nino (La Nina) dengan Masa Hidup Siklon
Dari data siklon yang telah dikumpulkan terdapat variasi masa hidup siklon (dalam satuan hari).
Untuk itu diperlukan analisis hubungan El Nino (La Nina) dengan masa hidup siklon. Analisis
ini bertujuan untuk melihat pengaruh El Nino (La Nina) terhadap masa hidup siklon. Gambar
7 menunjukan hubungan SSTA (Sea Surface Temperature Anomaly) dalam indeks Nino 3.4
dengan masa hidup siklon (dalam satuan hari) di seluruh wilayah penelitian. Untuk melihat
hubungannya digunakan scattering plot.
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Grafik Pencar Indeks NINO 3.4 dengan Masa Hidup Siklon

Gambar 7. Grafik pencar SSTA (Nino 3.4) dengan masa hidup siklon
dari tahun 2007-2017

Pada gambar 7 terlihat persamaan garis regresinya ialah 𝑦 = 0,7922𝑥 + 7,7689 . Nilai regresi
(𝑅 2 ) antara SSTA dengan masa hidup siklon adalah 0,0478. Nilai regresi (R-Value) tersebut
mempunyai arti bahwa pengaruh variabel x (indeks Nino 3.4) terhadap variabel y (data masa
hidup siklon dalam hari) adalah sebesar 4,78%, sedangkan sisanya 95,22% dipengaruhi oleh
faktor lain.
Kedua variabel memiliki hubungan searah dikarenakan koefisien korelasinya positif, yaitu
sebesar 0,2186. Nilai probabilitas (P-Value) untuk gambar 5 ialah 0,0026. Dengan nilai P-Value
yang kurang dari 0,05 maka korelasinya signifikan secara statistik. Ini artinya, El Nino (La
Nina) memiliki pengaruh terhadap masa hidup siklon pada wilayah penelitian.
Hal yang sama dilakukan juga terhadap analisis hubungan El Nino (La Nina) dengan masa
hidup siklon, yaitu pemisahan daerah analisis di wilayah utara ekuator dan selatan ekuator.
Gambar 8 menjelaskan grafik pencar dari Indeks Nino 3.4 dengan masa hidup siklon dari tahun
2007-2017 di sebelah utara ekuator atau pada wilayah 90˚BT-150˚BT dan 0˚LU-30˚LU.
Grafik Pencar Indeks NINO 3.4 dengan Masa Hidup Siklon di Utara Ekuator

Gambar 8. Grafik pencar SSTA (Nino 3.4) dengan masa hidup siklon dari tahun 2007-2017
di utara ekuator

259

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Untuk di wilayah utara ekuator, persamaan garis regresinya ialah 𝑦 = 1,1965𝑥 + 8,096. Nilai
regresi (𝑅 2 ) antara SSTA dengan masa hidup siklon di wilayah utara ekuator adalah 0,0869.
Nilai regresi (R-Value) tersebut mempunyai arti bahwa hanya sebesar 8,69 % variasi dari
variabel Y (data usia hidup siklon) dapat diterangkan dengan variabel X (indeks Nino 3.4),
sedangkan sisanya yaitu 91,31% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui.
Koefisien korelasi (𝑅) antara SSTA dengan siklon adalah 0,2948. Kedua variabel memiliki
hubungan searah dikarenakan koefisien korelasinya positif. Nilai probabilitas (P-Value) untuk
gambar 8 ialah 0,000346. Karena nilai P-Value kurang dari 0,05 maka korelasinya signifikan
secara statistik. Ini artinya, El Nino (La Nina) memiliki pengaruh terhadap masa hidup siklon
di sekitar wilayah utara ekuator.
Selanjutnya, pada gambar 9 menjelaskan grafik pencar dari SSTA (dalam Indeks Nino 3.4)
dengan masa hidup siklon (dalam satuan hari) dari tahun 2007-2017 di sebelah selatan ekuator
atau pada wilayah 90˚BT-150˚BT dan 0˚LS-30˚LS.

Gambar 9. Grafik pencar SSTA (Nino 3.4) dengan masa hidup siklon dari tahun 2007-2017
di selatan ekuator

Pada gambar 9 terlihat persamaan garis regresinya ialah 𝑦 = −0,2927𝑥 + 6,3913 . Nilai
regresi (𝑅 2 ) antara SSTA dengan masa hidup siklon adalah 0,0114. Nilai regresi (R-Value)
tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh variabel x (indeks Nino 3.4) terhadap variabel y (data
masa hidup siklon dalam hari) adalah sebesar 1,14%, sedangkan sisanya 98,86% dipengaruhi
oleh faktor lain.
Kedua variabel memiliki hubungan yang berbanding terbalik dikarenakan koefisien korelasinya
negatif, yaitu sebesar -0,1068. Nilai probabilitas (P-Value) untuk gambar 9 ialah 0,5081.
Karena nilai P-Value lebih dari 0,05 maka korelasinya tidak signifikan secara statistik. Dengan
demikian El Nino (La Nina) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap masa hidup siklon di
sekitar wilayah selatan ekuator.
3.2.3 Analisis Hubungan El Nino (La Nina) dengan Frekuensi Siklon
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari situs JAXA, dari tahun 2007 sampai
2017 telah terjadi 188 badai siklon pada daerah Pasifik Barat Laut atau pada wilayah 90˚BT150˚BT dan 30˚LU-30˚LS. Siklon tersebut muncul pada keadaan anomali suhu permukaan laut
(SSTA) yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan analisis frekuensi siklon terhadap berbagai
variasi keadaan suhu permukaan laut (dalam hal ini ENSO) di seluruh wilayah penelitian
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(gambar 10). Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh El Nino (La Nina) terhadap
frekuensi kemunculan siklon. Untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut digunakanlah
histogram.

Gambar 10. Histogram perbandingan frekuensi munculnya siklon terhadap ENSO dari
2007-2017

Secara keseluruhan histogram pada gambar 10 menunjukkan hampir semua tipe keadaan pada
ENSO memiliki/muncul siklon, kecuali pada saat La Nina Kuat. Keadaan normal mendominasi
kemunculan siklon. Siklon yang memiliki skala 1 terjadi pada semua keadaan kecuali La Nina
kuat. Frekuensi terbanyak untuk skala 1 terjadi pada saat normal (18 siklon) dan disusul oleh
La Nina lemah (9 siklon). Siklon yang memiliki skala 2 terjadi pada semua keadaan kecuali
pada El Nino kuat dan La Nina kuat. Frekuensi terbanyak terjadi pada saat normal (17 siklon).
Seperti pada skala 2, siklon dengan skala 3 juga terjadi pada semua keadaan kecuali pada El
Nino kuat dan La Nina kuat. Frekuensi terbanyak terjadi pada saat keadaan normal (9 siklon).
Siklon dengan skala 4 terjadi pada semua tipe keadaan pada ENSO kecuali pada saat La Nina
kuat. Frekuensi terbanyak tejadi pada saat normal (28 siklon).
Siklon dengan skala 5 terjadi pada saat El Nino moderat, El Nino lemah, normal dan La Nina
moderat. Frekuensi terbanyak terjadi pada saat normal (18 siklon).
Gambar 11 menjelaskan histogram perbandingan frekuensi munculnya siklon terhadap ENSO
di wilayah utara ekuator. Pada daerah utara ekuator terdapat beberapa perbedaan dalam
histogramnya bila dibandingkan dengan histogram di gambar 10.
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Gambar 11. Histogram perbandingan frekuensi munculnya siklon terhadap ENSO di utara ekuator
dari 2007-2017

Secara keseluruhan histogram pada gambar 11, di sebelah utara ekuator kejadian siklon muncul
pada semua keadaan kecuali pada saat La Nina kuat. Kemunculan siklon didominasi pada saat
keadaan normal. Siklon yang memiliki skala 1 terjadi pada semua keadaan kecuali pada saat El
Nino kuat dan La Nina kuat. Frekuensi terbanyak terjadi pada saat normal (13 siklon). Siklon
yang memiliki skala 2 memiliki frekuensi pada saat normal (13 siklon).
Siklon dengan skala 3 terjadi pada saat El Nino moderat, normal, La Nina lemah dan La Nina
moderat dengan frekuensi terbanyak saat normal (7 siklon). Siklon dengan skala 4 terjadi pada
semua keadaan kecuali pada saat La Nina kuat. Frekuensi terbanyak terjadi pada saat normal
(26 siklon). Siklon dengan skala 5 terjadi pada saat El Nino moderat, El Nino lemah, normal
dan La Nina moderat dengan frekuensi terbanyak terjadi pada saat normal (17 siklon).
Gambar 12 menjelaskan histogram perbandingan frekuensi munculnya siklon terhadap ENSO
di wilayah selatan ekuator. Pada daerah selatan ekuator terdapat beberapa perbedaan dalam
histogramnya bila dibandingkan dengan histogram di gambar 10 dan 11.

Gambar 12. Histogram perbandingan frekuensi munculnya siklon terhadap ENSO di
selatan ekuator dari 2007-2017
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Secara keseluruhan histogram pada gambar 12 menunjukkan hampir semua tipe keadaan pada
ENSO memiliki/muncul siklon kecuali pada saat La Nina kuat. Siklon skala 1 muncul hampir
semua tipe keadaan pada ENSO kecuali pada El Nino moderat dan La Nina kuat. Frekuensi
terbanyak terjadi pada saat normal (5 siklon) di susul oleh La Nina moderat (4 siklon). Siklon
dengan skala 2 terjadi pada saat El Nino lemah, normal, La Nina lemah dan La Nina moderat.
Frekuensi terbanyak muncul pada saat La Nina lemah (4 siklon) dan normal (4 siklon).
Siklon dengan skala 3 terjadi pada saat El Nino lemah, normal, La Nina lemah dan La Nina
moderat dengan frekuensi terbanyak terjadi pada saat normal (2 siklon). Siklon dengan skala 4
terjadi pada saat El Nino moderat, normal, La Nina lemah dan La Nina moderat dengan
frekuensi terbanyak terjadi pada saat El Nino moderat (3 siklon). Siklon dengan skala 5 terjadi
pada saat El Nino lemah, El Nino moderat dan normal masing-masing satu siklon.
3.3 Pembahasan
Dari hasil penelitian didapatkan beberapa poin penting. Tabel 2 menjelaskan hasil penelitian
dalam hal hubungan El Nino (La Nina) dengan intensitas dan masa hidup siklon, baik secara
keseluruhan wilayah penelitian (90˚BT-150˚BT dan 30˚LU-30˚LS), di sebelah utara ekuator
maupun di sebelah selatan ekuator.
Analisis

Intensitas
Siklon
Masa
Hidup
Siklon

Tabel 2. Hasil penelitian pada analisis intensitas dan masa hidup siklon
Wilayah
Nilai Regresi
Koefisien
P-Value
Ket.
Korelasi (R )
(𝑹𝟐 )
Total
0,0455
0,2121
0,0033
Signifikan
Utara
0,0372
0,1929
0,0198
Signifikan
Selatan
0,0636
0,2522
0,1364
Tidak Signifikan
Total

0,0478

0,2186

0,0026

Signifikan

Utara

0,0869

0,2948

0,000346

Signifikan

Selatan

0,0114

-0,1068

0,5081

Tidak Signifikan

Secara statistik, El Nino (La Nina) memiliki pengaruh terhadap intensitas dan masa hidup
siklon di sekitar wilayah Indonesia. Pada daerah sebelah utara ekuator pun El Nino (La Nina)
signifikan berpengaruh terhadap intensitas dan masa hidup siklon.
Pada bagian selatan ekuator, secara statistik El Nino (La Nina) tidak memiliki pengaruh
terhadap intensitas dan masa hidup siklon. Hal ini kemungkinan dikarenakan hanya sedikit
siklon yang terjadi di selatan ekuator dari tahun 2007-2017 dibandingkan dengan daerah utara
ekuator. Apabila kurun waktu pengambilan data siklon di tambah, bukan tidak mungkin di
selatan ekuator mendapat hasil yang berbeda mengingat bertambahnya kejadian siklon di
selatan ekuator.
Untuk analisa frekuensi, pada hasil penjelasan histogram dapat dituangkan dalam tabel 3
dibawah ini.
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Tabel 3. Hasil penelitian pada analisis frekuensi siklon
Skala Saffir-Simpson
Keadaan
1
2
3
4
5
Kuat
1
0
0
6
0
El
Moderat 10
1
6
1
2
1
16
7
11
4
Nino
Lemah
8
5
1
3
7
Normal
18
17
9
28
18
Lemah
9
9
2
10
0
La
Moderat 17
8
13
4
6
4
16
6
1
1
Nina
Kuat
0
0
0
0
0

Pada kenyataannya semua siklon bisa terjadi pada saat keadaan normal, bahkan frekuensi
terbanyak pada semua skala ada pada saat keadaan normal. Untuk analisis frekuensi siklon
ini belum terlihat pengaruhnya baik pada saat El Nino maupun La Nina dan memerlukan
penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.
4. Kesimpulan
Sejak awal tahun 2007 sampai akhir tahun 2017 telah terjadi 188 badai yang masuk kategori
badai siklon (dalam skala saffir-simpson). Dalam penelitian ini dianalisa mengenai intesitas,
frekuensi, dan masa hidup siklon terhadap ENSO baik di seluruh cakupan wilayah penelitian
(90˚BT-150˚BT dan 30˚LU-30˚LS), di sebelah utara ekuator (90˚BT-150˚BT dan 0˚LU30˚LU), maupun di sebelah selatan ekuator (90˚BT-150˚BT dan 0˚LS-30˚LS).
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa El Nino (La Nina) memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas dan masa hidup siklon di sekitar wilayah
Indonesia dengan nilai korelasi sebesar 0,2121 untuk intensitas siklon dan 0,2186 untuk masa
hidup siklon. Begitu pula untuk daerah utara ekuator di sekitar wilayah Indonesia, El Nino (La
Nina) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas dan masa hidup siklon
dengan nilai korelasi sebesar 0,1929 untuk intensitas siklon dan 0,2948 untuk masa hidup
siklon.
Pada bagian selatan ekuator tidak terdapat pengaruh yang signifikan baik pada intesitas
maupun pada masa hidup siklon. Hal ini dikarenakan tidak terlalu banyak siklon yang terjadi
pada daerah ini pada kurun waktu 2007-2017 sehingga tidak bisa memperlihatkan hasil yang
maksimal pada penelitian ini. Apabila kurun waktu pengambilan data siklon ditambah, bukan
tidak mungkin pada daerah ini akan memperlihatkan hasil yang berbeda seiring dengan
banyaknya data siklon yang diperoleh.
Pengaruh El Nino (La Nina) terhadap frekuensi siklon belum dapat terlihat dengan jelas pada
penelitian ini sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.
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Abstrak. Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode magnetik untuk mengetahui
struktur geologi bawah permukaan di sekitar Laut Sulawesi. Pengambilan data dilakukan dengan
menggunakan seperangkat alat Proton Procession Magnetometer pada Kapal Geomarine III dengan
total 22 lintasan. Pengolahan data dengan koreksi IGRF untuk mendapatkan anomali medan magnet
total. Hasil dari interpretasi kualitatif maupun kuantitatif yaitu berupa variasi nilai intensitas magnet
total sebesar -450 nT dari arah timur laut menuju ke barat daya sebesar 110 nT. Variasi nilai anomali
intensitas magnet total merupakan parameter dalam menentukan nilai suseptibilitas batuan yang sangat
berpengaruh terhadap struktur geologi bawah permukaan di sekitar Laut Sulawesi. Pengaruh geologi
yang dihasilkan adalah berupa daerah penunjaman dan terdapat patahan atau sesar. Nilai suseptibilitas
magnetik batuan pada struktur bawah permukaan di sekitar Laut Sulawesi di dominasi batuan beku
jenis andesit dan basalt, dan batuan metamorf (k = 0,067833 – 0,065333 SI).
Kata kunci: Metode Magnetik, Anomali Magnetik, Struktur Geologi, Suseptibilitas.
Abstrack. A research has been conducted to used magnetic method to know the subsurface structure
around Sulawesi Sea. The data was collected using a set Proton Procession Magnetometer tools on
Geomarine III ship with a total 22 trajectories. Processing data with IGRF correction to obtain total
field magnetic anomaly. The result qualitative and quantitative interpretation is a variation of the total
magnetic intensity of -450 nT from the northeast toward the southwest of 110 nT. Variation of total
anomaly magnetic intensity is a parameter in determine the susceptibility rock have the effect to the
subsurface geological structure around Sulawesi Sea. The results of geological effect are a subduction
zone and a fault section. Magnetic suseptibility of rocks on the subsurface around Sulawesi Sea is
dominated by igneous rock are andesit and basalt rock, and metamophic rocks (k = 0,067833 SI –
0,065333 SI).
Key words: Magnetic Method,Magnetic Anomaly, Geology Structure, Susceptibility.

1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya pada pertemuan tiga lempeng besar
dunia yang sangat aktif yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia,
dan satu lempeng mikro yaitu lempeng mikro Filipina. Oleh karena itu, wilayah Indonesia baik
di darat maupun di laut sangatlah rawan terhadap bencana alam seperti gempa-gempa tektonik
sampai tsunami.
Pulau Sulawesi merupakan pulau yang terletak di zona pertemuan di antara tiga pergerakan
lempeng Hindia-Australia. Pulau Sulawesi memiliki keadaan geologi yang sangat rawan dan
sering terjaidnya gerakan dan benturan lempeng bumi sehingga menimbulkan fenomena
geologi seperti gempa dan tsunami. Di utara Indonesia Timur, lempeng pasifik menabrak sisi
utara Pulau Irian dan pulau-pulau di utara Maluku Pada bagian utara Pulau Sulawesi dan
kawasan Laut Maluku.
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Pulau Sulawesi dan sekitarnya, khususnya Sulawesi bagian utara merupakan salah satu margin
aktif yang paling rumit dalam jangka waktu geologi, struktur, dan juga tektonik. Wilayah ini
merupakan pusat pertemua tiga lempeng konvergen, karena interaksi tiga kerak bumi utama
(lempeng) di masa Neogeon (Simandjuntak, 1992).
Daerah Sulawesi Utara yang letaknya baik di darat maupun di laut merupakan daerah yang
dekat dengan sumber gempa bumi dan penyebab tsunami akibat proses tektonik. Daerah
Sulawesi Utara terdapat sesar aktif yang menimbulkan munculnya fenomena geologi. Sumber
gempa di Laut Sulawesi biasanya berasal dari penunjaman sublempeng Sulawesi Utara,
lempeng Panggungan Mayu, dan lempeng Sangihe yang letaknya di sebelah timur Sulawesi
Utara. Gempa yang terjadi di laut ini juga akan menimbulkan tsunami.

Gambar 1. Peta tektonik utama Pulau Sulawesi (Hall dan Wilson, 2000).

Wilayah yang ditinjau dalam penelitian ini adalah wilayah yang secara geografis termasuk ke
dalam wilayah perairan Laut Sulawesi-Laut Maluku yang terletak pada koordinat 5,33'57" LU
- 1,08'17'' LU dan 126,35'29" BT - 122,25'47 BT.

Gambar 2. Peta Lintasan Daerah Penelitian.
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Struktur bawah permukaan bumi atau struktur geologi suatu daerah dapat diperkirakan
menggunakan metode geofisika. Metode geofisika merupakan metode untuk mengetahui
kondisi di bawah permukaan bumi yang melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari
parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. Metode geomagnet
merupakan metode geofisika yang bersifat pasif, karena pengukuran dilakukan dengan cara
memanfaatkan medan alami yang dihasilkan oleh bumi. Eksplorasi anomali magnetik bumi
berasal dari kandungan magnetik batuan penyusunnya yang ada di bawah permukaan bumi.
Kandungan magnetik tersebut dapat berasal dari suseptibulitas magnetik atau magnetik
remanent. Adanya kandungan magnetik tersebut diakibatkan oleh perubahan struktur geologi
bawah permukaannya atau perbedaan kandungan magnetik batuan dekat permukaan sehingga
anomali magnetik bisa terlihat.
Dalam eksplorasi geomagnet, bumi dianggap sebagai penghasil medan magnet utama,
sedangkan medan magnet yang sebagian kecil dihasilkan oleh kerak bumi. Jika pada daerah
tertentu terlihat medan magnet, maka hal ini yang disebut dengan anomali magnetik yang
dipengaruhi oleh suseptibilitas batuan. Dengan diketahuinya anomali magnetik batuan atau
lapisan suatu permukaan bumi, maka dapat diketahui struktur bawah permukaan atau struktur
geologi suatu daerah, jenis batuan penyusunnya, dan sumber daya alam yang terdapat dalam
lapisan tersebut.Data yang diperoleh pada eksplorasi magnetik ini menunjukan sifat residual
yang kompleks. Pengukuran intensitas medan magnetik bisa dilakukan melalui darat, laut, dan
udara.
Pada prinsipnya, dalam penyelidikan magnet selalu dianggap bahwa kemagnetan batuan yang
memberikan respon terhadap pengukuran magnet hanya disebabkan oleh pengaruh kemagnetan
induksi. Dengan demikian, sifat kemagnetan ini dipergunakan sebagai dasar dalam
penyelidikan-penyelidikan magnet. Sedangkan kemagnetan sisa pada umunya seringkali
diabaikan dalam penyelidikan magnet karena disamping pengaruhnya sangat kecil, juga untuk
memperoleh besaran dan arah kemagnetannya harus dilakukan pengukuran di laboratorium
palaeomagnetik dengan menggunakan alat khusus. Perubahan yang terjadi pada kuat medan
magnet bumi adalah sangat kecil dan memerlukan waktu yang sangat lama mencapai ratusan
sampai ribuan tahun. Oleh karena itu, dalam waktu penyelidikan magnet, kuat medan magnet
⃗ ) adalah
tersebut selalu dianggap konstan. Dengan menganggap kuat medan magnet bumi (𝐻
konstan, maka besarnya intensitas magnet bumi (𝐼 ) semata-mata adalah hanya tergantung pada
variasi kerentanan magnet batuan yang merefleksikan harga pengukuran magnet. Prinsip inilah
yang digunakan sebagai dasar penyelidikan magnet (Telford, 1990).
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif
analitik, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran struktur geologi bawah
permukaan laut di daerah Laut Sulawesi dengan perkiran yang didasarkan pada peta kontur
anomali magnetiknya. Data yang diperoleh dari tim PPPGL. Penelitian ini berdasarkan data
suseptibilitas batuan yang diperoleh kemudian dimodelkan ke dalam peta kontur menggunakan
Surfer 10 dan pemodelan 2D menggunakan bantuan software Mag2DC. Data mentah penelitian
berupa file Microsoft Excel yang di dalamnya terdapat variabel-variabel seperti tanggal
penelitian, waktu penelitian, field magnetik, latitude, longitude, dan koordinat yang telah
dikonversi menjadi koordinat UTM. Selanjutnya data tersebut dikoreksi oleh koreksi-koreksi
metode magnetik untuk mendapatkan hasil anomali medan magnet yang menjadi target survei,
sehingga data magnetik harus terlebih dahulu dikoreksi dari beberapa pengaruh medan magnet
yang lain. Secara umum koreksi pada metode magnetik yaitu:
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a.
Koreksi Harian
Koreksi ini dilakukan terhadap data magnetik yang terukur untuk menghilangkan pengaruh
medan magnet luar atau variasi harian.
∆𝐻 = 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ± ∆𝐻ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
b.
Koreksi IGRF
Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh medan magnet bumi utama yang
merupakan referensi medan magnet di suatu tempat.
∆𝐻 = 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ± ∆𝐻ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 ± 𝐻0
Untuk mempeproleh tingkat kemagnetan batuan atau nilai suseptibilitas batuan ditentukan oleh
hubungan persamaan berikut:
𝐼 = 𝑘𝐻
Dimana k
I
H

= suseptibilitas
= Intensitas magnetik
= kuat medan magnet bumi = 0,6 gauss = 6 x 10-5 T = 6 x 104n T

Besaran ini merupakan parameter dasar yang digunakan dalam metode geomagnetik. Harga k
pada batuan semakin besar apabila dalam batuan tersebut semakin banyak dijumpai mineralmineral yang bersifat magentik. Suseptibilitas magnetik batuan merupakan harga magnet suatu
batuan terhadap pegaruh magnet yang erat kaitannya dengan kandungan mineral dan oksida
besi. Semakin besar kandungan mineral magnetit di dalam batuan, semakin besar harga
suseptibilitas suatu batuan (Telford, 1990).
3. Hasil dan Pembahasan
Gambar 3 merupakan pemodelan data magnetik menjadi anomali magnetik dan agar dapat
diperoleh intensitas magnet total. Pemodelan ini berupa peta kontur. Peta kontur ini dilihat
berdasarkan tinggi rendahnya nilai anomali magnetik. Jika terdapat kontras nilai intensitas
magnetnya dengan perubahan tinggi rendah yang drastis diperkirakan daerah tersebut daerah
sesar atau zona subduksi.

Gambar 3. Peta Kontur Anomali Magnet.
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Peta kontur pada gambar 3 menunjukan bahwa warna yang memiliki notasi merah terdapat
anomali tinggi yang menandakan nilai intensitas magnetnya lebih tinggi dari nilai intensitas
magnet rata-rata. Anomali yang tinggi ini menunjukkan letak dari benda penyebab anomali
berada tepat di bawah respon anomalinya dan memiliki sifat kemagnetan yang berbeda dengan
sekitarnya (lebih tinggi) sehingga medan magnet yang dipancarkannya besar. Warna yang
memiliki notasi biru menunjukan adanya anomali yang semakin rendah yang menandakan nilai
intensitas magnetnya lebih rendah dari nilai intensitas magnet rata-rata. Hal ini juga sama
dengan adanya anomali yang tinggi, anomali rendah pun menunjukkan letak dari benda
penyebab anomali berada jauh di bawah respon anomalinya dan memiliki sifat kemagnetan
yang berbeda (lebih rendah) sehingga medan magnet yang dipancarkannya lebih kecil.
Warna biru tua merupakan warna yang memiliki anomali paling rendah yaitu -450 yang diduga
adanya sesar yang menyebabkan perubahan sifat fisis batuan. Daerah yang memiliki nilai
anomali rata-rata menunjukkan nilai anomali yang seragam dengan daerah sekitarnya sehingga
medan magnet yang dipancarkannya sama dengan daerah yang lain. Sedangkan daerah yang
lain kebanyakan memiliki anomali yang lumayan tinggi yaitu sekitar 30 nT sampai dengan 70
nT. Perbedaan warna ini menunjukan adanya perubahan anomali magnetik yang diakibatkan
oleh hadirnya batuan atau mineral pengisi sesar, rekahan, atau intrusi lava pada batuan tersebut.
Adanya sesar, rekahan, atau patahan akan menimbulkan lonjakan anomali magnetik yang
secara otomatis akan terjadi perubahan warna pada kontur.
Dari anomali yang ditimbulkan maka dapat diketahui batuan penyusunnya. Gambar 4
merupakan pola sebaran suseptibilitas batuan yang terdapat pada peta kontur berdasarkan nilai
intensitas magnetiknya.

nT

Gambar 4. Pola Intensitas Magnet Total
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Tabel 1. Tabel skala warna pada peta pola sebaran intensitas magnet dan jenis batuannya.
Warna

Intensitas Magnet
Total (nT)

40700
40650
40600
40550
40500
40450
40400
40350
40300
40250
40200
40150
40100
40050
40000
39950
39900
39850
39800
39750
39700
39650
39600
39550
39500
39450
39400
39350
39300
39250
39200

Jenis Batuan

Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf
Andesit, basalt, metamorf

Nilai
Suseptibilitas
Batuan/Miner
al
0,067833
0,06775
0,067667
0,067583
0,0675
0,067417
0,067333
0,06725
0,067167
0,067083
0,067
0,066917
0,066833
0,06675
0,066667
0,066583
0,0665
0,066417
0,066333
0,06625
0,066167
0,066083
0,066
0,065917
0,065833
0,06575
0,065667
0,065583
0,0655
0,065417
0,065333

Perkiraan jenis batuan dihubungkan dengan nilai suseptibilitas batuan yang telah diperoleh
pada masing-masing nilai intensitas magnetiknya. Pola sebaran suseptibilitas magnetik batuan
tersebut dapat dibagi empat notasi warna yaitu warna putih ke merah dengan nilai suseptibilitas
batuan antara 0,067833 SI sampai dengan 0,06725 SI , sedangkan yang terendah warna biru
sampai hitam dengan nilai suseptibilitas antara 0,066 SI sampai dengan 0,065333 SI. Dari
gambar 4.9 dan tabel 4.1 terlihat bahwa di bagian barat daya daerah penelitian sifat kemagnetan
batuan relatif tinggi, sedangkan dibagian timur laut sifat kemagnetan batuannya relatif rendah.
Jika mengacu pada klasifikasi tabel 1 (Telford, 1990), maka nilai suseptibilitas antara 0,067833
sampai dengan 0,065333 SI diperkirakan batuannya masuk ke dalam batuan beku jenis andesit
dan basalt, dan juga terdapat batuan jenis metmorf.
Batuan andesit dan basalt ini mendominasi batuan penyusun di daerah penelitian dikarenakan
daerah penelitian merupakan daerah lempeng samudera. Daerah penelitian ini merupakan
bagian dari Pulau Sulawesi yang memiliki keadaan litotektonik Mandala Barat (West and North
Sulawesi Volcano-Plutonic Arc) sebagai jalur magmatik (Cenozoic Volacnics and Plutonic
Rock) yang merupakan bagian ujung timur Paparan Sunda. Mandala Barat, menyebutkan
bahwa mandala barat sebagai busur magmatik bagian utara yang bersifat riodasitik sampai
andesitik, terbentuk pada Miosen-Resen dengan batuan dasar basaltik yang berbentuk pada
Eosen-Oligosen (Van Leeuwen, 1994).
Untuk mengetahui pengaruh dan karakteristik suseptibilitas batuan terhadap struktur geologi di
Laut Sulawesi dalam interpretasinya dilakukan dengan membuat model menggunakan software
Mag2DC.
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Gambar 5. Peta Kontur Anomali Magnet dengan 3 Penampang

Gambar 6. Model Penampang A-A’

Gambar 7. Model Penampang B-B’

Gambar 8. Model Penampang C-C’

Hasil pemodelan yang ditunjukan oleh sayatan A-A’, B-B’, dan C-C’ memiliki nilai
suseptibilitas yang tidak jauh berbeda. Dalam kurva data magnetik dan data model terjadi
penurunan dan kenaikan nilai magnetik. Ketiga sayatan didominasi oleh batuan beku jenis
andesit dan basalt, dan juga batuan metamorf. Ketiga kurva sayatan ini menunjukan adanya
grafik naik turun dari intensitas magnet positif sampai dengan intensitas magnet yang negatif.
Adanya kurva yang naik turun ini diperkirakan adanya zona kontak litologi ataupun zona sesar.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis pengolahan data dan interpretasi anomali intensitas medan magnet
total memiliki karakteristik suseptibilitas batuan sangat berpengaruh terhadap struktur geologi
di daerah Laut Sulawesi. Nilai suseptibilitas batuan sangat menentukan mineral dan batuan
penyusun struktur geologi di daerah Laut Sulawesi. Menurut nilai suseptibilitasnya daerah Laut
Sulawesi ini didominasi tersusun atas batuan beku andesit dan basal yang memiliki nilai
suseptibilitas 0,068333 SI sampai dengan 0,065333. Hal ini menunjukan menurut keadaan
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litotektoniknya daerah Laut Sulawesi ini merupakan daerah Mandala Barat sebagai busur
magmatik yang batuan penyusunnya bersifat andesitik dan basaltik. Adanya nilai anomali yang
kontras antara positif dan negatif pada peta kontur anomali medan magnet total sehingga
adanya pengaruh geologi yang dihasilkan yaitu berupa daerah penunjaman dan terdapat patahan
atau sesar.
5. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi
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PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
MELALUI PERHUTANAN SOSIAL
PELANGI, BUNGA; ADAM, TOMMY
Women Research Intsitite, WALHI Sumatera Barat
Abstrak. Indonesia memiliki 12,5 juta karbon stok yang terdapat di hutan. Sejumlah 61,6% terlepas
menjadi emisi akibat perubahan lahan dan hutan sejak 2011-2016. Dalam upaya mitigasi perubahan
iklim, KLHK melalui kebijakan PP 83/2016 memberikan ruang pengelolaan hutan oleh masyarakat
melalui perhutanan sosial. Keterlibatan masyarakat merupakan penjaminan terhadap kelestarian dan
keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, kebijakan tersebut belum menempatkan pelibatan
perempuan, padahal pada praktiknya, perempuan terlibat aktif pada pengelolaan hutan terutama pada
hasil hutan bukan kayu. Bahkan perempuan mendapatkan setengah pendapatannya dari hutan,
sementara laki-laki hanya mendapatkan sepertiganya. Untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam
perhutanan sosial,maka program Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Perempuan oleh YWRI dan
WALHI Sumatera Barat di empat desa di Provinsi Sumatera Barat diupayakan sebagai bentuk inklusi
dan integrasi sosial gender. Keempat desa yang menjadi pengalaman baik program tersebut adalah
Nagari Lubuk Malako, Nagari Padang Gantiang, Nagari Barung-Barung Belantai Selatan dan Nagari
Kapujan Koto Berapak. Penelitian bertujuan untuk (1) Mengestimasi kontribusi penyimpanan karbon
perhutanan sosial terhadap mitigasi perubahan iklim di empat desa Sumatera Barat, (2) Menganalisa
peran dan keterlibatan perempuan dalam pengajuan izin perhutanan sosial di empat desa Sumatera
Barat, (3) Menganalis dampak perhutanan sosial sebagai mitigasi perubahan iklim serta perubahan
sosial dan ekonomi di empat desa Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi
kuantitatif dan kualitatif dengan analisa ekofeminisme. Untuk mengestimasi penyimpanan karbon
menggunakan GIS dan Teknologi Penginderaan Jauh dengan pendekatan INCAS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa estimasi simpanan karbon dari perhutanan sosial di empat desa Sumatera Barat
adalah 1,010,138 ton. Kapasitas tersebut adalah cadangan yang besar jika dikelola secara lestari.
Partisipasi perempuan dalam proses pengajuan izin perhutanan sosial memberikan posisi strategis
terhadap kontrol pengambilan keputusan di bidang lingkungan. Ditemukan juga bahwa praktik
penjagaan lingkungan oleh perempuan memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan hutan.
Dengan keterlibatan perempuan pada perhutanan sosial akan menjadi upaya optimal dalam mitigasi
perubahan iklim.
Kata kunci : ekofeminisme, partisipasi perempuan, mitigasi, perhutanan sosial
Abstract. Indonesia has 12.5 million carbon stocks in the forest. 61.6% divided into land and forest
changes from 2011-2016. In mitigating climate change efforts, Ministry of Environment and Forestry,
through PP 83/2016 provides community forest management through social forestry. Community
involvement is a guarantee of environmental sustainability and sustainability. In particular, this policy
has not yet involve women, although women are actively involved in forest management of non-timber
forest products. To encourage the change of women in social forestry, Women Research Institute and
WALHI Sumatera Barat build program in four villages at West Sumatera Province with inclusion and
gender social integration. The four villages that have good experience in this program are Nagari
Lubuk Malako, Nagari Padang Gantiang, Nagari Barung-Barung Belantai Selatan and Nagari
Kapujan Koto Berapak. Research to (1) Estimate the contribution of carbon stock of social forestry to
climate change mitigation in four villages of West Sumatra, (2) Analyze the role and involvement of
women in the application of permit for forestry in four villages of West Sumatra, (3) Analyze the impact
of social forestry as climate change mitigation and social and economic changes in four villages of
West Sumatra. The research method are quantitative and qualitative analysis with eco-feminism
analysis. To estimate carbon stock, this research using GIS and Remote Sensing Technology with
INCAS approach. The results showed that estimation of carbon stocks in four villages of West Sumatra
was 1,010,138 tons. That amount is a large reserve if it is managed sustainably. Women's participation
in the process of submitting social forestry permits provides a strategic position on the control of
environmental decision-making. It was also found that the practice of environmental safeguarding by
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women has an important role in forest management. With the involvement of women in social forestry
will be an optimal effort in mitigating climate change.
Keywords : ecofeminism, women’s participation, mitigation, social forestry

1. Pendahuluan
Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan bermanfaat bagi hidup dan
kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari keberadaan
hutan di antaranya adalah kayu, hasil hutan bukan kayu dan satwa. Sedangkan manfaat tidak
langsung berupa jasa lingkungan, baik sebagai pengatur tata air, fungsi estetika, maupun
sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon. [1]
Kerusakan hutan, perubahan iklim dan pemanasan global, menyebabkan manfaat tidak
langsung dari hutan berkurang, yaitu karena hutan merupakan penyerap karbon terbesar dan
memainkan peranan yang penting dalam siklus karbon global dan dapat menyimpan karbon
sekurang kurangnya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan tipe vegetasi lain seperti padang
rumput, tanaman semusim dan tundra. Berdasarkan data Global Forest Watch (GFW),
Indonesia memiliki 12,5 juta karbon stok yang terdapat di hutan. Namun akibat perubahan lahan
dan hutan di tahun 2011-2016, sejumlah 61,6% karbon stok terlepas menjadi emisi.
Studi menunjukkan bahwa pemanasan global dan kondisi cuaca ekstrim dapat berdampak
bencana terhadap hak asasi manusia bagi jutaan orang. Terdapat empat bidang yang telah
diidentifikasi sebagai pilar penting dalam menghadapi perubahan iklim, yaitu mitigasi,
adaptasi, transfer teknologi dan pendanaan. Dalam hal ini, salah satu upaya pencegahan yang
harus dilakukan adalah melalui kegiatan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi tersebut mencakup
proses membatasi emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia dengan maksud menstabilkan
konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat yang aman. [2]
Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melalui kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 tahun 2016 memberikan
ruang pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema dalam perhutanan sosial. Konsep
perhutanan sosial ini menjadi gerbang dan modal utama dalam melakukan mitigasi perubahan
iklim dan juga perubahan struktur sosial pada konteks ekonomi.
Keterlibatan masyarakat merupakan penjaminan terhadap kelestarian dan keberlanjutan
lingkungan. Secara khusus, kebijakan tersebut belum menempatkan pelibatan perempuan,
padahal pada praktiknya, perempuan terlibat aktif pada pengelolaan hutan terutama pada hasil
hutan bukan kayu. Bahkan perempuan mendapatkan setengah pendapatannya dari hutan,
sementara laki-laki hanya mendapatkan sepertiganya. [3]
Namun, dalam Permen LHK no.83/2016 tidak menyebutkan adanya pelibatan perempuan
dalam proses pengajuan izin maupun dalam mekanisme pengelolaan perhutanan sosial. Padahal
perempuan memiliki peranan penting dalam upaya penjagaan, pelestarian maupun pemanfaatan
hasil hutan. Berdasarkan hasil studi kehidupan sosial dan bentang alam (landscape and
lifescape analysis) di empat desa Sumatera Barat, perempuan seringkali tereksklusi pada
lingkaran pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lahan dan hutan pada tingkat nagari.
Untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial,maka program Pengelolaan
Hutan untuk Kesejahteraan Perempuan oleh YWRI dan WALHI Sumatera Barat di empat desa
di Provinsi Sumatera Barat diupayakan sebagai bentuk inklusi dan integrasi sosial gender.
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Keempat desa yang menjadi pengalaman baik program tersebut adalah Nagari Lubuk Malako,
Nagari Padang Gantiang, Nagari Barung-Barung Belantai Selatan dan Nagari Kapujan Koto
Berapak. Dalam hal ini, skema perhutanan sosial yang diajukan keempat nagari adalah Hutan
Desa atau Hutan Nagari.
Penelitian ini akan mengangkat pertanyaan pada konteks pelibatan perempuan dengan melihat
aspek akses, partisipasi dan kontrol serta melihat manfaatnya bagi kaum perempuan maupun
upaya mitigasi perubahan iklim. Bagaimana jika dalam kurun waktu yang begitu lama,
perempuan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan pada konteks
pengelolaan hutan dan lahan, kini hadir dalam ruang tersebut? Bagaimana pengalaman
perempuan dalam melakukan upaya mitigasi perubahan iklim selama ini? Bagaimana peran
perempuan dalam proses pengajuan izin perhutanan sosial?
Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk (1) Mengestimasi kontribusi penyimpanan
karbon perhutanan sosial terhadap mitigasi perubahan iklim di empat desa Sumatera Barat, (2)
Menganalisa peran dan keterlibatan perempuan dalam pengajuan izin perhutanan sosial di
empat desa Sumatera Barat, (3) Menganalis dampak perhutanan sosial sebagai mitigasi
perubahan iklim serta perubahan sosial dan ekonomi di empat desa Sumatera Barat.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk
mengumpulkan data serta menganalisanya sesuai dengan karakteristik data. Pada metode
kuantitatif dilakukan dengan menganalisis Peta Kawasan Hutan Sumatera Barat (Lampiran SK
Menhut 2013) dan Citra Satelit Sumatera Barat (Landsat 8 OLI) dengan Menggunakan
perangkat GIS (Geographic Information System) dan survei lapangan untuk mengekstraksi data
berupa asal, tipe dan luas hutan (Primer atau Sekunder).
Sebelum melakukan pendugaan atas estimasi penyimpanan karbon perhutanan sosial,
dilakukan pengumpulan data berupa survei lokasi serta studi pustaka untuk mengetahui fungsi
kawasan hutan, batas nagari serta penggunaan lahan eksisting di keempat Nagari.
Untuk menghitung biomass (karbon) dalam hutan digunakan metode standar yang
dikembangkan oleh Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) pada hasil studi
yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengetahui estimasi kandungan karbon
berdasarkan tipe hutan. Berikut di jelaskan persamaan alometrik nilai faktor emisi karbon dalam
tabel berikut:
Tabel 1. Alometrik Persamaan Alometrik Nilai Faktor Emisi Karbon
berdasarkan Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS)

No

Tipe Hutan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hutan lahan kering primer
Hutan lahan kering sekunder
Hutan rawa primer
Hutan rawa sekunder
Hutan bakau primer
Hutan bakau sekunder

Kandungan Karbon
Tersimpan (Ton/Ha)
222
178
157
140
162
116

Sedangkan pada metode penelitian kualitatif dilakukan dengan analisa kebijakan, analisa
kehidupan sosial dan bentang alam dan wawancara mendalam. Analisa kebijakan dilakukan
pada dua kebijakan utama yaitu Permen LHK No.83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial serta
UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Analisa kehidupan sosial dan bentang alam dilakukan
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dengan serangkaian Focus Group Discussion di empat desa Sumatera Barat pada Agustus 2016.
Sedangkan wawancara mendalam dilakukan pada 13 Perempuan yang terlibat sebagai Lembaga
Pengelola Hutan Nagari (LPHN) di empat desa Sumatera Barat pada tahun 2017.
Kedua data tersebut dianalisa dengan pendekatan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Yaitu
analisa ekofeminisme pada data kualitatif; pendekatan INCAS pada data kuantitatif.
Ekofeminsme merupakan pendekatan yang melihat kedekatan dan keterkaitan perempuan
dengan alam (lingkungan), baik sebagai korban dari kerusakan maupun peranannya dalam
memperbaiki alam. Pentingnya melihat keterkaitan perempuan dan lingkungan menjadikan
analisa ekofeminisme memberikan ruang dan menuntut adanya pelibatan perempuan dalam
proses penjagaan lingkungan.
3. Hasil dan Pembahasan
Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Mitigasi Perubahan Iklim
Kini dan nanti, Masyarakat desa yang sudah mendapatkan izin pengelolaan hutan desa hanya
dapat meminjam hutan Negara selama 35 tahun dan dapat diperpanjang (pasal 53 ayat 1 Permen
LHK no.83/2016). Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dinyatakan bukan sebagai
hak kepemilikan atas kawasan hutan dan masyarakat desa diharuskan melakukan pengelolaan
secara lestari sesuai ketentuan pada pasal 56 Permen LHK no.83/2016. Yang mana HPHD
dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk
kepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencana usaha pemanfaatan.
Skema hutan desa dalam perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam melakukan upaya
pelestarian dan penjagaan lingkungan oleh masyarakat desa. Pasal 51 Permen LHK no.83/2016
menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan (pada jenis hutan lindung) dalam HPHD yang
diperbolehkan hanya pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan
serta pemungutan hasil hutan bukan kayu dan atau pada hutan produksi berupa pemanfaatan
kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hal tersebut juga didukung oleh larangan khusus
dalam menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya. (Pasal 56 ayat 5 Permen LHK
no.83/2016).
Konsep perhutanan sosial tersebut jelas memiliki kontribusi pada upaya mitigasi perubahan
iklim. Dalam proses pengajuan izin perhutanan sosial, dilakukan pemetaan partisipatif untuk
melihat batas kawasan hutan, potensi komoditas dan pengelolaan hutan. Dari pemetaan
tersebut, kemudian diajukan sebagai luasan hutan yang akan diajukan. Berdasarkan
kesepakatan pertemuan nagari, jumlah luasan yang diajukan dari keempat nagari adalah 6434
hektar. Dengan luasan tersebut, maka 35 tahun kedepan, Indonesia dapat melakukan
penyimpanan karbon untuk mitigasi perubahan iklim.
Estimasi simpanan karbon dari perhutanan sosial di empat desa Sumatera Barat adalah sebesar
1,010,138 ton. Kapasitas tersebut adalah cadangan yang besar jika dikelola secara lestari.
Melalui skema hutan nagari, maka simpanan karbon tersebut diharapkan dapat dikelola secara
bertanggung jawab dan partisipatif. Berikut adalah hasil penghitungan karbon dengan
menggunakan metode standar yang dikembangkan oleh Indonesian National Carbon
Accounting System (INCAS):
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Tabel 2. Perhitungan Kandungan Karbon Hutan Nagari Empat Desa Penelitian di Sumatera Barat
berdasarkan Analisis Menggunakan GIS

No

B
1.

Luasan Hutan
Nagari (Ha)
Kabupaten Pesisir Selatan
Nagari Barung-Barung 3.134
Belantai Selatan
Nagari Kapujan Koto 111
Berapak
Kabupaten Solok Selatan
Nagari Padang Gantiang 1.579

2.

Nagari Lubuk Malako

A
1.
2.

Lokasi

1.610
Total

Tipe Hutan

Hutan
Sekunder
Hutan
Sekunder
Hutan
Sekunder
Hutan
Sekunder

Jumlah
Karbon (Ton)
509.465
492.038
17.427
500.673
247.903
252.770
1.010.138

Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Pengajuan Izin Perhutanan Sosial
Terminasi pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam perhutanan sosial akan menitikberatkan
pada partisipasi aktif setiap unsur masyarakat dalam proses pengajuan izin serta pengelolaan
perhutanan sosial. Yang mana, keterlibatan masyarakat merupakan penjaminan terhadap
kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, keterlibatan perempuan tidak
disebutkan secara eksplisit pada peraturan perhutanan sosial, tetapi faktanya perempuan yang
secara sosial dianggap bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga
memiliki keterkaitan dan keeratan dengan hutan dan sumber daya alam.
Perempuan di empat desa Sumatera Barat tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan di tingkat nagari termasuk dalam prosesi pengurusan lahan dan hutan. Padahal, pada
praktiknya dengan menggunakan mekanisme Balelong, perempuan secara berkala melakukan
upaya penjagaan lingkungan di satu lahan ke lahan lainnya secara berkelompok. Dengan
bergotong-royong menggunakan cara yang konservatif tapi tidak merusak lingkungan.
Kegiatan balelong yang merupakan upaya ekonomi tersebut juga secara langsung berkontribusi
pada mitigasi perubahan iklim. Perempuan mengetahui mana lahan yang layak untuk dikelola,
mana yang perlu dirawat, dan kapan waktu yang bisa diupayakan dalam pengelolaan tersebut.
Hal ini terbukti menjaga lingkungan sekitar menjadi tidak rawan bencana.
Partisipasi perempuan dalam proses pengajuan izin perhutanan sosial memberikan posisi
strategis terhadap kontrol pengambilan keputusan di bidang lingkungan. Ditemukan juga
bahwa praktik penjagaan lingkungan oleh perempuan memiliki peranan yang penting dalam
pengelolaan hutan. Dengan keterlibatan perempuan pada perhutanan sosial akan menjadi upaya
optimal dalam mitigasi perubahan iklim.
Seperti halnya di Nagari Barung-Barung Belantai Selatan, kaum perempuan menjadi penengah
dan pengontrol pada hutan adat yang dalam definisinya, masyarakat melakukan konsep
moratorium pada wilayah hutan tersebut. Masyarakat, khususnya perempuan meyakini dengan
menjaga wilayah tersebut, kehidupan penerus akan tetap terjamin dari hasil hutan yang dijaga,
bahwa hutan akan mengembalikan fungsinya sebagai pemberi dan menjaganya adalah sebuah
keharusan. Konsep ini merupakan dasar dari mitigasi yang diyakini dan dimiliki oleh kaum
perempuan.
279

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Proses pengajuan izin perhutanan sosial dilakukan melalui tujuh tahap yaitu sosialisasi,
pertemuan nagari untuk penentuan skema perhutanan sosial, pembentukan Lembaga Pengelola
Hutan Nagari (LPHN), penetapan SK pengesahan LPHN, pemetaan partisipatif, pembuatan
peta usulan dan pengajuan usulan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK). Dalam hal ini, keterlibatan perempuan telah dilakukan pada lima tahap, kecuali tahap
pemetaan partisipatif dan pembuatan peta. Berdasarkan pengalaman perempuan LPHN di
Kapujan Koto Berapak, proses pemetaan dan pergi ke rimba (hutan) adalah peran laki-laki
sedangkan perempuan akan mengonfirmasi hasil pemetaan pada proses pertemuan nagari
membahas peta usulan.
Pelibatan perempuan pada tahapan penentuan skema serta pemilihan LPHN menuai berbagai
tanggapan. Perempuan yang seringkali tidak dihadirkan dalam proses pengambilan keputusan,
terlebih pada sektor kehutanan, seperti mendapatkan ruang yang tepat pada perannya secara
sosial. Tanggapan perempuan terhadap kehadirannya di pertemuan nagari dianggap sebagai
pengalaman yang tidak pernah di dapatkan sebelumnya. Perempuan kerap kali memberikan
pertimbangan terhadap pentingya memilih skema yang sesuai dengan karakteristik nagari, yaitu
hutan desa. Perempuan di Padang Gantiang menganggap bahwa hutan desa dapat menjamin
kehidupan keturunan selanjutnya sehingga modal kehidupan akan terus berlangsung.
Sedangkan pada proses pembentukan LPHN, kehadiran perempuan dibuktikan dengan
masuknya 13 perempuan dalam struktur pengelola hutan nagari di empat nagari. Perempuan
melakukan strategi pemilihan bidang dan negoisasi penempatan struktur dengan
menyampaikan kemampuan diri. Hasilnya adalah terdapat 13 perempuan yang masuk dalam
kepengurusan LPHN yaitu di bidang sekertaris, koordinaor pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK), Bendahara, anggota seksi penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia,
anggota seksi bidang pemanfaatan HHBK, anggota seksi bidang pemanfaatan HHBK,
coordinator pemasaran dan kemitraan, anggota perencanaan dan evaluasi, anggota pemanfaatan
HHBK dan anggota pemanfaatan jasa lingkungan.
Perhutanan Sosial sebagai Perubahan Sosial dan Ekonomi
Berdasarkan Permen LHK no.83 tahun 2016, perhutanan sosial bertujuan untuk mengurangi
kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan melalui
upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan hutan untuk
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Hal ini menjadi peluang baik
untuk pengembangan ekonomi, karena berdasarkan data GFW, pada tahun 2011 sektor
kehutanan berkontribusi senilai 14 juta USD atau setara dengan 1,7% dari Produk Domestik
Bruto Indonesia.
Bagi nagari yang berada di dalam dan di sekitar hutan, ekosistem hutan telah menjadi gantungan
bagi seluruh aspek kehidupan warga nagari. Hutan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan psikis dan fisik lainnya seperti sosial,
budaya, religi, perlindungan lingkungan, dan sumber air.
Menurut Bank Dunia, perempuan di kalangan masyarakat hutan memperoleh separuh
pendapatan mereka dari hutan, sementara kaum laki-laki hanya memperoleh sepertiganya.
Penelitian oleh Poverty Environment Network CIFOR menemukan bahwa pendapatan dari
kegiatan di hutan mencapai seperlima dari total pendapatan rumah tangga keluarga di daerah
perdesaan yang hidup di dalam atau sekitar hutan, kontribusi laki-laki lebih besar daripada
kaum perempuan karena aktivitas mereka menghasilkan sejumlah pendapatan sementara
perempuan lebih terlihat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. [3]
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Aktivitas ekonomi maupun penjagaan lingkungan yang dilakukan kaum perempuan tidak
pernah terdokumentasi dengan baik akibat tidak adanya pengakuan peranan mereka. Dengan
terlibatnya perempuan dalam struktur pengelola hutan nagari, maka perempuan akan secara
substantif ikut dan diakui berperan dalam pengelolaan hutan. Sehingga hal ini juga berpengaruh
pada proses pembagian peran perempuan dan laki-laki secara adil dan merata pada tataran desa.
Hal ini akan sejalan dengan aktivitas ekonomi dari pengelolaan hutan yang akan meningkatkan
kesejahteraan perempuan.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelibatan perempuan dalam perhutanan sosial
akan memberikan kebermanfaatan pada konteks sosial dan ekonomi melalui pembagian peran
yang adil dan merata di sektor kehutanan. Perhutanan sosial juga memberikan kontribusi yang
bermakna pada penyimpanan karbon dengan ajuan luasan 6343 hektar senilai dengan 1 juta
karbon stok. Strategi mitigasi perubahan iklim melalui perhutanan sosial yang juga melibatkan
partisipasi perempuan akan memberikan efek domino pada kesejahteraan masyarakat desa yang
dekat dengan hutan.
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IDENTIFIKASI TINGKAT KENYAMANAN IKLIM WISATA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA BERBASIS
TOURISM CLIMATE INDEX (TCI)
PRESLI PANUSUNAN SIMANJUNTAK, SURYANDI IMANUEL SUGIARTO,
ANDRE KADMAERUBUN , AMIR MUSTOFA IRAWAN
Prodi Klimatologi, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Abstrak. Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas yang berperan penting dalam perekonomian
Indonesia. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata alam. Kondisi iklim
adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan wisatawan untuk
menentukan destinasi wisata. Salah satu daerah destinasi wisata di Indonesia adalah Provinsi Sumatera
Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung indeks kenyamanan iklim pariwisata di beberapa kota/
kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Cara untuk mengetahui tingkat kenyamanan iklim yang berkaitan
dengan pariwisata dikenal dengan Tourism Climate Index (TCI) oleh Mieczkowski (1985). TCI
menggunakan 7 variabel iklim sebagai masukan yaitu suhu udara maksimum dan kelembaban udara
minimum (Daytime Comfort Index), suhu udara ratarata dan kelembaban udara rata-rata (Daily
Comfort Index), curah hujan, lama penyinaran matahari dan kecepatan rata-rata angin. Variabel iklim
tersebut kemudian diklasifikasikan tingkat kenyamanan iklimnya menjadi 10 kelas dari paling tinggi
yaitu ’Ideal’ sampai kelas yang paling rendah yaitu ’Tidak Mungkin (Impossible)’. Kemudian evaluasi
indeks di masingmasing kota/ kabupaten diklasifikasikan menurut salah satu dari enam distribusi TCI
tahunan yang dipresentasikan oleh Scott dan Mcboyle. Penelitian ini berbasis data iklim tahun 2000
sampai 2016 di beberapa kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Utara. Klasifikasi tingkat kenyamanan
iklim di Provinsi Sumatera Utara ini selanjutnya dipetakan secara spasial menggunakan software
Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan iklim
di beberapa kabupaten/ kota yang berada Provinsi Sumatera Utara bervariasi pada setiap bulannya
tetapi tidak ada tingkat kenyamanan iklim yang mencapai level klasifikasi tertinggi yaitu ideal.
Kabupaten Simalungun mempunyai indeks kenyamanan iklim paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara
yaitu kategori ’Bagus (Good)’ dan terjadi pada bulan Juni. Kabupaten Padang Lawas Utara, Nias, dan
Tapanuli Tengah mempunyai puncak tingkat kenyamanan iklim saat bulan Juli pada kategori ’Dapat
Diterima (Acceptable)’. Sementara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tingkat
kenyamanan iklim paling tinggi yaitu dengan kategori ’Dapat Diterima (Acceptable)’ pada bulan
Februari.
Kata kunci : indeks iklim, pariwisata, sumatera utara
Abstract. Tourism is one of the priority sectors that play an important role in the Indonesian economy.
As a tropical country, Indonesia has many natural tourist destinations. Climatic conditions are one of
the important factors that influence the decision of tourists to determine tourist destinations. One of the
tourist destinations in Indonesia is North Sumatra. This study aims to calculate the comfort index of
several city tourism climate in North Sumatra. The method to find out the comfort level of tourism
climate is known as Tourism Climate Index (TCI) by Mieczkowski (1985). TCI uses 7 climate variables
as inputs: maximum air temperature and minimum daytime humidity (Daytime Comfort Index), average
air temperature and average air humidity (Daily Comfort Index), rainfall, solar irradiance and average
wind speed. Climate variables will be classified based on the level of climate comfort to be 10 classes
of the highest class that is Ideal to the lowest class that is impossible. Then the index evaluation in each
city will be classified according to the annual TCI distribution presented by Scott and Mcboyle. This
research is based on climate data from 2000 to 2016 in several cities in North Sumatra. The
classification of climate comfort level in North Sumatra will be mapped spatially using Geographic
Information System (GIS). The results of this study indicate that the level of climate comfort in some
cities in North Sumatra varies every month but in North Sumatra there is no level of climate comfort
that reaches the highest classification level of Ideal. Simalungun has the highest climate comfort index
in North Sumatra Province, category ”Good” which occurred in June. Padang Lawas Utara, Nias,
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and Tapanuli Tengah have the peak climate comfort level in July in category ”Acceptable”. Medan
and Deli Serdang have the highest level of comfort with the category 'Acceptable' in February.
Kata kunci : climate index, tourism, north sumatera

1.

Pendahuluan

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor andalan utama dalam menghasilkan devisa di
Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia yang indah dan nyaman dapat dimanfaatkan untuk
mendapatkan devisa sebesar mungkin dari para wisatawan. Penerimaan devisa dari sektor
pariwisata di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya total kunjungan
wisatawan yang datang ke Indonesia. Berdasarakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),
devisa dari sektor pariwisata pada 2016 sebesar US$ 13,568 miliar berada di posisi kedua
setelah industri kelapa sawit atau CPO US$ 15,965 miliar [10].
Kondisi iklim yang nyaman dipadukan dengan daya tarik alam pariwisata yang indah
merupakan hal yang sangat penting dan paling mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi
daerah tujuan wisata [3][6]. Kondisi iklim, seperti suhu, kelembaban relatif, jam sinar matahari,
kecepatan angin dan curah hujan memiliki pengaruh besar pada kunjungan pariwisata di suatu
daerah [7]. Kondisi iklim suatu wilayah sangat penting dalam pengambilan keputusan
wisatawan dalam menetukan destinasi wisata. Iklim adalah salah satu penggerak utama dalam
pariwisata internasional [1][4]. Kegiatan dan aktivitas pariwisata dapat terganggu jika cuaca
dan iklim kurang baik. Di Indonesia, variabilitas dan perubahan iklim sangat mempengaruhi
karakteristik dan pola kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara yang
berkunjung [2].
Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu primadona kunjungan wisatawan di Indonesia
karena memilki banyak destinasi wisata. Data iklim dari UPT BMKG (Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika) di wilayah Sumatera Utara dapat dimanfaatkan untuk menganalisis
kondisi iklim di beberapa wilayah seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Medan,
Kabupaten Nias, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten
Simalungun, sehingga dapat diketahui kondisi kenyamanan iklim di wilayah tersebut
berdasarkan metode Tourism Climate Index (TCI) [7]. TCI merupakan metode yang dirancang
khusus untuk daerah pariwisata , penerapannya di daerah tropis juga cukup baik karena
mempertimbangkan aspek iklim yang juga terdapat di daerah tropis sepeti suhu, kelembaban,
lama penyinaran matahari dan curah hujan [5]. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksdukan
untuk mengidentifikasi wilayah yang memilki potensi menjadi destinasi wisata berdasarkan
tingkat kenyamanan iklim di Provinsi Sumatera Utara.
2. Metode Penelitian
2.1 Lokasi Penelitian
Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui kondisi tingkat kenyamanan iklim wisata di
beberapa kabupaten dan kota wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang dipilih
berdasarkan ketersedian stasiun pengamatan cuaca (UPT BMKG) yang ada di masing-masing
kota dan kabupaten. Provinsi Sumatera Utara berada di 0º 50' LS - 4º 40' LU dan 96º 40' - 100º
50' BT. Terdapat 6 lokasi penelitian yang dipilih.
2.2 Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data observasi harian tahun 2001-2010 berupa
data curah hujan, suhu maksimum, suhu rata – rata, kelembaban udara, lama penyinaran dan
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kecepatan angin. Data diambil dari stasiun pengamatan cuaca (BMKG) di 6 kota dan kabupaten
Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Nias,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Tengah

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.3 Metode Pengolahan Data
2.3.1 Mieczkowski’s Tourism climate index
Tourism climate index (TCI) merupakan sebuah konsep dalam penentuan kenyamanan dalam
bidang pariwisata untuk para wisatawan. TCI dirancang berdasarkan literatur yang berkaitan
dengan klasifikasi iklim untuk wisatawan dan rekreasi dengan pertimbangan teoritis dari
literatur Biometeorologi terkait dengan kenyamanan manusia [9]
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan TCI (Tourism Climate
Index). Mieczkowski (1985) berpendapat bahwa tujuan pariwisata dipengaruhi kondisi iklim
yang nyaman bagi para pengunjung. Nyaman dalam hal ini berarti bahwa kondisi iklim di
wilayah tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Metode TCI dirancang oleh
Mieczkowski (1985) dengan persamaan berikut ini:
TCI = 8 CId + 2 CIa + 4R + 4 S + 2 W…………………………………(1)
Sub- Indeks
Daytime
Comfort
Index (CId)
Daily
Comfort
Index (CIa)
Curah
Hujan (R)
Sinar
Matahari
(S)

Angin (W)

Tabel 1. Pembobotan komponen TCI
Variabel Iklim Bulanan
Pengaruh pada TCI
Suhu udara maksimum
dan kelembaban udara
minimum
Rata- rata suhu udara dan
rata- rata kelembaban
udara
Curah hujan

Menunjukkan
kenyamanan
termal ketika terjadi aktivitas
wisata maksimum
Menunjukkan
kenyamanan
termal selama 24 jam, termasuk
saat waktu tidur
Mewakili
nilai
negative
berkaitan dengan aktivitas di luar
ruangan
Lama
penyinaran Dinilai sebagai nilai positif
matahari
dalam wisata, tetapi dapat
menjadi negative karena bahaya
dari terbakar sinar matahri dan
ketidaknyamanan saat kondisi
panas
Kecepatan angin rata- rata Variabel yang tergantung atau
memilki pengaruh terhadap suhu
Sumber : Mieczkowski (1985)
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Ranting yang diberikan untuk semua parameter yang digunakan dalam metode TCI ini berkisar
dari 0 hingga 5. Peringkat yang mendekati nilai 5 menandakan bahwa parameter tersebut ideal
untuk membentuk lingkungan yang nyaman. Berikut ini adalah skema peringkat TCI untuk
masing-masing parameter yang telah dirancang oleh Mieczkowski (1985):
Rating

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0.25
0
-1
-2
-3

Tabel 2. Skema rating variable (sub indeks) TCI
Suhu efektif (0C)
Rerata Curah
Lama Penyinaran
Hujan Bulanan
Matahari (jam)
(mm)
20 – 26.9
0 - 14.9
>10
19 – 19.9 dan 27 - 27.9
15- 29.9
9 jam – 9 jam 59 menit
18 - 18.9 dan 28 - 28.9
30 – 44.9
8 jam – 8 jam 59 menit
17 - 17.9 dan 29 - 29.9
45 – 59.9
7 jam – 7 jam 59 menit
15-16.9 dan 30 – 30.9
60 – 74.9
6 jam – 6 jam 59 menit
10 – 14.9 dan 31 - 31.9
75 – 89.9
5 jam – 5 jam 59 menit
5 – 9.9 dan 32 – 32.9
90 – 104.9
4 jam – 4 jam 59 menit
0 – 1.9 dan 33 – 33.9
105 - 119.9
3 jam – 3 jam 59 menit
-5 – 0 dan 34 – 34.9
120 – 134.9
2 jam – 2 jam 59 menit
35 – 35.9
135 -149.9
1 jam – 1 jam 59 menit
>36
-9.9 - -5
>150
< 1 jam
-14.9 - -10
-19.9 - -15
< -20
Sumber : Mieczkowski (1985)

Kecepatan Angin
(km/jam)
< 2.88
2.88 – 5.75
5.76 – 9.03
9.04 – 12.23
12.24 – 19.79
19.8 – 24.29
24.30 – 28.79
28.8 – 38.52
>38.52
-

Tabel 3. Tingkat Kenyamanan Iklim untuk Wisata

Nilai Indeks
90 -100
80- 89
70 – 79
60 – 69
50 – 59
40 -49
30 – 39
20 -29
10 -19
-3 – 9

Deskripsi dari Tingkat Kenyamanan Iklim
Ideal
Sangat Bagus Sekali (Excellent)
Sangat Bagus (Very good)
Bagus (Good)
Dapat Dterima (Acceptable)
Masih Dapat Diterima (Marginal)
Buruk (Unfavorable)
Sangat Buruk (Very unfavorable)
Sangat Buruk Sekali (Extremely unfavorable)
Tidak Dapat Diterima (Impossible)
Sumber : Mieczkowski (1985)

Nilai TCI tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan (1) dengan skema
rating variable (sub indeks) pada tabel 3.3 sebagai acuan. Setelah itu, nilai TCI diihitung
menggunakan bantuan Ms.excel. QGis versi 2.18 digunakan untuk memetakan wilayah setiap
bulannya berdasarkan tingkat kenyamanan iklim wisatanya.

2.3.2 Scott and McBoyle (2001) Models
Tingkat kenyamanan iklim wsiata dapat diklasifikasikan untuk setiap destinasi wisata menjadi
satu dari enam distribusi tahunan (Gambar 3.2). Tipologi iklim pariwisata dalam model ini
berkisar dari dan iklim pariwisata sepanjang tahun yang optimal (TCI ≥80 untuk setiap bulan
dalam setahun) ke iklim pariwisata sepanjang tahun yang buruk (TCI <40 sepanjang tahun) [8].
Kurva puncak musim kemarau dan puncak musim hujan dibedakan dengan musim di mana
kondisi iklim yang lebih baik terjadi. Puncak musim kemarau menunjukkan lokasi lintang
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menengah sampai tinggi dimana musim kemarau dianggap sebagai periode paling
menyenangkan tahun ini untuk aktivitas pariwisata. Sedangkan Puncak musim hujan akan
terjadi di lokasi ekuator dan lintang khatulistiwa dengan kondisi kelembaban yang lebih rendah
di musim hujan membuat kondisi lebih nyaman bagi wisatawan dibandingkan dengan cuaca
musim panas.

Gambar 2. Konsep Distribusi TCI oleh Scott and McBoyle (2001)

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pola Distribusi TCI di Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan hasil perhitungan TCI di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,
menunjukkan bahwa disetiap kota/kabupaten yang menjadi lokasi penelitian memilki pola
distribusi TCI yang berbeda- beda. Wilayah Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli
Tengah dan Nias memilki pola distribusi dry season peak (puncak musim kemarau) sedangkan
wilayah Medan dan Deli Serdang memilki pola winter peak (puncak musim hujan).

Gambar 3. Kabupaten/Kota dengan pola (a) TCI puncak pada musim kemarau (dry season peak)
dan (b) TCI puncak saat musim hujan (winter peak)
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3.2 Identifikasi Tingkat Kenyamanan Iklim Provinsi Sumatera Utara
Pada gambar 4.1 ditampilkan grafik distribusi nilai di beberapa kota/ kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara. Distribusi TCI di 6 lokasi penelitian menunjukkan nilai TCI sangat bervariasi.
Rata- rata TCI di Provinsi Sumatera Utara adalah 46, TCI terendah di Mei – Agustus di
Kabupaten Deli Serdang dengan nilai TCI sebesar 37 sedangkan nilai TCI tertinggi di
Kabupaten Simalungun pada bulan Juni dengan nilai TCI 66.
Nilai TCI kemudian di deskripsikan menurut tingkat kenyamanan iklimnya oleh Mieczkowski
(1985). Pada gambar 4.2 dapat dilihat jika tingkat kenyamanan iklim berdasarkan beberapa
kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Utara adalah tingkat kenyamanan iklim wisata yang masih
dapat diterima (marginal). Wisatawan masih dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap
kondisi iklim (suhu, curah hujan, kelembaban, kecepatan angin dan penyinaran matahari) yang
ada di Provinsi Sumatera Utara.
Tingkat kenyamanan iklim dengan kondisi buruk (unfavorable) terdapat pada bulan Januari,
Februari dan Maret di Kabupaten Tapanuli Tengah, pada bulan April dan Mei di Kabupaten
Tapanuli Tengah dan Kabupaten Padang Lawas Utara, pada bulan Juni di Kabupaten Deli
Serdang dan Tapanuli Tengah, pada bulan Juli di Kabupaten Deli Serdang, pada bulan Agustus
di Kabupaten Deli Serdang. Pada bulan September, Oktober dan November, tingkat
kenyamanan iklim di provinsi Sumatera Utara dalam kategori masih dapat diterima (marginal)
hingga kategori ideal. Nilai TCI kemudian dipetakan secara spasial setiap bulannya pada
Gambar 4.2.
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Gambar 4. Tingkat Kenyamanan Iklim Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.1 menjelaskan nilai rata-rata TCI setiap bulan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari
table ini dapat dijelaskan jika Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai nilai TCI rata-rata
setiap bulannya adalah 45 dan tingkat kenyamanan iklim rata-rata masih dapat diterima
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(marginal), dengan nilai TCI tertinggi yaitu 54 pada bulan Juli dengan tingkat kenyamanan
iklim dapat diterima (acceptable). Nilai TCI terendah 39 berada di bulan April dengan tingkat
kenyamanan iklim kategori buruk (unfavorable). Tingkat kenyamanan iklim kategori buruk
(unfavorable) menyatakan bahwa kondisi iklim tidak disukai oleh wisatawan dimungkin karena
curah hujan yang terlalu tinggi, suhu yang terlalu rendah atau tinggi, kecepatan angina yang
kencang, atau penyinaran matahari yang terlalu panjang sepanjang hari atau terlalu singkat
sepanjang hari.
Tabel 4.2 menjelaskan nilai rata-rata TCI setiap bulan di Nias. Dari tabel ini dapat dijelaskan
jika Kabupaten Nias memilki nilai rata- rata TCI sebesar 44 dengan tingkat kenyamanan iklim
rata-rata masih dapat diterima (marginal). TCI tertinggi bernilai 47 pada bulan Juli dan terendah
bernilai 43 pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan September. Kabupaten
Nias setiap bulanya memilki tingkat kenyamanan iklim dengan kondisi masih dapat diterima
(marginal).
Tabel 4.3 menjelaskan nilai rata-rata TCI setiap bulan di Deli Serdang. Dari tabel ini dapat
dijelaskan jika Kabupaten Deli Serdang memilki nilai rata-rata TCI bernilai 44 dengan tingkat
kenyamanan iklim rata-rata masih dapat diterima (marginal).TCI tertinggi bernilai 52 pada
bulan Februari dan tingkat kenyamanan iklim wisata yang dapat diterima (acceptable). Nilai
TCI terendah 37 berada di bulan Mei, Juni dan Juli dengan tingkat kenyamanan iklim kategori
buruk (unfavorable).
Tabel 4.4 menjelaskan nilai rata-rata TCI setiap bulan di Tapanuli Tengah. Dari tabel ini dapat
dijelaskan jika Kabupaten Tapanuli Tengah memilki nilai rata-rata TCI bernilai 40 dengan
tingkat kenyamanan iklim rata-rata masih dapat diterima (marginal).TCI tertinggi bernilai 43
pada bulan Juli dan Agustus dan tingkat kenyamanan iklim wisata yang masih dapat diterima
(marginal). Nilai TCI terendah 39 berada di bulan Januari , Februari, Maret, April, Mei dan
Juni dengan tingkat kenyamanan iklim kategori buruk (unfavorable).
Tabel 4.5 menjelaskan nilai rata-rata TCI setiap bulan di Kota Medan. Dari tabel ini dapat
dijelaskan jika Kota Medan memilki nilai rata-rata TCI bernilai 45 dengan tingkat kenyamanan
iklim rata-rata masih dapat diterima (marginal).TCI tertinggi bernilai 54 pada bulan Februari
dan tingkat kenyamanan iklim wisata yang dapat diterima (acceptable). Nilai TCI terendah 41
berada di bulan Juni dengan tingkat kenyamanan iklim masih dapat diterima (marginal).
Tabel 4.6 menjelaskan nilai rata-rata TCI setiap bulan di Kabupaten Simalungun. Dari tabel
ini dapat dijelaskan jika Kabupaten Simalungun memilki nilai rata-rata TCI bernilai 59 dengan
tingkat kenyamanan iklim rata-rata dapat diterima (acceptable). TCI tertinggi bernilai 66 pada
bulan Juni dan tingkat kenyamanan iklim wisata yang dapat bagus (good). Nilai TCI terendah
56 berada di bulan Maret, April, Agustus dan September dengan tingkat kenyamanan iklim
dapat diterima (acceptable).
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4. Kesimpulan
Tingkat kenyamanan iklim wisata di Provinsi Sumatera Utara (Padang Lawas, Tapanuli
Tengah, Nias, Medan, Simalungun dan Deli Serdang) tidak ada yang termasuk kategori ideal.
Di Sumatera Utara, tingkat kenyamanan iklim tertinggi berapa pada nilai TCI (66) dengan
kategori bagus (good) terletak di Simalungun pada bulan Juni. Tingkat kenyamanan iklim
terendah berada pada nilai TCI (37) dengan kategori tingkat kenyamanan iklim yang buruk
(unfavorable) terletak di Deli Serdang pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Kabupaten
Simalungun memilki nilai TCI yang baik dan tingkat kenyamanan iklim kategori bagus (good)
terbanyak yaitu pada Januari, Februari, Juni, Juli, November dan Desmber, sedangkan
Kabupaten Tapanuli tengah memilki nilai rata- rata TCI terendah dan tingkat kenyamanan
iklim kategori buruk (unfavorable) terbanyak yaitu pada Januari, Februari, Maret, April, Mei
dan Juni.
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Abstrak. Kota pesisir di Asia, termasuk Jakarta, sedang berusaha melawan dampak dari
perubahan iklim, seperti banjir, kenaikan muka air laut, badai, dan lain sebagainya yang mampu
mempengaruhi kehidupan manusia dan infrastruktur. Bencana banjir merupakan bencana dengan
frekuensi terbesar dari sekian banyak bencana yang dihasilkan oleh perubahan iklim tersebut.
Timbulnya bencana hidrometeorologi ini tentunya disebabkan oleh curah hujan dan berbagai
faktor pemicu lainnya. Curah hujan merupakan fenomena alam yang menjadi komponen utama
siklus air. Perhatian terhadap perubahan iklim telah memperkuat kebutuhan akan informasi akurat
mengenai variasi statistik dari karakteristik curah hujan. Uji statistik mengonfirmasi bahwa suatu
model yang diusulkan dapat digunakan untuk memprediksi jumlah curah hujan di suatu wilayah.
Makalah ini mengindentifikasi perubahan dari model curah hujan dahulu dan saat ini melalui
kronologi curah hujan untuk mengestimasi jumlah curah hujan pada tahun-tahun berikutnya
dengan menggunakan model stokastik di Jakarta, Indonesia. Data diperoleh dari sejumlah stasiun
pengamat cuaca di area studi untuk rentang periode 10 tahun sejak tahun 2007 hingga 2017.
Analisis juga dilakukan untuk menjelaskan penggunaan pemodelan rantai Markov orde pertama
untuk pengukuran curah hujan. Keterbatasan model rantai Markov berbasis Gamma yang
menunjukkan masih adanya ketidakpastian orde yang optimal untuk sejumlah model diatasi
dengan mencoba pengembangan model deret waktu (time series) untuk meningkatkan pemodelan
yang dilakukan sebelumnya. Data curah hujan yang telah dimodelkan akan dibandingkan dengan
analisis meteorologi untuk menghubungkannya dengan bencana banjir. Analisis dan pemodelan
ini dapat dimodifikasi dan diaplikasikan untuk memprediksi curah hujan di wilayah lain dengan
topografi dan iklim yang serupa setelah dilakukan sejumlah uji statistik.
Kata Kunci: Banjir, curah hujan, rantai Markov, time series
Abstract. Coastal cities in Asia, including Jakarta, are struggling to counter climate changes
effects, such as floods, sea level rises, storms, and the others that are able to affect human life and
infrastructure. Flood is a natural disaster with the greatest frequency compared to other disasters
generated by climate changes. This hydro-meteorological disaster is certainly caused by rainfall
and other factors. Rainfall is a natural phenomenon that becomes the main component of the water
cycle. Attention to climate changes has reinforced the need for more accurate information on
statistical variations of rainfall characteristics. The statistical test confirms that a proposed model
can be used to predict the amount of rainfall in a region. This paper identifies changes from the
previous and current rainfall models through the rainfall chronology to predict the amount of
rainfall in subsequent years using stochastic models in Jakarta, Indonesia. Data were obtained
from a number of weather observation stations in the study area for the 10 year period ranging
from 2007 to 2017. Analysis was also conducted to explain the use of first-order Markov chain
modeling for rainfall measurement. The limitations of the Markov chain model still indicates
uncertainties for some cases, so they can be overcome by trying to develop a time series model to
improve the previous modeling. The data that has been modeled will be compared with
meteorological analysis to observe the relation with flood disasters. This analysis and modeling
can be modified and applied to predict rainfall in other regions with similar topography and
climate after a number of statistical tests were executed.
Keywords: Floods, Markov chain, rainfall, time series
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1. Pendahuluan
Daerah pesisir di berbagai belahan dunia sedang menghadapi dampak buruk dari perubahan
iklim, termasuk banjir, kenaikan permukaan air laut, badai yang meningkat, dan gelombang
badai. Perubahan iklim ini pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya banyak kehidupan
dan infrastruktur, serta kerusakan pada ekonomi regional ataupun nasional. Menurut
Satterthwaite (2008), perubahan iklim berpotensi mengintensifkan risiko banjir di suatu kota
dalam tiga cara, yaitu permukaan air laut yang lebih tinggi dan gelombang badai, curah hujan
yang lebih tinggi dari umumnya, dan perubahan aliran sungai yang cenderung meningkat,
misalnya karena glasial meleleh. Sebagai salah satu kota besar dengan kepadatan penduduk
tertinggi, Jakarta menjadi kota yang turut serta dalam menghadapi perubahan iklim global. Kota
ini rentan terhadap banjir, naiknya air laut dan bencana alam lainnya serta bencana buatan
manusia seperti polusi dan ekstraksi air tanah yang berlebihan. Yusuf dan Fransisco (2009)
mencantumkan bahwa Jakarta sebagai salah satu kota pesisir yang paling rentan terhadap
perubahan iklim di Asia Tenggara. Jakarta yang menempati lahan seluas 662 kilometer persegi
dan jumlah penduduk 9,6 juta pada tahun 2010 ditambah sekitar 2,5 juta penumpang harian dari
daerah sekitarnya juga merupakan magnet bagi para imigran yang mencari kondisi kehidupan
yang lebih baik, kebanyakan imigran miskin. Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di
daerah kumuh di beberapa wilayah di Jakarta, yang sangat rentan terhadap banjir. Perubahan
penggunaan lahan secara langsung dipengaruhi oleh sebagian besar kegiatan ekonomi, sosial,
dan lingkungan, yang mencerminkan perkembangan dan pertumbuhan perkotaan (Litman,
1995). Masyarakat miskin cenderung menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak
terkait perubahan iklim.
Hujan, sebagai salah satu penyebab banjir, merupakan komponen utama dari siklus air dan
bertanggung jawab untuk mendepositokan sebagian besar air tawar di bumi melalui proses
siklus hidrologi di lingkungan. Perhatian terhadap perubahan iklim telah memperkuat
kebutuhan akan informasi yang akurat mengenai variasi statistik dari karakteristik curah hujan
sebab tingkat curah hujan bervariasi dalam waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh situasi iklim
daerah setempat. Dalam penelitian ini, pemodelan curah hujan akan diprediksi berdasarkan data
curah hujan tahun 2007 hingga 2017 dengan menggunakan metode stokastik dan diharapkan
dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan. Model stokastik digunakan dalam
mengindentifikasi perubahan dari model curah hujan dahulu hingga kini melalui kronologi
curah hujan untuk mengestimasi jumlah curah hujan pada tahun-tahun berikutnya. Data curah
hujan yang telah dimodelkan akan dibandingkan dengan analisis meteorologi untuk
menghubungkannya dengan bencana banjir.
2. Metodologi Penelitian
Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan rata-rata per bulan di Jakarta yang
diperoleh dari BMKG, yaitu dari bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2017. Penggunaan
data dibagi menjadi dua, untuk pembentukan model (Januari 2007 - Desember 2016) dan untuk
validasi model (Januari 2017 - Desember 2017). Penggunaan metode rantai Markov dianggap
kurang sesuai untuk memodelkan masalah curah hujan rata-rata per bulan sebab metode ini
menggunakan matriks peluang. Oleh karena nilai keluarannya berupa peluang, maka metode
rantai Markov hanya dapat memprediksi hari hujan atau hari tidak hujan, dan belum dapat
memprediksi nilai curah hujan.
Pada akhirnya metode yang digunakan untuk memodelkan curah hujan rata-rata per bulan
berupa model deret waktu dengan metode Box-Jenkins, yaitu (1) Membuat plot data deret
waktu. (2) Menguji kestasioneran data dengan uji Augmented Dicky-Fuller. (3) Apabila data
belum stasioner atau terdapat unsur musiman, maka dilakukan diferensiasi data kemudian diuji
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ulang. (4) Mengidentifikasi model deret waktu sesuai dengan plot grafik PACF dan ACF. (5)
Memeriksa kelayakan model dengan R-squared, MAPE, dan Ljung-Box, lalu menentukan
model yang terbaik. (5) Memprediksi (forecasting) curah hujan di tahun 2017 dengan model
persamaan deret waktu yang ada, lalu membandingkannya dengan data validasi.
Kemudian setelah analisis curah hujan akan dilakukan estimasi hubungan curah hujan dengan
potensi banjir melalui analisis curah hujan melalui periode ulang (T) dengan metode Gumbel.
Berdasarkan analisis frekuensi hujan dengan metode Gumbel akan disusun suatu hubungan
antara curah hujan harian maksimum dengan periode ulangan dan diakhiri dengan
penginterpretasian peluang banjir.
3. Analisis dan Pembahasan
3.1 Plot Data Deret Waktu
Misalkan realisasi deret waktu {𝑌𝑡 ,t =1,2,..,120} dengan 𝑌𝑡 suatu deret waktu curah hujan ratarata per bulan dari Januari 2007 sampai Desember 2016 (120 bulan).

Gambar 1. Plot Data Deret Waktu

3.2 Uji Kestasioneran Data (Augmented Dicky Fuller Test)
Dilakukan untuk realisasi deret waktu (𝑌𝑡 ), dengan hipotesis yang digunakan adalah:
H0 (hipotesis nol): Data tidak stasioner
H1 (hipotesis alternatif): Data stasioner
Berikut merupakan hasil dari Augmented Dicky Fuller Test:
Dickey-Fuller = -6.0912, Lag order = 4, p-value = 0.01
Karena p-value = 0.01, untuk taraf keberartian 𝛼 = 0.05, H0 ditolak.
Maka, disimpulkan bahwa 𝑌𝑡 stasioner.

294

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

3.3 Identifikasi model deret waktu sesuai plot ACF dan PACF

Gambar 2. Plot grafik ACF dan PACF dari 𝑌𝑡

Dari grafik ACF dan PACF di atas, grafik ACF tidak terlihat terpotong (cut off) pada lag-lag
awal (lag 1 sampai lag 10). Grafik ACF cenderung berbentuk sinusoidal atau biasanya disebut
dying down. Grafik PACF terpotong (cut off) pada lag ke-1, tetapi dapat dilihat membesar pada
lag ke-12 dan seterusnya. Oleh karena ACF dying down dan PACF cut off pada lag ke-1, maka
dapat disimpulkan bahwa model deret waktu yang sesuai adalah model ARIMA dengan AR(1).
3.4 Penentuan Model ARIMA terbaik dengan R-squared dan MAPE
Untuk menentukan model ARIMA yang terbaik dan paling sesuai, akan dibuat model dengan
kombinasi dari orde AR=1 dan 1 MA 12. Untuk masing-masing orde ARIMA, dihitung
nilai Stationary R-squared dan MAPE (Mean Absolute Percentage Error).
Berikut ini adalah perbandingan dari orde-orde ARIMA yang dibentuk.
Tabel 1. Tabel Stationary R-squared dan MAPE dari masing-masing model ARIMA
Orde ARIMA
Stationary R-squared
MAPE
1,0,1
0.211
240.728
1,0,2
0.235
223.284
1,0,3
0.203
227.891
1,0,4
0.254
231.793
1,0,5
0.293
269.874
1,0,6
0.364
224.833
1,0,7
0.380
225.652
1,0,8
0.380
219.811
1,0,9
0.352
233.742
1,0,10
0.438
217.895
1,0,11
0.416
198.338
1,0,12
0.498
220.058

Dari tabel, dapat dilihat bahwa model ARIMA(1,0,12) memiliki nilai Stationary R-squared
yang paling besar dan nilai MAPE yang cukup kecil, walaupun bukan merupakan yang terkecil.
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model ARIMA(1,0,12) adalah model yang terbaik
untuk 𝑌𝑡 .
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3.5 Uji Kecocokan Model dengan Uji Diagnosis Ljung-Box
Untuk menguji kecocokan model ARIMA(1,0,12) dengan data yang ada, dilakukan Uji
Diagnosis Ljung-Box dengan mengecek keberadaan korelasi sisaan antar lag.
Hipotesis yang digunakan dalam Uji Diagnosis Ljung-Box adalah:
H0 (hipotesis nol): Korelasi sisaan antar lag = 0
H1 (hipotesis alternatif): Korelasi sisaan antar lag 0
Berikut merupakan hasil dari Uji Diagnosis Ljung-Box:
p-value = 0.053
Untuk taraf keberartian 𝛼 = 0.05, karena p-value > 𝛼 , H0 tidak ditolak.
Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi sisaan antar lag, sehingga model
ARIMA(1,0,12) adalah model yang cocok dengan 𝑌𝑡 .
3.6 Persamaan Model Deret Waktu
Dengan menggunakan model ARIMA(1,0,12), persamaan model deret waktu yang didapatkan
adalah:
𝑌𝑡 = 5.54 + 0.65 𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 + 0.305 𝑒𝑡−1 – 0.118 𝑒𝑡−2 + 0.187 𝑒𝑡−3 + 0.007
𝑒𝑡−4 + 0.253 𝑒𝑡−5 – 0.027 𝑒𝑡−6 – 0.15 𝑒𝑡−7 + 0.061 𝑒𝑡−8 – 0.012 𝑒𝑡−9 –
0.055 𝑒𝑡−10 + 0.122 𝑒𝑡−11 – 0.682 𝑒𝑡−12

(1)

Gambar 3. Plot data observasi (garis merah) dengan hasil pemodelan ARIMA(1,0,12) (garis biru)

Dari plot grafik di atas, tampak bahwa data hasil model ARIMA(1,0,12) sebagian sesuai kecil
sesuai dengan data observasi karena memang hanya 41,3% kecocokan model dan observasi.
3.7 Prediksi Curah Hujan di Tahun 2017 dan Perbandingannya dengan Data Validasi (Hasil
Observasi)
Untuk memprediksi curah hujan di tahun 2017, digunakan persamaan model deret waktu (1)
yang sudah diperoleh. 𝑌̂𝑡 menyatakan nilai taksiran estimasi curah hujan rata-rata di bulan t
pada tahun 2017.

296

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018
Tabel 2. Tabel prediksi curah hujan rata-rata per bulan di tahun 2017 dan data validasi
̂𝒕
Bulan
Data Validasi
Galat relatif
𝒀
Januari 2017
8.56
9.94694
0.13943
Februari 2017
18.92
23.3
0.18798
Maret 2017
6.1
5.90909
0.032308
April 2017
7.82
6.64878
0.176156
Mei 2017
4.08
4.27273
0.04511
Juni 2017
5.88
7.59524
0.22583
Juli 2017
3.66
4.08158
0.10329
Agustus 2017
1.23
0.06279
18.58889
September 2017
4.04
5.86341
0.31098
Oktober 2017
3.46
3.95
0.12405
November 2017
7.56
7.53256
0.003643
Desember 2017
7.73
9.33469
0.17191

Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara hasil
prediksi dan data validasi (hasil observasi) curah hujan rata-rata di tahun 2017. Perbedaan yang
ada disebabkan oleh faktor galat, dimana variansi dari galat membesar seiring menjauhnya
rentang waktu dari data deret waktu terakhir. Galat tersebut dapat dikarenakan fakta bahwa
curah hujan rata-rata per bulan merupakan proses stokastik yang dipengaruhi oleh faktor
eksternal, antara lain iklim yang berubah-ubah, suhu, tekanan, dan lain-lain.
3.8 Pengaruh Curah Hujan terhadap Banjir
Dalam menganalisis faktor-faktor penyebab banjir maka perlu dilakukan analisis tambahan
malalui analisis meteorologi dengan bantuan citra satelit cuaca, SST, dan streamline pada saat
kejadian. Penyebab banjir dipengaruhi oleh kemampuan saluran drainase dan pengendali banjir
untuk mengalirkan limpasan permukaan. Jika data yang dimiliki hanya berupa data curah hujan,
maka diperlukan analisis curah hujan dengan periode ulang (T). Analisis frekuensi data curah
hujan maksimum salah satunya dapat dilakukan dengan metode Gumbel. Pemilihan distribusi
analisis Gumbel didasarkan hasil pengujian kecocokan (testing of goodness of fit) dengan uji
Chi-kuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Metode analisis Gumbel berdasarkan atas
karakteristik dari pemencaran dengan menggunakan suatu koreksi yang variabel. Angka
koreksi ini merupakan suatu fungsi dari nomor urut relatif dalam serinya (m:N) dan sifat
pemencarannya (Subarkah, 1980).
Persamaan yang digunakan untuk menghitung periode ulang adalah: (Nugroho, 2008)
𝑇=
dimana:
T
:
m
:
c
:
dan sifatnya

1
𝑚+𝑐−1

(2)

periode ulang
nomor urut data mulai dari yang terbesar
koreksi Gumbel yang merupakan fungsi dari nomor urut relatif dalam serinya

Probabilitas (P) yang ditimbulkan suatu harga sama dengan atau kurang dari X karena data
curah hujan yang digunakan merupakan harga-harga maksimum dari banyak seri, hal ini
ditentukan oleh persamaan:
𝑃 = 𝑒 −𝑒
dimana:
y
:

−𝑦

(3)

variabel tanpa dimensi, y = 𝑎(𝑋 − 𝑋𝑓), dengan 𝑎 =
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Xf
𝜎𝑥
x

:
:
:

modus, diperoleh dari Xf = x – 0,45 𝜎𝑥
penyimpangan standar terhadap harga rata-ratanya
harga rata-rata dari X

Berdasarkan analisis frekuensi hujan dengan metode Gumbel maka dapat disusun suatu
hubungan antara curah hujan harian maksimum dengan periode ulangan (Gambar 4).

Gambar 4. Periode ulang curah hujan harian daerah Jakarta dan sekitarnya (Nugroho, 2008)

Dengan demikian, stasiun hujan dengan T sebesar 150 tahun menunjukkan kemungkinan
sebesar 0,4% terjadinya curah hujan yang sama atau lebih besar dari 250 mm/hari untuk setiap
tahun. Demikian pula halnya dengan perode ulang 7 tahunan yang menunjukkan kemungkinan
terjadinya curah hujan yang sama atau lebih besar dari 147 mm/hari untuk setiap tahunnya
adalah sebesar 14,3%. Curah hujan yang sedemikian besar menyebabkan banjir terjadi hampir
merata di daerah Jakarta dan sekitarnya. Hampir seluruh sungai di Jakarta memiliki tinggi muka
air yang melebihi tinggi muka air normal dan sungai yang ada tidak mampu menampung dan
mengalirkan air tersebut ke laut sehingga akan terjadi luapan di sepanjang sungai.
4. Kesimpulan
Curah hujan rata-rata per bulan di Jakarta dapat dmodelkan dengan time series gabungan antara
AR (Auto Regressive) dam MA (Moving Average). Model yang paling sesuai adalah model
ARIMA(1,0,12) dengan nilai Stationary R-squared sebesar 498 dan nilai MAPE (Mean
Absolute Percentage Error) sebesar 220.058. Dengan model tersebut, dibentuk persamaan
model untuk estimasi berupa persamaan (1). Estimasi yang didapatkan dari persamaan untuk
curah hujan rata-rata per bulan di tahun 2017 dan perbandingannya dengan data validasi
dilampirkan di Tabel 2. Dalam menganalisis penyebab banjir perlu dilakukan analisis tambahan
yang melibatkan banyak faktor. Oleh karena data yang dimiliki hanya berupa data curah hujan
maka dilakukan analisis curah hujan dengan periode ulang (T) melalui metode Gumbel.
Berdasarkan analisis frekuensi hujan dengan metode Gumbel diperoleh suatu hubungan antara
curah hujan harian maksimum dengan periode ulangan. Melalui hubungan tersebut, hubungan
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curah hujan terhadap potensi banjir diestimasi secara kualitatif untuk membantu mengantisipasi
bencana banjir di Jakarta.
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PENGEMBANGAN METODE ANALISIS BEBAN KERJA WAKTU
DALAM INTERPOLASI MENGGUNAKAN
PENDEKATAN NON LINIER
IMRON ADE RANGGA, NI LUH CYNTHIA CHEVI RAHAYU, ANDANG KURNIAWAN,
DESAK PUTU OKTA VEANTI
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Abstrak. Waktu komputasi dalam interpolasi spasial merupakan hal yang penting karena berkaitan
dengan pengelolaan dan penyediaan informasi meteorologi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja waktu komputasi serta mendapatkan fungsi
waktu dari parameter - parameter interpolasi spasial dengan memperhatikan nilai angka penting,
resolusi, dan jumlah titik data awal. Data yang digunakan berupa data acak yang dihasilkan oleh fungsi
runif di R. Data acak tersebut memiliki 0, 3, dan 6 angka desimal. Jumlah titik yang digunakan yaitu
berjumlah 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 dan 8000 dengan variasi resolusi luaran
0.5, 0.25, 0.05, 0.01 dan 0,005. Data-data ini selanjutnya diolah menggunakan piranti keras dan piranti
lunak yang berbeda. Data kemudian dijalankan untuk interpolasi Inverse Distance Weighted. Lama
waktu suatu pekerjaan interpolasi dapat dihitung melalui nilai jumlah titik (n) dan resolusi (r). Hasil
menunjukkan bahwa nilai waktu (T) dapat didekati dengan persamaan: 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑛, 𝑟) = 𝐶1 ∗
𝐿𝑜𝑔 (𝑛) ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶2 ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶3 ∗ 𝑒 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) + 𝐶4. Dimana konstanta C1, C2, C3 dan C4 berbeda
sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan menggunakan pendekatan ini,
standar penyelesaian waktu suatu pekerjaan interpolasi diharapkan dapat dikaji lebih baik.
Kata kunci : waktu, beban kerja, interpolasi
Abstract. Computational time for spatial interpolation is important to manage meteorological
information effectively and efficiently. Therefore, this study aims to analyze the workload of
computational time and gets the formulation for computational time based on three parameters:
important numbers, resolutions, and the number of initial data points. Data used in this study is
generated randomly by the 'runif' function in software R. The random data has 0, 3, and 6 decimal
numbers. The number of points used is 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 and 8000
with the output resolution varies as follows: 0.5, 0.25, 0.05, 0.01 and 0.005. Consequently, the data are
processed using different type of hardwares and softwares, and executed for Inverse Distance Weighted
(IDW) interpolation. The computational time can be calculated by the point number (n) and resolution
(r) values. The result shows that the time length (T) can be approximated by the equation:
𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑛, 𝑟) = 𝐶1 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶2 ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶3 ∗ 𝑒 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) + 𝐶4. Where the constants C1,
C2, C3 and C4 differ according to software and hardware specifications. Using this approach, the
computational time for spatial interpolation is expected to be studied better.
Keywords : time ,workload, interpolation

1. Pendahuluan
Penyediaan informasi spasial curah hujan merupakan salah satu tugas dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Gofisika (BMKG). Pengamatan curah hujan dilakukan oleh Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dan pos kerjasama BMKG yang tersebar di wilayah Indonesia. Namun jumlah
UPT dan pos kerjasama BMKG yang tersedia masih belum mampu untuk mewakili wilayah di
Indonesia. Maka dibutuhkan pengembangan teknologi berupa komputasi. Pengkomputasian
juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Dengan kemajuan teknologi
komputasi memberikan peluang dalam memberikan informasi pada wilayah yang tidak terdapat
pengamatan. Salah satunya dengan memanfaatkan metode interpolasi spasial yaitu Inverse
Distance Weighted (IDW). Metode IDW memiliki pengaruh yang bersifat lokal yang berkurang
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terhadap jarak yang memberikan bobot yang lebih besar pada titik yang terdekat dibandingkan
dengan titik yang lebih jauh [1]. Selain itu IDW merupakan metode yang membutuhkan input
data yang relatif sedikit [2]. Untuk menjalankan metode tersebut kami menggunakan SAGA,
perangkat lunak yang menyediakan alogoritma spasial [3]. Dalam proses pengolahannya,
SAGA membutuhkan piranti lain yaitu R. R menyediakan berbagai aplikasi statistika seperti
linear dan non linear modelling, classical statistical tests, time series analysis, classification,
clustering dan teknik penampilan simulasi grafik [4].
Komputasi parameter waktu dalam reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang harus
diefektifkan dan diefesienkan. Untuk itu, jenis processor perangkat maupun piranti lunak juga
ikut mendukung proses kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam usaha meningkatkan
kualitas informasi serta efisiensi waktu, diperlukan sebuah pengembangan baik dari segi
metode pengolahan data maupun teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa beban
waktu yang diperlukan untuk menjalankan interpolasi IDW pada dua perangkat keras yang
berbeda dan dua tipe perangkat lunak yaitu SAGA 32 bit dan 64 bit. Selain menganalisa
perbandingan waktu pada perangkat-perangkat tersebut, penelitian ini juga menghasilkan
fungsi empiris waktu yang dibutuhkan untuk interpolasi IDW. Kedepannya diharapkan hasil
penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pembaca dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara
efektif dan efisien.
Pengelolaan waktu dikatakan penting bilamana jumlah data yang diolah tidak sedikit [5].
Mengingat luas wilayah Indonesia dan banyaknya parameter meteorologi yang harus diolah,
waktu running merupakan sumber daya yang berharga. Diharapkan, lembaga terkait dapat
memanfaatkan penelitian ini untuk mengetahui beban kerja waktu komputasi.
2.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua perangkat keras yaitu perangkat yang memiliki spesifikasi
prosesor “1.7 GHz RAM 2GB” dan prosesor “3.58 GHz RAM 8GB”. Untuk perangkat lunak
sendiri digunakan SAGA 32 bit dan SAGA 64 bit. Selanjutnya yang disebut perangkat 1 dalam
penelitian ini adalah perangkat yang memiliki spesifikasi prosesor “1.7 GHz RAM 2GB” dan
menjalankan perangkat lunak SAGA 32bit, perangkat 2 adalah perangkat yang memiliki
spesifikasi prosesor “3.58 GHz RAM 8GB” dan menjalankan perangkat lunak SAGA 32bit,
dan perangkat 3 adalah perangkat yang memiliki spesifikasi prosesor “3.58 GHz RAM 8GB”
dan menjalankan perangkat lunak SAGA 64bit.
Data yang digunakaan dalam penelitian ini adalah data acak yang dihasilkan oleh fungsi runif
[6] di R dan memiliki 0, 3 dan 6 angka desimal. Lokasi penelitian diambil secara acak yang
dihasilkan oleh fungsi runif di R yang dibatasi dengan 90⁰ - 140⁰ BT dan 8⁰ LU - 12⁰ LS. Jumlah
titik yang digunakan yaitu berjumlah 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 dan
8000 dengan variasi resolusi luaran 0.5, 0.25, 0.05, 0.01 dan 0,005.
Data kemudian diolah untuk proses interpolasi menggunakan inverse distance weighted (IDW)
dengan number of interpolation points = 8 dan power = 5 [7]. SAGA disetiap perangkat
dijalankan dengan aplikasi command prompt (windows) [8] agar dapat melakukan modifikasi
skript dan running sekaligus tanpa memberatkan beban komputer untuk menampilkan graphic
user interface (GUI).
Dalam menjalankan interpolasi, dipasang skript untuk mengetahui waktu mulai dan waktu
selesai pengerjaan. Data waktu hasil proses ini dicatat, disusun dan diolah dalam spreadsheet.
Data kemudian di plot untuk mengetahui pola yang dihasilkan.
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Proses selanjutnya adalah mencari pendekatan fungsi waktu dari variabel jumlah titik dan
resolusi. Pendekatan pertama yang dilakukan menggunakan analisis multivariate [9] yaitu
regresi linier berganda. Hasil yang didapat ternyata tidak sesuai terutama pada resolusi besar (≤
0.25). Oleh karena itu penyesuaian diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
metode regresi sederhana yang dimodifikasi untuk memperoleh fungsi waktu yang paling
mendekati hasil running.
Setelah fungsi waktu hasil metode regresi sederhana yang dimodifikasi didapat, selanjutnya
dilakukan validasi. Waktu hasil pendekatan fungsi waktu dan waktu hasil running
dibandingkan dengan mencari nilai korelasi, p-value dan mean absolute error (MAE). Korelasi
digunakan untuk mengetahui seberapa erat nilai waktu hasil running dan hasil perhitungan
fungsi waktu serta seberapa besar nilai waktu hasil running dapat dijelaskan oleh fungsi waktu.
P-value menjelaskan apakah korelasi tersebut signifikan secara statistik. Di dalam penelitian
ini, p-value dibatasi maksimal 0,05 mengingat nilai ini menunjukkan bahwa korelasi signifikan
pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan MAE merupakan perhitungan statistik yang paling
sering digunakan untuk pengukuran akurasi. Analisis MAE digunakan untuk menghitung nilai
rata-rata selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya [10]. MAE menghasilkan nilai
seminimal mungkin dengan memberikan bobot yang sama untuk seluruh data (tidak
memperhatikan outlier). Semakin kecil nilai MAE menandakan semakin akurat prediksi nilai
rating [10].
3. Hasil dan Pembahasan
Pada hasil running tidak terlihat signifikansi dari angka penting desimal berpengaruh terlalu
besar terhadap waktu penyelesaian tugas. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan waktu yang
relatif sama untuk setiap angka penting desimal. Data hasil running yang didapat ditunjukkan
pada Lampiran 1.
Hasil running 1,2 dan 3 (Gambar 1,2 dan 3) menunjukkan bahwa jumlah titik (n) merupakan
fungsi logaritmik dan resolusi (res) merupakan fungsi eksponensial yaitu res-2.
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Gambar 1. Grafik hasil running ke-1
Grafik Waktu Berdasarkan Jumlah Titik

Perangkat 2 pada SAGA 64bit
Perangkat 3

Perangkat 2 pada SAGA 32bit
Perangkat 2

Perangkat 1
Perangkat 1

Grafik Waktu Berdasarkan Resolusi

Gambar 2. Grafik hasil running ke-2
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Grafik Waktu Berdasarkan Jumlah Titik

Perangkat 2 pada SAGA 64bit
Perangkat 3

Perangkat 2 pada SAGA 32bit
Perangkat 2

Perangkat 1
Perangkat 1

Grafik Waktu Berdasarkan Resolusi

Gambar 3. Grafik hasil running ke-3

Pendekatan fungsi waktu pertama menggunakan regresi linier berganda, data sampel yang
digunakan adalah data hasil running ketiga, dikarenakan bahwa hasil running ke-3 cenderung
stabil. Dari pendekatan regresi linier berganda, diperoleh persamaan umum sebagai berikut :
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑛, 𝑟) = 𝐶1 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) + 𝐶2 ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶3

(1)

Persamaan waktu tersebut kemudian diterapkan pada data acak yang sudah dijelaskan pada
bagian Metode. Tabel hasil pendekatan dengan regresi berganda dapat dilihat pada lampiran 2.
Berdasarkan validasi regresi berganda (lampiran 2) diketahui bahwa pendekatan melalui regresi
berganda tidak cocok dengan hasil data hasil running (terlalu besar/melampaui nilai data hasil
running) terutama pada resolusi besar (≤ 0.25). Pendekatan waktu yang dihasilkan, jauh
melampaui nilai data yang ada. Pendekatan menggunakan regresi berganda dianggap tidak
memenuhi tujuan penelitian ini dan perlu digunakan pendekatan lain yang lebih relevan. Oleh
karena itu, kami menggunakan pendekatan persamaan waktu dengan metode lain yaitu metode
regresi sederhana yang dimodifikasi. Rumus regresi sederhana tersebut adalah sebagai berikut :
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝐴 ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐵
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dengan A dan B merupakan sebuah angka atau fungsi lain dari sebuah variabel. Dalam
penelitian ini A dan B merupakan fungsi dari sebuah variabel lain. A merupakan fungsi dari
variabel log (n) dengan fungsi sebagai berikut :
𝐴 = 𝐶1 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) + 𝐶2

(3)

Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Semua nilai indeks A hasil regresi pada fungsi (1) diturunkan menjadi fungsi yang memiliki
indeks C1 dan C2. Kecocokan data data hasil running dan garis regresinya dapat dilihat pada
gambar 4. Persebaran data terletak disekitar garis regresi yang menghasilkan korelasi yang
tinggi.

Gambar 4. Diagram Pencar A dengan log (n)

Indeks B pada awalnya diasumsikan sebagai fungsi dari log (n). Akan tetapi, setelah dilakukan
pencocokan, titik-titik data data hasil running kurang sesuai terhadap garis regresi sehingga
perlu ditransformasikan terlebih dahulu. Persebaran data dengan menggunakan fungsi log (n)
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Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

pada Gambar 5 terlihat cenderung menyebar menjauhi garis regresi sehingga korelasi yang
dihasilkan lebih kecil.

Gambar 5. Diagram pencar B dengan log (n)

Variabel log (n) kemudian ditransformasikan menjadi elog(n). Setelah dilakukan pencocokan
terhadap garis regresi, persebaran data yang dihasilkan relatif sesuai dengan garis regresi
(Gambar 6). Terlihat bahwa persebaran data berada di sekitar garis regresi sehingga
menghasilkan nilai korelasi lebih tinggi dari sebelumnya.
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Gambar 6. Diagram pencar B dengan exp (log (n))

Dari proses pencocokan tersebut, diperoleh keputusan bahwa B merupakan fungsi dari exp (log
(n). Sehingga, fungsi B dinyatakan sebagai berikut :
𝐵 = 𝐶3 ∗ 𝑒 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) + 𝐶4

(4)

Selanjutnya, gabungan persamaan (2), (3) dan (4) menghasilkan persamaan umum sebagai
berikut :
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝐶1 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶2 ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶3 ∗ 𝑒 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) + 𝐶4

(5)

Regresi sederhana yang telah dimodifikasi dengan cara yang sama kemudian diterapkan pada
seluruh hasil running untuk memastikan bahwa Persamaan (5) dapat mendekati waktu yang
diperoleh hasil running tersebut. Hasil Persamaan (5) yang diterapkan pada hasil running
pertama, kedua dan ketiga dapat dilihat pada Lampiran 3.
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Selanjutnya dihitung nilai korelasi dari data data hasil running dan hasil fungsi waktu dari
pendekatan regresi sederhana yang sudah dimodifikasi. Nilai korelasi tersebut dapat dilihat
pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Korelasi
Hasil Korelasi
Perangkat 1
Perangkat 2
Running 1
Running 2
Runnning 3

0.999004
0.999004
0.920166

0.999002
0.965419
0.998993

Perangkat 3

0.944052
0.999496
0.972875

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil korelasi dari rumus pendekatan waktu memiliki nilai r > 0,84
dan bertanda positif. Ini artinya hasil pendekatan waktu dengan data hasil running memiliki
hubungan berbanding lurus. Jika hasil pendekatan waktu meningkat maka waktu hasil running
juga meningkat, dan sebaliknya.
Untuk mengetahui apakah hasil pendekatan fungsi waktu signifikan secara statistik, digunakan
p-value dengan nilai alfa=0,05.Jika nilai p-value lebih kecil atau sama dengan α artinya hasil
pendekatan waktu secara statistik berarti signifikan, dan sebaliknya. Hasil analisis p-value
dapat dilihat pada Tabel 9
Tabel 9. Hasil p-value

Hasil Tes p-value Pendekatan Waktu dengan Hasil Running
Perangkat 1
Perangkat 2
Perangkat 3
5.07E-74
3.09E-73
3.38E-27
Running 1
2.87E-73
1.28E-32
4.26E-81
Running 2
3.08E-23
3.86E-73
2.26E-35
Running 3
Berdasarkan Tabel 9, semua nilai p-value < 0,05 sehingga semua korelasi antara hasil
pendekatan fungsi waktu dengan waktu hasil running bersifat signifikan.
Untuk mengetahui akurasi dari fungsi waktu hasil pendekatan regresi linier sederhana yang
dimodifikasi, nilai MAE dihitung. Hasil analisis MAE dapat dilihat pada Tabel 10

Tabel 10. Hasil MAE

Hasil MAE Pendekatan Waktu dengan Hasil Waktu Running
Perangkat 1
Perangkat 2
Perangkat 3
8.692732

1.372377

1.157723

Dari perhitungan akurasi dengan MAE didapat bahwa perangkat 1 memiliki kesalahan 17.2%
terhadap rata-ratanya, perangkat 2 sebesar 9.3% dan perangkat 3 sebesar 6.5%. Sehingga
berdasar nilai koreksi tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat 3 memiliki akurasi yang tinggi
karena memiliki nilai koreksi MAE paling rendah. Ini dapat dipahami mengingat perangkat 3
memiliki spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang paling baik.
Dari hasil running dan pendekatan rumus waktu diperoleh bahwa perangkat 3 melakukan
proses komputasi lebih cepat 41.6% dibanding perangkat 2. Hal ini dikarenakan versi 64bit
mentransfer data lebih banyak dari 32bit saat melakukan proses komputasi pada saat waktu
yang bersamaan sehingga saat program dijalankan data yang diolah pada 64bit lebih banyak
dari 32 bit. Hal ini akan mempersingkat waktu proses komputasi yang dilakukan [11].
Perangkat 2 melakukan proses komputasi lebih cepat 57.9% terhadap perangkat 1 hal ini
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dikarenakan perbedaan prosesor yang digunakan. Perbedaan prosesor yang digunakan ini
mengakibatkan perbedaan teknologi yang diterapkan pada prosesor tersebut sehingga
kemampuan perangkat 2 dan perangkat 3 lebih unggul dari perangkat 1 yang mengakibatkan
proses komputasi pada perangkat 2 dan 3 lebih cepat [12].
4. Kesimpulan
Pendekatan melalui regresi berganda terlalu besar dan tidak sesuai pada resolusi besar (≤ 0.25)
karena menghasilkan waktu yang jauh melampaui data yang ada. Namun pada metode regresi
sederhana yang dimodifikasi didapat persamaan umum sebagai berikut :
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑛, 𝑟) = 𝐶1 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶2 ∗ 𝑟𝑒𝑠 −2 + 𝐶3 ∗ 𝑒 𝐿𝑜𝑔 (𝑛) + 𝐶4

Dari rumus pendekatan waktu tersebut memiliki nilai korelasi > 0,84 dan bertanda positif yang
artinya hasil pendekatan waktu dengan data hasil running memiliki hubungan berbanding lurus.
Berdasarkan tabel, semua perangkat memiliki nilai p-value < 0.05 sehingga semua korelasi
signifikan. Dan didapat bahwa perangkat 1 memiliki kesalahan 17.2% terhadap rata-ratanya,
sedangkan perangkat 2 sebesar 9.3% dan perangkat 3 sebesar 6.5%. Secara keseluruhan koreksi
MAE dapat diterima namun perangkat 3 memiliki akurasi yang tinggi karena nilai galat yang
dihasilkan paling rendah.
Selain itu terlihat bahwa semakin banyak jumlah titik dan semakin besar resolusi yang
digunakan maka waktu running yang dibutuhkan akan semakin besar maka dari itu jenis
perangkat juga mempengaruhi. Setiap perangkat dan set running memiliki nilai C1, C2, C3, dan
C4 yang berbeda-beda. Sehingga jika rumus ini diaplikasikan untuk perangkat lain, nilai-nilai
tersebut perlu dihitung terlebih dahulu. Dengan menggunakan pendekatan ini, standar
penyelesaian waktu suatu pekerjaan interpolasi diharapkan dapat dikaji lebih baik. Metode
regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diaplikasikan untuk penelitian lain.
Mengingat selama ini metode yang diaplikasikan pada beberapa kasus terlalu sederhana.
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LAMPIRAN 1

Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Tabel 1. Hasil running ke-1

Jumlah
Titik/
Resolusi
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000

0.5

0.25

0.05

0.01

0.005

1.0975
0.9425
0.4650
1.3000
0.4850
0.5575
0.5050
0.6075
0.5775
0.6025
0.7000
0.2075
0.2025
0.2525
0.2275
0.2425
0.2725
0.3775
0.2450
0.2925
0.3175
0.3500
2.4875
0.6775
0.7075
0.6925
0.6975
0.7000
0.7075
0.7400
0.7325
0.7550
0.7800

0.5000
0.5450
0.5400
1.0425
0.6225
0.6275
0.5550
0.5850
0.6225
0.6875
0.7775
0.2300
0.2850
0.2100
0.2525
0.2400
0.2775
0.3150
0.3275
0.3100
0.3925
0.3900
0.7650
0.7075
0.6950
0.6975
0.7100
0.7150
0.7225
0.7750
0.7425
0.7650
0.8100

1.8525
3.2900
2.5525
3.0150
3.1900
3.2750
2.7050
2.8450
3.0025
3.1375
3.3875
0.7075
0.8700
0.9375
1.0400
1.1350
1.1975
1.3450
1.3825
1.4000
1.4825
1.5875
1.0275
1.0625
1.0850
1.1325
1.1875
1.2625
1.2700
1.3325
1.3400
1.4200
1.4600

25.4725
39.3175
38.8950
43.8400
46.6600
48.4250
49.0875
51.7075
53.5700
54.5950
56.5100
11.1600
17.0550
17.6650
19.7425
21.0450
21.9075
22.7625
23.7300
24.6650
25.0450
26.0725
7.7800
9.7700
10.2900
11.3450
11.8075
12.5025
13.0500
13.4825
14.0225
13.9075
14.4500

97.1400
146.3975
151.5525
169.4550
179.6750
184.9600
190.8275
199.9600
206.6075
209.0900
215.2125
44.0100
67.1975
69.7100
77.8000
82.2875
84.8800
89.9075
91.7700
94.9125
95.8275
98.5475
28.2775
37.1725
38.9050
42.9025
44.5750
46.9450
100.8000
49.8600
50.5975
51.3450
52.5575
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Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Tabel 2. Hasil running ke-2

Jumlah
Titik/
Resolusi
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000

0.5

0.25

0.05

0.01

0.005

3.9125
0.5050
0.5300
0.4450
0.6575
0.4925
0.5450
0.5175
0.5500
0.6000
0.6875
0.1825
0.1850
0.1625
0.1775
0.2275
0.1850
0.2125
0.2200
0.2575
0.2650
0.3325
2.0050
0.7225
0.6875
0.7175
0.7050
0.7625
0.8150
0.7500
0.7775
0.7600
0.7825

0.5275
0.5775
0.6800
0.5000
0.5025
0.5350
0.5675
0.5875
0.6300
0.7000
0.7775
0.2000
0.2175
0.2150
0.2500
0.2100
0.2525
0.3325
0.2900
0.2775
0.2825
0.3600
0.7250
0.7250
0.7200
0.6975
0.6975
0.7425
0.7200
0.7450
0.7350
0.9625
0.7925

1.9700
2.9775
2.8425
2.2450
2.4775
2.5450
2.7050
2.8375
3.0050
3.1350
3.4375
0.6325
0.8975
0.9025
1.0275
1.1000
1.2175
1.2400
1.3075
1.3350
1.4150
1.5325
1.0150
1.0500
1.0775
1.1275
1.2225
1.2250
1.2925
1.3225
1.3350
1.3825
1.5150

26.4750
39.3375
39.7025
42.5050
45.5800
46.9250
49.1450
51.1750
53.1950
54.1900
56.2475
11.1975
17.0150
17.6450
19.6900
20.9675
21.8575
22.5325
23.6975
24.6000
25.0850
26.0100
7.6525
9.8000
10.3800
11.3025
11.8050
12.5200
12.9850
13.3650
13.6050
14.0025
14.4325

98.1550
150.1100
149.3175
167.1950
177.8400
182.7950
189.3500
198.0225
205.2375
207.0200
213.5625
44.1700
67.2775
69.5150
77.7000
82.5500
84.7325
162.2500
91.7650
94.8150
95.8325
98.8050
28.3600
37.1175
38.9175
42.7750
44.5100
47.0800
48.5250
50.0375
50.4925
51.2650
52.5175
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Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Tabel 3. Hasil running ke-3

Jumlah
Titik/
Resolusi
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000

0.5

0.25

0.05

0.01

0.005

1.1700
0.4250
0.4375
0.4450
0.5325
0.4725
0.7525
0.5175
0.5200
1.5025
0.8275
0.1850
0.2200
0.1850
0.1625
0.2275
0.2375
0.1875
0.2450
0.2600
0.2675
0.2750
0.7900
0.7075
0.6875
0.6850
0.7125
0.6950
0.7150
0.7475
0.7425
0.7925
0.7675

0.4350
0.4625
0.4775
0.5075
0.5075
0.5250
0.7925
0.5925
0.7275
1.4250
1.1600
0.2525
0.2050
0.2150
0.2000
0.2575
0.2325
0.2750
0.2325
0.2825
0.3250
0.3750
0.7300
0.7275
0.6875
0.6950
0.7075
0.7075
0.8025
0.7450
0.7425
0.7625
0.8200

1.3825
1.9025
2.0025
2.2325
2.4050
2.5125
3.0125
2.8400
3.1275
5.0175
4.6400
0.7075
0.9100
0.9300
1.0325
1.0975
1.1725
1.1950
1.3175
1.3650
1.4050
1.6025
1.0225
1.0750
1.1300
1.1300
1.1875
1.2375
1.3200
1.3400
1.3550
1.4125
1.4525

24.6525
36.4125
37.7600
42.4750
45.2925
47.3525
48.8575
51.1850
53.2875
57.4075
59.6850
11.1900
17.0500
17.5925
19.8425
20.9925
21.7525
22.5800
23.8375
24.6325
25.0375
25.9725
7.5750
9.8275
10.3350
11.3225
11.8325
12.5175
12.9800
13.4350
13.6550
13.9550
14.4250

93.8250
144.2075
148.9025
166.9125
177.2675
182.9725
189.8925
197.4450
571.0875
410.6375
496.0500
44.0650
67.1850
69.6425
78.1450
82.3050
84.7475
87.9175
91.5375
94.6875
95.7500
98.8300
28.1900
36.9950
38.8175
42.8000
44.6125
46.9650
82.4675
49.7600
50.4825
51.3125
52.5100
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LAMPIRAN 2

Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Tabel 4. Hasil pendekatan waktu pada metode regresi berganda
Jumlah
Titik/
Resolusi

0.5

0.25

0.05

0.01

0.005

10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000

33.4438
33.4482
33.4501
33.4520
33.4545
33.4564
33.4575
33.4583
33.4594
33.4608
33.4621
5.9585
5.9600
5.9606
5.9612
5.9620
5.9626
5.9630
5.9632
5.9636
5.9640
5.9644
3.7200
3.7208
3.7212
3.7216
3.7220
3.7224
3.7226
3.7227
3.7229
3.7232
3.7234

383.6860
383.6904
383.6923
383.6942
383.6967
383.6986
383.6997
383.7005
383.7016
383.7030
383.7043
59.8337
59.8351
59.8357
59.8363
59.8371
59.8377
59.8381
59.8383
59.8387
59.8391
59.8396
33.2914
33.2922
33.2926
33.2929
33.2934
33.2938
33.2940
33.2941
33.2943
33.2946
33.2948

11591.4348
11591.4392
11591.4411
11591.4430
11591.4455
11591.4474
11591.4485
11591.4493
11591.4504
11591.4518
11591.4531
1783.8378
1783.8392
1783.8398
1783.8404
1783.8412
1783.8418
1783.8422
1783.8424
1783.8428
1783.8432
1783.8436
979.5761
979.5769
979.5773
979.5776
979.5781
979.5785
979.5787
979.5788
979.5790
979.5793
979.5795

291785.1559
291785.1603
291785.1622
291785.1641
291785.1666
291785.1685
291785.1696
291785.1704
291785.1715
291785.1729
291785.1742
44883.9399
44883.9413
44883.9420
44883.9426
44883.9434
44883.9440
44883.9443
44883.9446
44883.9449
44883.9454
44883.9458
24636.6935
24636.6943
24636.6947
24636.6950
24636.6955
24636.6958
24636.6960
24636.6962
24636.6964
24636.6966
24636.6969

1167390.5344
1167390.5388
1167390.5407
1167390.5426
1167390.5451
1167390.5470
1167390.5481
1167390.5489
1167390.5500
1167390.5514
1167390.5527
179571.7592
179571.7606
179571.7612
179571.7618
179571.7626
179571.7632
179571.7636
179571.7639
179571.7642
179571.7647
179571.7651
98565.1852
98565.1861
98565.1864
98565.1868
98565.1872
98565.1876
98565.1878
98565.1879
98565.1881
98565.1884
98565.1886
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LAMPIRAN 3

Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Tabel 5. Hasil pendekatan waktu umum running ke-1
Jumlah
Titik/
Resolusi
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000

0.5

0.25

0.05

0.01

0.005

1.0579
1.0626
1.0651
1.0681
1.0732
1.0781
1.0816
1.0844
1.0889
1.0956
1.1030
0.2076
0.2346
0.2531
0.2779
0.3243
0.3737
0.4102
0.4403
0.4895
0.5652
0.6512
0.6260
0.6230
0.6206
0.6174
0.6111
0.6042
0.5991
0.5948
0.5878
0.5770
0.5646

1.0910
1.1036
1.1096
1.1160
1.1256
1.1339
1.1394
1.1436
1.1501
1.1593
1.1690
0.2229
0.2535
0.2736
0.3000
0.3484
0.3994
0.4368
0.4675
0.5177
0.5945
0.6816
0.6349
0.6341
0.6328
0.6305
0.6255
0.6196
0.6151
0.6112
0.6048
0.5947
0.5830

2.1507
2.4169
2.5321
2.6477
2.8017
2.9193
2.9886
3.0382
3.1085
3.1982
3.2820
0.7099
0.8574
0.9278
1.0046
1.1196
1.2210
1.2878
1.3395
1.4191
1.5330
1.6542
0.9194
0.9916
1.0217
1.0509
1.0874
1.1129
1.1267
1.1359
1.1479
1.1609
1.1705

28.6430
35.2492
38.0948
40.9409
44.7044
47.5524
49.2190
50.4018
52.0694
54.1714
56.1066
12.8853
15.9557
17.2850
18.6206
20.3997
21.7599
22.5631
23.1372
23.9532
24.9948
25.9696
8.0338
9.9294
10.7449
11.5593
12.6340
13.4449
13.9181
14.2533
14.7246
15.3164
15.8585

111.4314
137.8499
149.2283
160.6072
175.6503
187.0311
193.6890
198.4132
205.0721
213.4624
221.1835
50.9334
63.1380
68.4011
73.6705
80.6499
85.9439
89.0484
91.2551
94.3723
98.3130
101.9553
30.2660
37.8601
41.1297
44.3984
48.7173
51.9824
53.8912
55.2449
57.1518
59.5523
61.7585
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Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Tabel 6. Hasil pendekatan waktu umum running ke-2
Jumlah
Titik/
Resolusi
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000

0.5

0.25

0.05

0.01

0.005

1.0668
1.0654
1.0637
1.0611
1.0555
1.0490
1.0441
1.0399
1.0330
1.0221
1.0096
-0.0926
-0.0797
-0.0711
-0.0596
-0.0385
-0.0162
0.0003
0.0138
0.0359
0.0698
0.1083
0.7798
0.7896
0.7962
0.8051
0.8218
0.8395
0.8526
0.8633
0.8809
0.9080
0.9388

1.1002
1.1065
1.1081
1.1088
1.1075
1.1044
1.1014
1.0986
1.0936
1.0852
1.0750
-0.0774
-0.0600
-0.0495
-0.0361
-0.0125
0.0118
0.0294
0.0437
0.0669
0.1022
0.1420
0.7887
0.8002
0.8076
0.8172
0.8348
0.8533
0.8668
0.8778
0.8959
0.9235
0.9547

2.1671
2.4199
2.5277
2.6346
2.7737
2.8767
2.9358
2.9771
3.0342
3.1041
3.1659
0.4104
0.5699
0.6417
0.7163
0.8209
0.9064
0.9598
0.9995
1.0585
1.1389
1.2202
1.0740
1.1398
1.1706
1.2037
1.2522
1.2941
1.3213
1.3420
1.3738
1.4186
1.4657

28.8391
35.2556
38.0179
40.7793
44.4275
47.1850
48.7969
49.9399
51.5498
53.5760
55.4377
12.6054
16.3189
17.9213
19.5264
21.6544
23.2705
24.2192
24.8942
25.8486
27.0570
28.1762
8.2060
9.6306
10.2465
10.8647
11.6868
12.3138
12.6833
12.9470
13.3210
13.7971
14.2410

112.1894
137.8670
148.9247
159.9814
174.5955
185.6484
192.1127
196.6986
203.1610
211.3005
218.7871
50.7149
65.5344
71.9199
78.3082
86.7591
93.1583
96.9050
99.5652
103.3175
108.0509
112.4134
30.4937
36.1642
38.6088
41.0556
44.2950
46.7507
48.1899
49.2125
50.6562
52.4799
54.1638
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Perangkat 3

Perangkat 2

Perangkat 1

Tabel 7. Hasil pendekatan waktu umum running ke-3
Jumlah
Titik/
Resolusi
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000
10
50
100
200
500
1000
1500
2000
3000
5000
8000

0.5

0.25

0.05

0.01

0.005

3.0051
2.1196
1.4987
0.6582
-0.9244
-2.6192
-3.8753
-4.9109
-6.6089
-9.2218
-12.1963
0.1940
0.2186
0.2354
0.2580
0.3002
0.3452
0.3784
0.4057
0.4505
0.5192
0.5974
0.5776
0.5879
0.5949
0.6043
0.6219
0.6405
0.6542
0.6655
0.6840
0.7125
0.7448

3.0107
2.1532
1.5443
0.7158
-0.8508
-2.5336
-3.7826
-4.8131
-6.5042
-9.1082
-12.0745
0.2092
0.2374
0.2559
0.2800
0.3243
0.3708
0.4049
0.4329
0.4786
0.5485
0.6277
0.5865
0.5989
0.6068
0.6171
0.6358
0.6553
0.6696
0.6812
0.7003
0.7293
0.7623

3.1881
3.2264
3.0033
2.5607
1.5041
0.2071
-0.8162
-1.6866
-3.1519
-5.4716
-8.1763
0.6967
0.8411
0.9096
0.9837
1.0941
1.1907
1.2540
1.3028
1.3777
1.4845
1.5977
0.8725
0.9508
0.9871
1.0258
1.0820
1.1299
1.1607
1.1842
1.2198
1.2698
1.3220

7.6225
30.0573
39.4799
48.6829
60.3772
68.7258
73.3449
76.4778
80.6548
85.4436
89.2794
12.8852
15.9332
17.2521
18.5768
20.3402
21.6872
22.4821
23.0499
23.8563
24.8846
25.8457
8.0214
9.7475
10.4935
11.2418
12.2361
12.9937
13.4396
13.7576
14.2084
14.7814
15.3147

21.4801
113.9040
153.4692
192.8148
244.3555
282.8468
305.0981
320.7413
342.5507
369.5536
393.8282
50.9743
63.0959
68.3226
73.5550
80.4843
85.7391
88.8199
91.0095
94.1018
98.0101
101.6210
30.3619
37.2373
40.2009
43.1669
47.0928
50.0680
51.8113
53.0497
54.7977
57.0050
59.0421
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ANALISIS SPASIAL INDEKS KEKERINGAN DENGAN
METODE STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) DI
PROVINSI RIAU PADA TAHUN EL NIÑO 2015
ARISTYA ARDHITAMA1*), DIAN ISLAMIATI RAKHMAT2),
MEILODY NARISLANA PUTRI SHW2)
1

PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Tambang Kampar Riau
Mahasiswa Departemen Geofisika dan Meteorologi, FMIPA, Institut Pertanian Bogor (IPB)
1
Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
2
Jl. Raya Dramaga, Babakan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680

2

Abstrak. Fenomena El Niño merupakan salah satu fenomena yang sangat berpengaruh terhadap curah
hujan yang ditandai dengan sering terjadinya bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan di
Provinsi Riau. Pada tahun 2015, merupakan salah satu fenomena El Niño kuat sepanjang sejarah hal
ini dinyatakan oleh salah satu pakar World Meteorology Organization (WMO). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat kekeringan di wilayah Provinsi Riau saat terjadi fenomena El Niño di tahun
2015 menggunakan hasil analisis secara spasial indeks kekeringan dengan metode Standardized
Precipitation Index (SPI). Data yang digunakan adalah data curah hujan dasarian pada tahun pertama
pengambilan data di masing-masing lokasi sampai dengan tahun 2015. Metode yang digunakan dalam
pengolahan data diantaranya metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan metode
Standardized Precipitation Index (SPI). Metode ARIMA digunakan untuk mengisi data kosong,
sedangkan SPI digunakan untuk mencari nilai indeks kekeringan. Berdasarkan penelitian, rata-rata
indeks SPI bernilai negatif yang berarti terjadi kekeringan di wilayah tersebut dan wilayah Provinsi
Riau menunjukkan tingkat kekeringan dengan kondisi sangat kering sampai dengan agak kering
sepanjang tahun 2015.
Kata kunci: El Niño, Indeks kekeringan, Metode SPI
Abstract. The phenomenon of El Niño is one of the most influential phenomena of rainfall that is
characterized by frequent occurrence of natural disasters such as drought and forest fires in Riau
Province. By 2015, it is one of the strongest El Niño phenomena in history this is stated by one of the
World Meteorology Organization (WMO) experts. This study aims to determine the level of drought in
Riau Province during El Niño phenomenon in 2015 using spatial analysis results of drought index by
Standardized Precipitation Index (SPI) method. The data used are dasarian rainfall data in the first
year of data collection in each location until 2015. The methods used in data processing include
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method and Standardized Precipitation Index
(SPI) method. ARIMA method is used to fill empty data, while SPI is used to find the index value of
drought. Based on the research, the average SPI index is negative which means there is drought in the
region and Riau Province shows dryness level with very dry condition until quite dry as long as 2015.
Keywords: El Niño, Index of drought, SPI method

1. Pendahuluan
Wilayah kepulauan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Musim hujan berlangsung sekitar bulan Oktober hingga Maret dengan puncaknya pada bulan
Desember hingga bulan Februari yang bertepatan dengan periode angin monsun dari Benua
Asia Musim Dingin. Sedangkan musim kemarau berlangsung sekitar bulan April hingga bulan
September dengan puncaknya pada bulan Juni hingga bulan Agustus yang bertepatan dengan
periode angin monsun dari Benua Australia Musim Dingin (Sulistya, 1998). Selain dipengaruhi
monsun di wilayah Indonesia juga ada faktor pengendali cuaca dan iklim yaitu suhu muka laut,
El Niño atau La Niña, Indian Ocean Dipole Mode dan lain sebagainya.
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Akibat terjadi perubahan kondisi iklim global mengakibatkan terjadi bencana yang disebabkan
oleh cuaca ekstrim atau kemarau yang berkepanjangan. Perubahan iklim global merupakan
salah satu issu lingkungan penting dunia dewasa ini, artinya tidak hanya dibicarakan di
Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Hal ini disebabkan perubahan iklim
global menyebabkan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan. Perubahan iklim pada
dasarnya merupakan dampak dari pemanasan global (global warming), yaitu fenomena
peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca
(greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK).
Perubahan iklim semakin hangat akibat adanya anomali iklim yang berhubungan dengan cuaca
dan iklim ekstrim di Provinsi Riau. Anomali El Niño dan SOI sangat berpengaruh terhadap
curah hujan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau yang sering menyebabkan bencana alam,
seperti kekeringan dan kebakaran hutan yang dapat meresahkan warga sekitar.
Keragaman iklim berhubungan dengan dinamika sirkulasi Walker sebagai peredaran zonal
(timur–barat), salah satunya berkaitan dengan adanya fenomena interaksi lautan-atmosfer yang
dikenal dengan istilah El Niño and Southern Oscillation (ENSO) dengan dua kemungkinan
kejadiannya, yaitu El Niño atau La Niña. El Niño merupakan fenomena global yang
keberadaannya selalu dipantau setiap saat dari waktu ke waktu. Fluktuasi suhu permukaan laut
di Samudera Pasifik Siklus El Niño biasanya muncul antara 4-7 tahun sekali, namun dalam
beberapa tahun terakhir muncul lebih awal dan semakin sering terjadi. Tercatat bahwa dalam
tempo 12 tahun (1994–2006) terjadi enam kali El Niño; 1994, 1997, 2002, 2003, 2006 (Windari
et al., 2012). Menurut Harun et al. (2014), telah terjadi 10 kejadian El Niño (tiga kuat, lima
moderat, dan dua kejadian El Niño lemah) selama kurun waktu 1980-2013.
Menurut Yeh et al. (2009), hal ini diperkirakan berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi
sebagai akibat adanya pemanasan global. Data anomali suhu muka laut (aSML) di wilayah Niño
(sepanjang Samudera Pasifik ekuator bagian tengah dan timur) menunjukkan bahwa frekuensi
kejadian El Niño semakin meningkat. Akibatnya kejadian perubahan iklim yang terjadi di
wilayah ini akan memberi pengaruh terhadap kondisi iklim global (Wang et al., 2005).
Pada saat pengaruh ENSO kuat yang terjadi pada tahun El Niño kuat maka musim kemarau
dapat menjadi sangat kering. Apabila tidak terjadi pengaruh El Niño kuat maka masa depan
kemarau akan lebih di dominasi oleh kemarau basah atau bahkan kehilangan kemarau sama
sekali seperti kasus 2010 dimana ada kombinasi antara fenomena La Niña di samudera Pasifik
dan peningkatan suhu permukaan laut (SPL) di wilayah Indonesia. Secara umum masa depan
iklim Indonesia terutama di musim kemarau akan menjadi tahun mirip El Niño atau “El Niño
like” dan apabila tidak ada El Niño kuat akan dipengaruhi oleh global warming. Salah satu
dampak utama dari El Niño untuk wilayah Indonesia adalah kekeringan panjang dan episode
kebakaran hutan.
Peristiwa El Nino kuat akan berdampak pada aspek sosio-ekonomi di Indonesia yang sangat
serius baik terhadap pertanian maupun terhadap bidang lain, seperti yang pernah terjadi di tahun
1997. Peristiwa El Nino menyebabkan subsidensi udara atas dan divergensi udara permukaan
sehingga awan-awan konvektif yang terbentuk di atas Indonesia bergeser ke arah timur.
Akibatnya, jumlah curah hujan di beberapa tempat mengalami penurunan di bawah normal
yang menimbulkan kekeringan (Tjasjono, 2008).
Di Provinsi Riau dampak paling dirasakan akibat El Niño kuat pada tahun 2015, yaitu
menyebabkan kekeringan panjang serta kebakaran hutan dan lahan. Pada periode bulan
September hingga November 2015 terjadi bencana kabut asap yang membuat provinsi Riau
ditetapkan darurat bencana pencemaran udara (BPBD, 2015). Kekeringan yang berkepanjangan
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pada tahun 2015 di Provinsi Riau menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang dan kebakaran
ini akan menyebabkan gangguan asap.
Berdasarkan dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akibat panjangnya
musim kemarau hingga bulan November 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau
dengan luas mencapai 220 ribu hektar. Selain itu akibat dari kebakaran hutan dan lahan
mengakibatkan dampak kabut asap dengan jumlah penderita ISPA di Riau mencapai 32 ribu
kasus. Banyak lagi masalah sosial yang ditimbulkan sebagai dampak dari kekeringan, karlahut,
dan kabut asap, yaitu kerugian ekonomi akibat bandara ditutup, anak sekolah diliburkan, sektor
pariwisata, dan iklim investasi.
Gangguan asap ini telah menyebar bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura (Fuller et al.
2006; Mujtahidin, 2014). Kondisi seperti ini pernah terjadi saat terjadi El Niño di tahun 2015
yang menurut pakar dari World Meteorology Organization (WMO) pada tahun 2015 di dalam
Yananto (2016), kejadian El Niño yang terjadi pada tahun 2015 menjadi salah satu kejadian El
Niño paling kuat yang hampir sama dengan El Niño tahun 1997 yang merupakan El Niño
terkuat sepanjang sejarah. Di tahun 2015 ini, dampaknya telah dirasakan hingga Oktober 2015.
Fenomena El Niño sangat berkaitan dengan kekeringan sehingga pada penelitian ini akan
dianalisis tingkat kekeringan akibat fenomena tersebut. Dalam menganalisa dan
merepresentasikan tingkat kekeringan di wilayah Provinsi Riau digunakan metode indeks
kekeringan salah satunya, yaitu Standardized Precipitation Index (SPI). SPI adalah indeks
kekeringan yang hanya mempertimbangkan presipitasi atau hujan sebagai indikator utama.
Metode SPI hanya disebut juga indeks kekeringan meteorologis karena hanya menggunakan
inputan data hujan bulanan dengan series data yang panjang.
SPI merupakan indeks probabilitas dari data curah hujan dimana indeks negatif menunjukkan
kondisi kering sedang indeks positif untuk kondisi basah (BMKG, 2017).
Menurut peraturan gubernur Provinsi Riau nomor 61 tahun 2015 tentang prosedur tetap
pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menentukan status kondisi darurat baik pada
saat tanggap darurat maupun pada saat siaga darurat sudah mempertimbangkan adanya indeks
SPI dalam protap tersebut. Peran serta BMKG sangat penting dalam memberikan informasi
kekeringan. SPI sebagai dasar dalam penentuan kebijakan penentuan status oleh pemerintah
daerah baik dalam lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Karena begitu pentingnya
informasi indeks kekeringan metode SPI ini, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kejadian
El Niño di tahun 2015 di Provinsi Riau.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekeringan yang terjadi di wilayah Provinsi
Riau pada saat terjadi fenomena El Niño tahun 2015 menggunakan hasil interpretasi Sistem
Informasi Geografi (SIG) dengan metode Standardized Precipitation Index (SPI).
2. Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan (CH) dasarian pada tahun
pertama pengambilan data di masing-masing lokasi sampai dengan tahun 2015. Data tersebut
diperoleh dari 13 pos hujan (stasiun) milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) yang tersebar di Riau. Lokasi stasiun tersebut antara lain wilayah Bangkinang, Dumai,
Koto Kampar, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pelalawan, Bagansiapiapi, Kandis, Rengat,
Sedinginan, Siak, Sungai Pakning, dan Tembilahan.

320

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Penelitian ini menggunakan model stokastik time series, yaitu metode Autoregressive
Integrated Moving Average (ARIMA) (0,0,1) (1,0,1) dan metode Standardized Precipitation
Index (SPI). Metode ARIMA digunakan untuk mengisi data curah hujan bulanan yang kosong
pada tahun 2015 melalui software Minitab 17, sedangkan metode SPI digunakan untuk
memperoleh indeks kekeringan dan kebasahan pada masing-masing wilayah melalui software
SCOPIC. Kemudian data tersebut dipetakan menggunakan software Arc View dan Arc GIS
10.3, sehingga diperoleh peta indeks kekeringan di Provinsi Riau berdasarkan data spasial.
Metode ARIMA atau ditulis sebagai metode ARIMA (p,d,q) merupakan metode campuran yang
mencakup model Autoregressive (AR) berordo p dengan moving average (MA) berordo q yang
mengalami perbedaan sebanyak d kali (Tresnawati et al., 2010). Sedangkan metode SPI
merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kekeringan yang menjadi indikator
penyimpangan curah hujan terhadap normalnya dalam satu periode panjang seperti bulanan,
dua bulanan, dan tiga bulanan (Andono et al., 2017).

Gambar 1. Diagram alir peta indeks kekeringan 3 bulanan di Provinsi Riau
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3. Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Indeks kekeringan di Provinsi Riau bulan Januari-Juni tahun 2015

Lokasi
Bangkinang
Dumai
Koto Kampar
Pasir
Pangaraian
Pekanbaru
Pelalawan
Bangkinang
Kandis
Rengat
Sedinginan
Siak
Sungai
Pakning
(Bangkinang)
Tembilahan

Indeks SPI
Maret
April
-1.1
-1.6
0.36
-0.42
-1.6
-1.7

Januari
-3.3
0.55
-2.2

Februari
-2.4
0.96
-2.3

Mei
-1.1
-0.91
-2

Juni
-1.5
0.19
-1.9

1.3

0.72

0.18

0.35

1.4

1.4

-0.025
0.5
1.4
1.5
-0.19
0.6
0.8

-1
0.12
0.99
0.55
-1.6
-0.32
0.23

-0.57
-0.62
-0.84
-1.5
-0.52
-1.3
0.44

-1.1
-1.1
-1.8
-1.5
0.11
-0.56
-0.18

-0.75
-1.5
-2
-3.1
0.63
0.92
-0.33

-1.7
-1.4
-1.5
-3
-0.52
0.49
-1.1

0.74

0.81

-1.4

-0.86

0.13

0.59

-0.078

-1.6

-1.7

-0.1

0.17

1.4

Tabel 2. Indeks kekeringan di Provinsi Riau bulan Juli-Desember tahun 2015

Lokasi
Bangkinang
Dumai
Koto Kampar
Pasir
Pangaraian
Pekanbaru
Pelalawan
Bangkinang
Kandis
Rengat
Sedinginan
Siak
Sungai
Pakning
(Bangkinang)
Tembilahan

Juli
-1.7
0.19
-2.3

Indeks SPI
Agustus September Oktober November Desember
-1.1
-1.1
-1.2
-0.96
-1
0.5
-1.4
-1.5
-1.9
-1.9
-0.97
-1
-0.68
-0.83
-0.96

2

-0.12

-0.41

-0.72

-0.11

-0.082

-1.5
-1.6
-1.9
-3.7
-1.4
-0.42
-1.6

0.054
-0.95
-2.1
-3.6
-1.1
-2.1
-1.4

-0.69
-1.5
-2.7
-3.6
-1
-1.8
-1.7

-1.4
-2.4
-2.4
-3.4
-2.2
-1.3
-1.5

-1.5
-2.7
-1.3
-2.9
-0.6
-0.53
0.4

-0.23
-1.3
-0.47
-2.2
0.2
-0.13
0.78

0.037 -0.054

-0.37

-0.45

-1

-0.28

0.14

0.022

-0.56

-1.7

-1.2

1.4

Tabel 1 menunjukkan nilai indeks kekeringan berdasarkan metode Standardized Precipitation
Index (SPI), pada 13 lokasi di Provinsi Riau tahun 2015. Lokasi tersebut diantaranya
Bangkinang, Dumai, Koto Kampar, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pelalawan, Bagansiapiapi,
Kandis, Rengat, Sedinginan, Siak, Sungai Pakning (Bangkinang), dan Tembilahan.
Berdasarkan tabel, wilayah Riau didominasi oleh kekeringan di tahun 2015. Hal itu ditunjukkan
dengan nilai indeks yang bernilai negatif. Menurut McKee et al. (1993) dalam Saidah et al.
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(2017), dikatakan kekeringan apabila nilai indeks bernilai negatif 1 atau kurang, nilai indeks
bernilai positif menunjukkan kekeringan telah berakhir. Kekeringan terkuat pada tahun 2015
memiliki nilai indeks sebesar -3,7 yang terjadi pada bulan Juli di daerah Kandis. Berbeda
dengan daerah Kandis, daerah Pasir Pangaraian merupakan satu-satunya lokasi yang tidak
mengalami kekeringan, yang ditunjukkan dengan nilai indeks bernilai normal hingga basah.

Gambar 2. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan November 2014 – Januari 2015
di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan November 2014 – Januari 2015 di wilayah Provinsi Riau pada
umumnya normal. Kecuali seluruh wilayah Kabupaten Kampar, sebagian Kabupaten Rokan
Hulu bagian Selatan, dan sebagian kecil Kabupaten Kuantan Singingi bagian Utara mengalami
kondisi sangat kering sampai dengan agak kering. Ada juga wilayah yang mengalami kondisi
agak basah, yaitu sebagian kecil wilayah Kabupaten Rokan Hilir bagian utara, wilayah
Kecamatan Kepenuhan, serta wilayah Kecamatan Siak Hulu dan sekitarnya.

Gambar 3. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Desember 2014 – Februari 2015
di wilayah Provinsi Riau
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Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Desember 2014 – Februari 2015 di wilayah Provinsi Riau pada
umumnya normal. Kecuali seluruh wilayah Kabupaten Kampar, sebagian Kabupaten Rokan
Hulu bagian Selatan, sebagian Kabupaten kecil Kuantan Singingi bagian Utara, sebagian kecil
Kabupaten Pelalawan bagian Selatan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir mengalami
kondisi sangat kering sampai dengan agak kering.

Gambar 4. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Januari - Maret 2015
di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Januari - Maret 2015 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya normal.
Kecuali wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagian Kabupaten Indragiri Hulu bagian Timur,
sebagian wilayah Kabupaten Kampar bagian Barat, wilayah Kecamatan Bengkalis bagian
Selatan, dan sebagian kecil Kabupaten Rokan Hilir bagian Barat mengalami kondisi kering
sampai dengan agak kering.

Gambar 5. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Februari – April 2015 di wilayah Provinsi Riau
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Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Januari - Maret 2015 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya normal.
Kecuali wilayah Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, sebagian kecil wilayah Kabupaten
Rokan Hulu bagian Selatan, wilayah Kabupaten Siak bagian Barat, sebagian kecil wilayah
Kabupaten Kuantan Singingi, wilayah
Kota Dumai bagian Utara, wilayah Rokan Hilir bagian Utara, dan sebagian kecil wilayah
Kabupaten Pelalawan bagian Utara yang mengalami kondisi kering sampai agak kering.

Gambar 6. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Maret – Mei 2015
di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Maret – Mei 2015 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya normal.
Kecuali wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, sebagian kecil wilayah Kabupaten
Rokan Hulu bagain Selatan, sebagian kecil wilayah Kabupaten Siak bagian Selatan, sebagian
kecil wilayah Kabupaten Pelalawan bagian Utara, sebagian kecil wilayah Kota Dumai bagian
Utara, dan sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilr bagian Utara yang mengalami kondisi
sangat kering sampai dengan agak kering. Ada pula sebagian kecil wilayah Kabupaten Rokan
Hulu bagian Timur yang mengalami kondisi agak basah.

Gambar 7. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan April – Juni 2015 di wilayah Provinsi Riau
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Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan April – Juni 2015 di wilayah Provinsi Riau umumnya memiliki kondisi
normal. Kecuali wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, sebagian kecil wilayah
Kabupaten Rokan Hulu bagain Selatan, sebagian besar wilayah Kabupaten Siak bagian Barat,
sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan bagian Utara, sebagian wilayah Kabupaten Kuantan
SIngingi bagian Utara, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Rokan Hilr bagian Utara yang
mengalami kondisi sangat kering sampai dengan agak kering. Sedangan sebagian kecil wilayah
Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya Kecamatan Tembilahan dan sebagian kecil Kabupaten
Rokan Hulu bagian Selatan mengalami kondisi agak basah.

Gambar 8. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Mei – Juli 2015 di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Mei – Juli 2015 di wilayah Provinsi Riau umumnya memiliki kondisi
sangat kering sampai dengan agak kering. Kecuali wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagian
besar Kabupaten Bengkalis bagian Utara, sebagian besar wilayah Kota Dumai bagian Selatan,
sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dan sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan
Hulu memiliki kondisi normal. Sebagian kecil wilayah Rokan Hulu bagian Timur memiliki
kondisi agak basah sampai dengan basah.
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Gambar 9. Peta indeks kekeringan dan bulanan bulan Juni – Agustus 2015 di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Juni - Agustus 2015 di wilayah Provinsi Riau umumnya memiliki
kondisi normal. Kecuali wilayah Kabupaten Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, sebagian
wilayah Kabupaten Bengkalis bagian Selatan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Siak kecuali
sebagian kecil wilayah bagian Timur, sebagian kecil wilayah Kabupaten Kuantan Singingi,
hampir seluruh bagian wilayah Kota Dumai kecuali sebagian kecil bagian Selatan, wilayah
Kabupaten Rokan Hilir, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Indragiri Hulu bagian Selatan
memiliki kondisi sangat kering sampai dengan agak kering. Ada wilayah memiliki kondisi agak
basah, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir bagian Timur.

Gambar 10. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Juli - September 2015 di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Juli – September 2015 di wilayah Provinsi Riau umumnya memiliki
kondisi sangat kering sampai dengan agak kering. Kecuali wilayah Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu bagian Timur, sebagian kecil wilayah Kabupaten
Pelalawan bagian Timur, sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis bagian Timur,
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pertengahan wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Siak
bagian Barat memiliki kondisi normal.

Gambar 11. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Agustus – Oktober 2015 di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Agustus – Oktober 2015 di wilayah Provinsi Riau umumnya memiliki
kondisi sangat kering sampai dengan agak kering. Kecuali sebagian wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir bagian Timur, sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis bagian Timur,
sebagian kecil wilayah Kabupaten Kampar bagian Barat, dan sebagian pertengahan wllayah
Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kondisi normal.

Gambar 12. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan September – November 2015
di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Juli – September 2015 di wilayah Provinsi Riau umumnya memiliki
kondisi sangat kering sampai dengan agak kering. Kecuali wilayah Kabupaten Rokan Hulu,
sebagian kecil wilayah Kota Dumai bagian Barat, sebagian wilayah bagian Timur dan sebagian
kecil bagian Selatan Kabupaten Rokan Hilir, sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis bagian
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Timur, sebagian Kabupaten Siak bagian Utara, sebagian kecil Kabupaten Pelalawan bagian
Selatan, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hulu bagian Utara memiliki kondisi normal.

Gambar 13. Peta indeks kekeringan dan kebasahan bulan Oktober – Desember 2015 di wilayah Provinsi Riau

Analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi
curah hujan tiga bulanan Oktober – Desember 2015 di wilayah Provinsi Riau umumnya
memiliki kondisi normal. Kecuali sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagian kecil
wilayah Kabupaten Pelalawan bagian Utara, sebagian kecil wilayah Kota Pekanbaru bagian
Utara, sebagian wilayah Kabupaten Kampar bagian Utara, sebagian kecil wilayah Kota Dumai
dan Kabupaten Rokan Hilir bagian Selatan, dan sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis bagian
Barat memiliki kondisi sangat kering sampai dengan agak kering.
Hasil analisis tingkat kekeringan dan kebasahan dengan indeks SPI diperoleh bahwa di tahun
2015 terjadi tingkat kekeringan tinggi di bulan Oktober (akumulasi curah hujan Agustus –
Oktober), November (akumulasi curah hujan September – November), September (akumulasi
curah hujan Juli – September), dan Juli (akumulasi curah hujan Mei – Juli) yang ditandai dengan
banyaknya kondisi sangat kering sampai dengan agak kering di Provinsi Riau. Hal ini
berkebalikan dengan pola hujan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau, yaitu pola hujan
ekuatorial dimana memiliki puncak musim hujan yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan
Oktober dan memiliki pola dua lembah minimum pada musim kemarau yang terjadi pada bulan
Januari dan Juli (Bayong, 1999).
Hasil analisis yang menunjukkan bulan Oktober tahun 2015 memiliki tingkat kekeringan
tertinggi, padahal bulan Oktober hingga November 2015 yang pada kondisi normal merupakan
bulan terjadinya puncak musim hujan. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Riau terjadi
anomali atau keadaan yang menyimpang dari keadaan sebenarnya. Terjadi anomali curah hujan
ini terjadi karena di tahun 2015 terjadi fenomena El Niño di Indonesia. Jadi dapat dinyatakan
fenomena El Niño di tahun 2015 juga berdampak menurunkan intensitas curah hujan di wilayah
Provinsi Riau sehingga dapat menyebabkan kemarau panjang dan terjadi kekeringan di wilayah
ini. Kekeringan panjang inilah yang membuat pada bulan September hingga November 2015
di Provinsi Riau terjadi bencana kabut asap dan ditetapkan status tanggap darurat pencemaran
udara. Akibat kekeringan panjang ini membuat curah hujan di Riau pada tahun El Nino berada
dalam sifat Bawah Norma (BN).
Menurut penelitian lainnya dari Ardhitama dan Rosy (2017), kejadian El Niño pada tahun 2015
di wilayah Provinsi Riau curah hujan normal bulanan didominasi dengan rentang curah hujan
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200 - 300 mm/bulan, sedangkan pada hasil analisis curah hujan bulanan tahun 2015 menurun
dalam intensitas curah hujan sebesar 150 - 200 mm/bulan. Hal ini diketahui bahwa di Provinsi
Riau pada Tahun 2015 telah terjadi perubahan El Niño yang cukup besar dengan dampak seperti
kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Hal itu disebabkan karena adanya pengaruh Nino 3.4
yang memiliki hubungan kuat dengan anomali curah hujan bulanan yang dilihat dari nilai
korelasi berpengaruh terhadaap musim kemarau daripada musim hujan (Boer et al., 2007).
Fenomena El Niño juga sering disebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan
(Sukana dan Dina, 2015). Fenomena El Niño tahun 2015, sangat berpengaruh terhadap
kehidupan penduduk di Riau. Menurut Awaluddin (2015), telah terjadi bencana alam berupa
kabut asap pada tahun 2015 yang dihasilkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kejadian
ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2015. Total penduduk yang terpapar asap sebanyak 6,3 juta
jiwa di 12 Kabupaten/Kota Riau. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(2015) dalam Awaluddin (2016), dampak asap menyebabkan puluhan ribu penduduk
mengalami penyakit seperti ISPA, iritasi kulit, iritasi mata, pneumonia, asma, dan diare.
Peningkatan korban akibat terpapar asap terus meningkat seiring dengan terjadinya fenomena
El Niño.
Selain di bidang kesehatan, hal ini dibuktikan dengan pengaruh El Niño yang cukup kuat di
bidang pertanian, salah satunya di perkebunan kelapa sawit. Menurut Darlan et al. (2016),
fenomena El Niño menyebabkan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan ini
mempengaruhi produktivitas kelapa sawit yang ditandai dengan penurunan produktivitas dari
tahun sebelumnya. Kekeringan pada tahun 2015 pada kepala sawit tanaman muda dapat
menyebabkan penundaan panen dan pada tanaman tua dapat menyebabkan penurunan produksi
hingga 41%. Kondisi ini disebabkan tanaman kelapa sawit memerlukan curah hujan sebagai
sumber air untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan produktifitasnya.
4. Kesimpulan
Analisis indeks kekeringan SPI tiga bulanan di wilayah Provinsi Riau di tahun 2015
menunjukkan bahwa terjadi anomali curah hujan yang dapat dilihat terjadi tingkat kekeringan
dengan kondisi sangat kering sampai dengan agak kering di bulan puncak musim hujan di
Provinsi Riau, yaitu bulan Oktober 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai indeks yang ratarata bernilai negatif yang berarti terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Kondisi ini disebabkan
fenomena El Niño yang terjadi di tahun 2015 mempengaruhi berkurangnya intensitas curah
hujan yang terjadi di Provinsi Riau, sehingga juga mempengaruhi tingkat indeks kekeringan
SPI yang menghasilkan nilai negatif.
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MODEL KECEPATAN 1-D GELOMBANG P DAN GELOMBANG S
DARI DATA HASIL RELOKASI HIPOSENTER DI WILAYAH
GUNUNG SINABUNG
ABRAHAM ARIMUKO1, YOGA DHARMA PERSADA, HENDRI SUBAKTI
Prodi Geofisika,
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
email : abrahamarimuko98@gmail.com
Abstrak. Gunung Sinabung merupakan gunung yang aktif kembali setelah tidak beraktifitas (dorman)
selama lebih dari 400 tahun. Gunung Sinabung sampai saat ini melakukan aktivitas vulkanik. Hal itu
membuat masyarakat di sekitar lereng Gunung Sinabung berwaspada. Salah satu aktivitas vulakanik
tersebut adalah gempa vulkanik. Penelitian ini bertujuan merelokasi hiposenter untuk mendapatkan
model kecepatan 1-D gelombang P dan gelombang S di Gunung Sinabung yang dapat digunakan
sebagai data acuan kondisi bawah permukaan. Penelitian ini menggunakan input data magnitudo,
parameter hiposenter, serta waktu jalar gelombang P dan gelombang S. Data ini diperoleh dari BMKG
EQ (Earthquakes) Repository. Kejadian gempa bumi yang digunakan pada rentang waktu 1 Januari
2017 sampai 28 Februari 2017 dan pada koordinat 3,0931 LU-3,3543 LU dan 98,2928 BT-98,6202
BT. Pada pengolahan ini juga menggunakan parameter letak stasiun (sensor). Data tersebut direlokasi
menggunakan software VELEST 3.3 dengan model kecepatan global IASP91 sebagai model kecepatan
awal. Hasil dari relokasi tersebut adalah koreksi letak stasiun (sensor), parameter hiposenter akhir,
waktu jalar gelombang seismik, dan model kecepatan 1-D gelombang P dan gelombang S. Hasil yang
didapatkan untuk model kecepatan 1-D gelombang P pada kedalaman 0 km sebesar 5.58 km/s dan
untuk kedalaman 210 km, lapisan terdalam pada pengolahan data ini, sebesar 8.30 km/s.
Kata kunci : relokasi, Joint Hypocenter Determination, model kecepatan lokal, Gunung Sinabung
Abstract. Mount Sinabung is an active volcano after no activity (dormant) for more than 400 years.
Mount Sinabung to this day performs volcanic activity. It makes people around the Mount Sinabung’s
slopes are worried. This research purposed to relocate hypocenter to get model of speed of 1-D wave
P and S wave at Mount Sinabung which can be used as reference data of subsurface condition. This
study uses the input data magnitude, hypocenter parameters, and the arrival time of P wave and S
wave. This data is obtained from BMKG EQ (Earthquakes) Repository. The occurrence of earthquakes
used in the time span from 1 January 2017 to 28 February 2017 and at coordinates of 3,0931 °N3,3543 °N and 98.2928 °E-98.6202 °E. In this processing also uses the parameter location of the station
(sensor). The data is relocated using VELEST 3.3 software with IASP91's global speed model as the
initial speed model. The result of the relocation is the correction of the station position (sensor), the
final hypocenter parameters, the seismic wave timing, and the 1-D wave model P and S waves. The
results obtained for the 1-D wave velocity model P at a depth of 0 km is 5.58 km/s and for a depth of
210 km, the deepest layer in this data processing, amounted to 8.30 km/s.
Keywords : relocation, Joint Hypocenter Determination, local velocity model, Mount Sinabung

1. Pendahuluan
Gunung Sinabung merupakan gunung yang aktif kembali setelah tidak beraktivitas (dorman)
selama lebih dari 400 tahun. Gunung Sinabung mengeluarkan material debu, gas, dan mineral
seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, nitrogen, serta mineral lainnya sejak 2010
jika aktivitas vulkanik meningkat. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM Hendrasto, pada awalnya Gunung
Sinabung adalah Gunung Api strato tipe B atau sejarah letusannya tidak tercatat meletus sejak
tahun 1600-an. Namun untuk pertama kali setelah lebih dari 400 tahun tidak ada aktivitasnya,
332

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

kemudian terjadi letusan freatik pada 27 Agustus 2010. Letusan Gunung Sinabung pada 27
Agustus 2010 dikategorikan tipe letusan freatik yang diikuti jatuhan abu vulkanik yang
menyebar ke timur-tenggara Gunung Sinabung dan menutupi Desa Sukameriah, Gungpitu,
Sigarang-garang, Sukadebi, dan Susuk. Sejak saat itu Gunung diklarifikasikan tipe A. (Sumber:
https://www.merdeka.com, 1/3/18)[4]. Pada tahun 2014, letusan Gunung Sinabung
menewaskan 16 warga dan pada Mei 2016, erupsi material panas menewaskan 7 orang.
(Sumber: http://www.dw.com, 1/3/18)[1]. Gunung Sinabung kembali meletus pada tanggal 19
Februari 2018 pukul 08.53 WIB namun tidak terdapat korban jiwa. Aktivitas Gunung Sinabung
perlu dikaji lebih lanjut agar tersedia data yang digunakan untuk menganalisa pola aktivitas dan
kondisi bawah permukaan. Hasil dari analisa data dapat dimanfaatkan untuk pengambilan
keputusan mitigasi ketika aktivitas Gunung Sinabung meningkat.
Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung juga ditandai dengan gempa vulkanik. Pada umumnya
gempa vulkanik terjadi dengan kekuatan kurang dari 5,5 ML .Ini termasuk gempa kecil,
magnitudo kurang dari 5,5 ML, atau sumber seismik atipikal dengan radiasi energi seismik
kecil, misalnya tremor, slow earthquakes. (Larmat, dkk., 2008)[7] serta kedalamannya kurang
dari 25 kilometer. Gempa-gempa vulkanik tersebut diakibatkan oleh aliran fluida magma yang
berpindah. Magma yang berpindah pada pipa utama kawah menimbulkan gempa-gempa
vulkanik yang kekuatannya < 5,5 ML. Selain itu, magma juga mengintrusi lapisan kerak bumi
dengan arah vertikal (dike) dan arah horizontal (sill) di sekitar Gunung Sinabung yang
mengakibatkan gempa bumi pada kedalaman < 25 km. Gempa vulkanik menghasilkan
gelombang P dan gelombang S yang kecepatannya akan berubah jika menjalar di lapisan atau
medium yang berbeda. Perubahan kecepatan dapat mengintepretasikan medium yang dilewati
gelombang P dan gelombang S. Nilai kecepatan pada setiap lapisan dapat diperoleh dari
relokasi hiposenter dengan metoda JHD (Joint Hypocenter Determination).
2. Metode Penelitian
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memasang seismograf dibeberapa
lokasi di dekat Gunung Sinabung. Data yang tercatat tersebut akan disimpan di Earthquakes
Repository BMKG. Penelitian ini menggunakan data gempa sebanyak 117 kejadian. Data yang
diambil pada rentang waktu 1 Januari 2017 sampai 28 Februari 2017 dan pada koordinat 3,0931
LU-3,3543 LU dan 98,2928 BT-98,6202 BT. Stasiun (sensor) yang merekam waktu tiba
gelombang P dan gelombang S antara lain, TSI, KCSI, PSI, GSI, dan LASI. Data waktu tiba
gelombang P lebih mudah terekam dibandingkan gelombang S, sehingga tidak semua relokasi
hiposenter gempa bumi menggunakan data waktu tiba gelombang S pada penelitian ini.
Metode yang digunakan untuk merelokasi hiposenter gempa vulkanik Gunung Sinabung pada
penelitian ini adalah Joint Hypocenter Determination (JHD). Metode JHD termasuk dalam
metode penentuan hiposenter dengan metode relatif sehingga dibutuhkan data awal. Waktu tiba
pengamatan gelombang seismik dihasilkan dari fungsi nonlinear koordinat stasiun (x’),
parameter hiposenter (x, termasuk waktu kejadian dan koordinat geografi), dan kecepatan
lintasan (v) sebagai data awal (Kissling, et al., 1994)[5].
tobs = f(x’, x, v) ...(1)
Metode JHD dikembangkan oleh Douglas (1967) untuk menentukan parameter episenter dan
koreksi stasiun menggunakan metode least-squares inversion. (Ratchkovsky, 1998)[8]. Dasar
perhitungan dengan metode JHD adalah mencari selisih terkecil dari waktu tempuh pengamatan
(tobs) dengan waktu tempuh perhitungan (thit). Dengan menggunakan pendekatan ekspasi Deret
Taylor pada persamaan (1), kita mendapatkan hubungan linier antara selisih waktu perjalanan
dan hubungan terhadap parameter hiposenter (∆𝑥𝑘𝑖 ) dan kecepatan (∆𝑣𝑚 ):
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𝑡𝑟𝑒𝑠 = 𝑡𝑜𝑏𝑠 − 𝑡ℎ𝑖𝑡 = ∆𝑡𝑖𝑗
4

4

𝑖

𝑘=𝑖

𝛼=2

𝑚=1

𝜕𝑡𝑖𝑗
𝜕𝑡𝑖𝑗
𝜕𝑡𝑖𝑗
∆𝑡𝑖𝑗 = ∑
∆𝑥𝑘𝑖 + ∑ ′ ∆𝑥′𝛼𝑗 + ∑
∆𝑣
𝜕𝑥𝑘𝑖
𝜕𝑥 𝛼𝑗
𝜕𝑣𝑚 𝑚
Karena kesalahan stasiun dianggap nol (∆𝑥′𝛼𝑗 ) maka persamaan di atas menjadi
𝜕𝑡

𝜕𝑡

∆𝑡𝑖𝑗 = ∑4𝑘=𝑖 𝜕𝑥𝑖𝑗 ∆𝑥𝑘𝑖 + ∑𝑖𝑚=1 𝜕𝑣𝑖𝑗 ∆𝑣𝑚 ...(2)
𝑚

𝑘𝑖

Dimana : ∆𝑡𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗 − 𝑡°𝑖𝑗
∆𝑥𝑘𝑖 = 𝑥𝑘𝑖 − 𝑥°𝑘𝑖
∆𝑣𝑚 = 𝑣𝑚 − 𝑣°𝑚
Dengan t : waktu jalar gelombang seismik
x : koordinat geodetik hiposenter
v : kecepatan gelombang seismik
i : nomor gempa (q)
j : nomor stasiun (p)
m : nomor kecepatan gelombang seismik disetiap lapisan (l)
Solusi Matrik invers matrik r
𝑡 = 𝑐×𝑟
𝑟 = (𝑐 𝑇 × 𝑐)−1 × 𝑐 𝑇 × 𝑡 ...(3)
Dimana : 𝑡 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎 ∆𝑡𝑖𝑗
𝑐 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 ∆𝑥𝑘𝑖 𝑑𝑎𝑛 ∆𝑣𝑚
𝑟 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
Matrik t : data residu waktu jalar (t) datang ke stasiun (l) oleh gempa j (p x q)
Matrik c : data Kernel hiposenter dan kecepatan dengan ukuran (p x q (4q+1))
Matrik r : perbaikan model hiposenter dan kecepatan (4q+1)
Pada umumnya selisih dari perhitungan ini, nilai Root Mean Square (RMS), akan menurun jika
semakin banyak iterasi yang dilakukan. Namun perlu diketahui, jika proses iterasi dilakukan
semakin banyak maka akan ada peningkatan nilai RMS. Nilai RMS akan semakin bertambah
jika telah melewati titik minimun nilai RMS. Pada umumnya nilai RMS akan menurun
(konvergen) jika data diiterasi sekitar lima sampai tujuh kali iterasi. (Ratchkovsky, 1998)[8].

Gambar 1. Kualitas prakiraan dari penyelesaian perhitungan dengan iterasi. Hasil perrhitungan terbaik jika
didapatkan nilai RMS terkecil.

Software yang digunakan untuk merelokasi hiposenter pada penelitian ini adalah VELEST versi
3.3. VELEST dalam proses komputasinya menggunakan metode Joint Hypocenter
Determination (JHD). (Kissling, et al., 1995)[6]. Software ini menggunakan empat input data.
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Pertama, letak stasiun (sensor) seismograf yang terdiri dari koordinat geografi dan elevasi
tempat. Kedua, parameter hiposenter awal yang terdiri dari kedalaman, waktu kejadian, dan
koordinat geografi. Ketiga, waktu jalar gelombang P dan gelombang S di setiap stasiun yang
mencatat gelombang seismik. Keempat, model kecepatan global IASP91 yang digunakan
sebagai model kecepatan referensi untuk mendapatkan kecepatan 1-D gelombang P dan
gelombang S di Gunung Sinabung. Semua input data akan diubah ke dalam bentuk invers
matrik dengan cara komputasi untuk mendapatkan nilai parameter hiposenter terbaik yang
ditunjukan oleh nilai RMS terkecil. Output dari pengolahan ini adalah koreksi stasiun,
parameter hiposenter akhir, waktu jalar gelombang seismik, dan kecepatan lokal gelombang P
dan gelombang S.
Tabel 1. Model kecepatan global IASP91 (Bormann, P., 2002)[2]
Kedalaman (km) Jari-jari (km) Vp (km/s) Vs(km/s)
0
6371,00
5,8000
3,3600
20,00
6351,00
5,8000
3,3600
20,00
6351,00
6,5000
3,7500
35,00
6336,00
6,5000
3,7500
35,00
6336,00
8,0400
4,4700
71,00
6300,00
8,0442
4,4827
120,00
6251,00
8,0500
4,5000
171,00
6200,00
8,1917
4,5102
210,00
6161,00
8,3000
4.5180
210,00
6161,00
8,3000
4,5220
Tabel 2. Koordianat geografi dan elevasi letak stasiun (sensor)
Kode Stasiun
Latitude
Longitude
Elevasi (m)
TSI
3,5012 ˚LU
98,5645 ˚BT
81,81
KCSI
3,522185 ˚LU
97,771575 ˚BT
198
PSI
2,6952 ˚LU
98,924 ˚BT
1076,9
LASI
4,457251 ˚LU
97,970367 ˚BT
13
GSI
1,3036 ˚LU
97,5754 ˚BT
96
SNSI
2,4089 ˚LU
96,3267 ˚BT
15
TRSI
2,0256 ˚LU
98,9594 ˚BT
975,94
SBSI
1,3988 ˚LU
99,431 ˚BT
300,57
MLSI
4,266851 ˚LU
96,403984 ˚BT
75,82
LHMI
5,2286083 ˚LU 96,9469333 ˚BT
32
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Bagan Alur Kerja VELEST (Kissling, et al., 1995)[6]

3. Hasil dan Pembahasan
Nilai RMS ketidakcocokan relokasi gempa vulkanik sebanyak 117 kejadian di Gunung
Sinabung menggunakan software VELEST versi 3.3 dengan iterasi sebanyak tujuh kali.
Banyaknya iterasi yang digunakan berdasarkan referensi yang didapat. RMS merupakan
indikator yang menunjukan hasil iterasi tersebut baik atau tidak. Pada umumnya, nilai RMS
yang dianggap baik adalah yang kurang dari dua. Nilai RMS dari 117 kejadian untuk setiap
iterasi ditunjukan tabel berikut:
Tabel 3. Nilai RMS ketidakcocokan akan menjadi lebih kecil
dengan semakin bertambahnya iterasi.
Iterasi keRMS Ketidakcocokan
0
0.949402
1
0.800165
2
0.571225
3
0.53526
4
0.523216
5

0.521295

6

0.516448

7

0.510472

Adapun hasil iterasi untuk setiap kejadian gempa vulkanik ditunjukan tabel berikut:
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Tabel 4. RMS untuk setiap kejadian dari 117 kejadian bernilai kuarang dari dua. Hal ini
menunjukan bahwa relokasi yang dilakukan sudah baik.
Gempa
1
2
3
4
5

RMS
0,53
0,87
0,27
0,41

6
7
8
9
10

0,32

Gempa
31
32
33
34
35

RMS
0,61
0,50
0,48
0,48
0,98

Gempa
61
62
63
64
65

RMS
0,06
0,76
0,45
0,16
0,45

Gempa
91
92
93
94
95

RMS
0,67
0,30
0,39
0,06
0,50

0,58

36

0,56

66

0,19

96

0,39

0,09

37

0,41

67

0,50

97

0,99

0,01

38

0,36

68

0,68

98

0,13

0,02

39

0,35

69

0,57

99

0,50

0,34

70

0,56

100

0,07

0,76

40

11

0,26

41

0,74

71

0,49

101

0,37

12

0,85

42

0,36

72

0,46

102

1,03

13

0,47

43

0,55

73

0,51

103

0,38

14

0,25

44

0,35

74

0,50

104

0,40

15

0,21

45

0,30

75

0,57

105

0,03

0,15

46

0,09

76

0,77

106

0,01

0,34

77

1,31

107

0,13

16
17

1,27

47

18

0,53

48

0,10

78

0,03

108

0,02

19

1,15

49

0,32

79

0,13

109

0,07

20

50

0,88

80

0,00

110

0,05

21

0,15
0,60

51

1,60

81

0,29

111

0,35

22

0,60

52

0,46

82

0,40

112

1,06

23

0,46

53

0,48

83

0,50

113

0,79

24

0,41

54

0,26

84

0,57

114

0,38

25

0,54

55

0,39

85

0,65

115

0,20

26

0,63

56

0,41

86

0,09

116

1,10

27

0,28

57

0,38

87

0,04

117

0,46

28

1,50

58

0,80

88

0,12

29

0,27

59

0,08

89

0,38

30

0,26

60

0,15

90

0,48

Hasil relokasi hiposenter gempa bumi di wilayah Gunung Sinabung dapat di petakan ke dalam
bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Pada peta dua dimensi tersebut dapat memperlihatkan
persebaran gempa di wilayah Gunung Sinabung. Sedangkan peta tiga dimensi menunjukan
hiposenter gempa bumi. Seismisitas gunung berapi dihasilkan dari perubahan tingkat regangan
yang disebabkan oleh banyak proses geologis, hidrotermal dan magmatik yang terjadi karena
volume cairan magmatik tiga fase yang besar bermigrasi dari kerak bawah ke permukaan
(McCausland, W., dkk., 2017)[10].
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Gambar 2. Dari gambar tersebut menunjukan bahwa persebaran episenter dominan ke arah utara.

Gambar 3. Dari gambar tersebut menunjukan bahwa hiposenter dominan pada kedalaman 8 km sampai 10 km.

Output model kecepatan dari relokasi hiposenter gempa bumi di wilayah Gunung Sinabung
menunjukan perbedaan nilai dengan model kecepatan global IASP91. Perbedaan nilai tersebut
menunjukan kondisi bawah permukaan di wilayah Gunung Sinabung. Nilai model kecepatan
global IASP91 gelombang P dan gelombang S dan model kecepatan gelombang P dan
gelombang S ditunjukan tabel berikut ini:
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Tabel 5. Hasil dari relokasi hiposenter memberikan model kecepatan 1-D gelombang P dan
gelombang S di wilayah Gunung Sinabung
Kedalaman
Vp (km/s)
Vp (km/s)
Vs (km/s)
Vs (km/s)
(km)
IASP91
G.Sinabung
IASP91
G.Sinabung
0,0
5,8000
5.9200
3,3600
2,9100
20,00
5,8000
6.0300
3,3600
3,4600
20,01
6,5000
6.5900
3,7500
3,4600
35,00
6,5000
6.6400
3,7500
3,7500
35,01

8,0400

7.7100

4,4700

4,4700

71,00

8,0440

8.0400

4,4820

4,4800

120,00

8,0500

8.0500

4,5000

4,5000

120,01

8,0500

8.0500

4,5000

4,5000

Ada perbedaan nilai kecepatan gelombang P dan gelombang S dari model kecepatan global
IASP91 dengan model kecepatan lokal Gunung Sinabung. Untuk memudahkan melihat
perbadaannya, penulis telah membuat plot kedua model kecepatan tersebut berdasarkan jenis
gelombangnya.

Gambar 4. Nilai model kecepatan gelombang P di Gunung Sinabung dibandingkan
dengan model kecepatan referensi (IASP91).

Gambar 5. Nilai model kecepatan gelombang S di Gunung Sinabung dibandingkan
dengan model kecepatan referensi (IASP91).
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Model kecepatan gelombang P bernilai lebih besar dari model kecepatan global IASP91 pada
kedalaman 0 sampai 20 km. Kecepatan gelombang seismik akan merambat lebih cepat di
medium yang memiliki densitas yang lebih besar. Korelasi antara kecepatan gelombang
kompresi (gelombang P) dan densitas sangat penting karena memungkinkan perkiraan densitas
kerak yang dibuat untuk pemodelan gravitasi dari kecepatan pembiasan seismik dan sebaliknya,
kerapatan batuan dapat digunakan untuk memprediksi kecepatan seismik. (Christensen, N. I.,
1995). Pada kedalam 35 km sampai 71 km kecepatan gelombang P lebih kecil dibandingkan
dengan model keceptan referensi. Hal itu diakibatkan lapisan tersebut masih terdapat unsur
kimia kerak bagian atas seperti silika. Lapisan kerak lebih tebal dibandingkan model global
karena terdapat akar gunung.
Pada kecepatan gelombang S di wilayah Gunung Sinabung memiliki kecepatan yang lebih kecil
dibandingkan model kecepatan IASP91 pada kedalaman 0 km (di permukaaan). Nilai kecepatan
gelombang S memiliki kecenderungan meningkat, sebanding dengan bertambah kedalaman
lapisan. Berbeda dengan gelombang P, penjalaran gelombang S dipengarui oleh wujud medium
yang dilalui. Hal itu disebabkan gelombang S termasuk gelombang tranversal. Sifat magma
yang tidak padat, kental, menyebabkan nilai kecepatan gelombang S menurun.

Gambar 6. Kecepatan gelombang kompresif (gelombang P) rata-rata untuk jenis batuan utama.
(Christensen, N. I., 1995)[3].

Setelah dicocokan dengan tabel referensi menurut Nikolas I. Christensen tersebut, diketahui
bahwa jenis batuan pada kedalam 20 km di Gunung Sinabung adalah batuan diorite. Diorite
termasuk kedalam jenis batuan beku. Hal itu menyebabkan diorite memiliki densitas yang lebih
tinggi dibandingkan dengan batuan berada di lapisan kerak lainnya. Diorite terbentuk dari
magma Gunung Sinabung yang membeku di dalam lapisan bawah permukaan.
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4. Kesimpulan
Distribusi hiposenter dominan terletak pada kedalaman 8 km sampai 10 km di bawah
permukaan di dekat kawah Gunung Sinabung. Hal itu menunjukan bahwa gempa yang terekam
seismograf bersumber dari aktivitas vulkanik di Gunung Sinabung. Persebaran episenter
Gunung Sinabung terlihat dominan ke arah utara. Kemungkinan aliran magma sedang
bermigrasi ke utara, namun hal itu masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih lanjut.
Model kecepatan 1-D gelombang P dan gelombang S di wilayah Gunung Sinabung memiliki
karakteristik model penjalaran di daerah gunung api. Beberapa penelitian sebelumnya
menyebutkan bahwa efek kesalahan model kecepatan dapat diminimalisir secara efektif dengan
menggunakan model relokasi relatif hiposenter (Poupinet. et al., 1984, Got et al., 1994 dalam
Sahara, dkk., 2009)[9]. Model kecepatan tersebut dapat digunakan sebagai data pemetaan
bawah permukaan. Data kecepatan 1-D gelombang P dan gelombang S digunakan sebagai data
input pemodelan tomografi. Dengan model tomografi dapat diketahui lebih jelas kondisi bawah
permukaan di Gunung Sinabung.
Jenis batuan bawah permukaan dapat diketahui dengan membandingkan data lapangan dengan
data percobaan di laboratorium. Setiap jenis batuan memiliki densitas yang berbeda. Densitas
batuan mempengaruhi nilai kecepatan perambatan gelombang kompresif (gelombang P). Selain
densitas lapisan ,wujud lapisan bawah permukaan mempengaruhi nilai kecepatan perambatan
gelombang transversal (gelombang S). Hal itu diakibatkan karena gelombang S menjalar
dengan menggetarkan partikel medium yang arahnya tegak lurus dengan rambatan gelombang
tersebut. Sehingga wujud benda dapat mempengaruhi nilai kecepatan gelombang S. Semua
informasi tersebut dapat dijadikan salah satu data untuk mengintepretasi lapisan bawah
permukaan.
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Abstrak. Perubahan iklim sebagai salah satu permasalahan global yang juga menjadi salah satu agenda
Sustainable Development Goals (SDGs). Perubahan iklim menjadi isu penting karena memiliki dampak
yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti perubahan pola musim, peningkatan
kerawanan bencana alam, dan sebagainya. Perubahan iklim dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah
satunya peningkatan emisi CO2 dari permukaan bumi. Peningkatan emisi CO2 memicu penigkatan suhu
permukaan bumi ynag berdampak pada perubahan iklim global. Peningkatan emisi CO2 sangat
dipengaruhi oleh aktivitas manusia di permukaan bumi, seperti kegiatan industri dan transportasi yang
juga terkait dengan aspek ekonomi. GDP per kapita sebagai salah aspek untuk mengukur pertumbuhan
ekonomi yang dapat menunjukkan sektor ekonomi domain dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi
ditinjau dari GDP per kapita dan perubahan iklim ditinjau dari emisi CO2 dimungkinkan memiliki
keterkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara GDP per kapita dan emisi
CO2 dengan studi kasus negara-negara di Asia Tenggara secara temporal tahun 1980–2014. Metode
yang digunkan dalam penelitian ini berupa visualisasi spasio-temporal dan analisis statistik. Data GDP
per kapita dan emisi CO2 divisualisasikan secara spasio-temporal menggunakan peta dan grafik.
Digunakan scatter plot dan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh GDP per kapita terhadap emisi
CO2. Uji korelasi statistik Spearman’s correlation digunakan untuk mengetahui kekuatan korelasi GDP
per kapita dan emisi CO2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dengan nilai R2
sebesar 0,5319 antara GDP per kapita terhadap emisi CO2. Uji korelasi menunjukkan adanya nilai
korelasi yang kuat dan bersifat positif sebesar 0,729. Dapat disimpulkan bahwa terhadap pengaruh dan
korelasi kuat antara GDP per kapita dan emisi CO2, sehingga peningkatan GDP per kapita
menyebabkan peningkatan nilai emisi CO2.
Kata kunci : GDP per kapita, emisi CO2, analisis spasio-temporal
Abstract. Climate change as one of the global issues that also became one of the agenda of Sustainable
Development Goals (SDGs). It is an important issue because it has a significant impact on various
aspects of life, such as changing season patterns, increasing the vulnerability of natural disasters, etc.
It is influenced by various factors, such as increases CO2 emissions. Previous studies said that CO2
emission relate with economic growth. GDP per capita can be used for economic growth measuring.
This study aims to analyze the relationship between GDP per capita and CO2 emissions in ASEAN
countries from 1980 to 2014. The methods used in this research are spatiotemporal visualization and
statistical analysis. GDP per capita and CO2 emission data are visualized spatiotemporally using maps
and graphs. Used scatter plots and regression analysis to determine the effect of per capita GDP on
CO2 emissions. Spearman's correlation statistical correlation test is used to determine correlation
power to GDP per capita and CO2 emissions. The results showed a strong influence with the R2 is
0.5319 between GDP per capita to CO2 emissions. Correlation test show a strong correlation and
positive value of 0.729. It can be concluded that on the influence and strong correlation between GDP
per capita and CO2 emissions.
Keywords: GDP per capita, CO2 emissions, spatio-temporal analysis
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1. Pendahuluan
Isu perubahan iklim menjadi agenda nomor tiga belas dalam Sustainable Development Goals
(SDGs) yaitu “take urgent action to combat climate change and its impact”. Perubahan iklim
menjadi salah satu permasalahan penting karena memiliki dampak yang cukup signifikan
terhadap berbagai kehidupan, seperti perubahan iklim memicu penurunan hasil pertanian,
kenaikan muka air laut, perubahan pola musim, dan sebagainya yang akan memberikan dampak
yang lebih buruk dimasa mendatang apabila tidak segera diatasi. Negara-negara di dunia telah
berupaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan berbagai kegiatan yang mampu
menekan laju perubahan iklim yang telah terjadi saat ini. Upaya yang telah dilakukan salah
satunya dengan diadakanya konferensi yang menghasilkan kesepakatan berupa Persetujuan
Paris di COP21 Paris pada tanggal 12 Desember 2015. Isi kesepakatan tesebut yaitu semua
negara setuju untuk bekerja membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius.
Perjanjian tersebut didasarkan pada beberapa fakta penyebab perubahan iklim, diantaranya
peningkatan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 50% sejak tahun 1990 hingga saat ini, emisi
tumbuh lebih cepat antara tahun 2000 dan 2010 [1].
Emisi CO2 menjadi salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam kajian perubahan
iklim. Emisi CO2 telah mengalami peningkatan dengan sangat signifikan di dekade terakhir,
semenjak dimulainya revolusi industri negara-negara belahan bumi barat. Aktivitas manusia
secara umum menggunakan bahan bakar minyak bumi sebagai sumber energi dalam kegiatan
perindustrian, transportasi, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan
pertumbuhan ekonomi[2]. Aspek polusi lingkungan, konsumsi energi, dan pertumbuhan
ekonomi menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kajian perubahan iklim. Menurut
hipotesis dari Environmental Kuznets Curve (EKC), peningkatan hasil yaitu emisi CO2
meningkat sampai ambang batas tertentu tercapai setelah emisi tersebut mulai menurun
kembali. Kajian emisi CO2 memiliki peran penting dalam penentuan kebujakan pengelolaan
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dekat
dengan konsumsi energi sebab konsumsi energi yang lebih tinggi mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi[3].
Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan emisi CO2 menjadi penting untuk kajian perubahan
iklim. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia sebagian besar disumbang dari sektor
industri, yang mana sektor industri merupakan kegiatan yang memerlukan konsumi energi
dengan jumlah cukup tinggi. Konsumsi energi untuk kegiatan industri sebagian besar
memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakarnya yang menghasilkan emisi CO2 yang tinggi
pula. Telah banyak kajian keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan CO2 yang
sebagian besar dilakukan di negara-negara maju yang terlebih dahulu mengalami
perkembangan pesat di sektor industri.
[4] Mengkaji terkait keterkaitan antara konsumi energi, pertumbuhan ekonomi, dan emisi CO2
di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara pada rentang tahun 1981 – 2005. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi memiliki hubungan positif terhadap
emisi CO2, sementara pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan nilai GDP memiliki
hubungan kuadratik dengan tingkat emsisi CO2 pada tingkat regional. Analisis hubungan antara
variabel dilakukan dengan pendekatan persamaan natural logarithm. [3] Mengkaji hal yang
serupa di wilayah yang sama dengan data tahun 1990–2011. Penelitian dilakukan dengan
pendekatan pemodelan ekonometrik. Keterkaitan antara emisi CO2, konsumsi energi, dan
pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Hasil penelitian
menyimpulan bahwa konsumsi energi meningkatkan pertumbuhan ekonimi dengan hubungan
sebab akibat secara dua arah. Energy mempengaruhi pertumbuhan GDP, pertumbuhan ekonomi
yang tinggi berkaitan dengan permintaan energi yang tinggi dan sebaliknya. Konsumsi energid
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an emisi CO2 memiliki hubungan sebab akibat satu arah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan jumlah emisi CO2 akibat penggunaan energi untuk kegiatan ekonomi yang
berdampak pada degradasi lingkungan.
Asia Tenggara sebagai kawasan regional yang dibentuk sejak tahun 1967 memiliki anggota
yang sebagian besar merupakan negara berkembang. Di awal ASEAN terbentuk, sektor agraris
merupakan sektor utama yang berkembang di sebagian besar negara-negara ASEAN, akan
tetapi sektor agraris mulai berkurang dan sektor industri mulai berkembang lebih pesat.
Perkembangan sektor indsutri kemungkinan memicu pertumbuhan ekonomi yang positif,
namun berdampak pada peningkatan emisi karbon. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah
satunya dengan aspek GDP per kapita. Sementara perkembangan sektor industri dapat diukur
dengan aspek pertumbuhan emisi CO2. Penelitian ini mengkaji keterkaitan tingkat GDP per
kapita dan emisi CO2 di negara-negara ASEAN secara spasio-temporal tahun 1980–2014.
Secara umum tahapan penelitian ini berupa visualisasi data secara spasio-temporal
menggunakan peta statistik. Selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk mengetahui
hubungan antara emisi CO2 dan tingkat emisi karbon.
2. Metode Penelitian
a. Perolehan Data
Data pertumbuhan GDP per kapita dan emisi CO2 diperoleh dari [5] dengan rentang tahun
1980–2014. Tabel 1. menunjukkan nilai GDP per kapita negara-negara ASEAN tahun 1980–
2014. Tampak bahwa tidak semua negara memilki data lengkap terkait GDP per kapita. Negara
Cambodia tidak memilki data GDP per kapita untuk tahun 1980–1992, Laos untuk tahun 1980–
1983, Myanmar untuk tahun 1980 – 1999, dan Vietnam untuk tahun 1980–1984. Tabel 2. berisi
terkait data fluktuasi emisi CO2 yang menunjukkan bahwa data tersedia lengkap di seluruh
negara-negara ASEAN.
Data spasial berupa peta kawasan regional ASEAN diperoleh dari [6] dengan sepuluh negara
kajian yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Singapore, Thailand, dan Vietnam yang ditunjukkan oleh Gambar 1. Data peta digunakan
sebagai basis data grafis untuk menunjukan sebaran spasial, sementara data tabulasi GDP per
kapita dan emisi CO2 sebagai data atribut peta.
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Tabel 1. Data GDP per kapita negara-negara ASEAN tahun 1980 – 2014
(Current US Dollar)
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Tabel 2. Data emisi CO2 negara-negara ASEAN tahun 1980 – 2014 (metric tons per capita)

Negara
Tahun
1980

Brunei
Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam
Darussalam
35.488
0.043
0.643
0.057 2.029
0.166
0.781
13.022
0.847
0.313

1981

7.349

0.045

0.663

0.045

2.181

0.165

0.712

10.601

0.787

0.324

1982

10.158

0.049

0.682

0.046

2.113

0.160

0.699

11.242

0.769

0.330

1983

12.757

0.051

0.664

0.051

2.562

0.162

0.688

13.054

0.846

0.341

1984

8.788

0.055

0.694

0.051

2.284

0.180

0.586

12.225

0.900

0.304

1985

11.564

0.054

0.735

0.055

2.323

0.180

0.516

12.214

0.935

0.360

1986

9.954

0.054

0.723

0.055

2.492

0.179

0.523

12.815

0.938

0.383

1987

13.966

0.053

0.718

0.054

2.467

0.129

0.570

11.749

1.055

0.421

1988

23.386

0.053

0.755

0.052

2.509

0.105

0.641

12.686

1.220

0.366

1989

25.237

0.052

0.735

0.057

2.845

0.112

0.648

14.292

1.414

0.270

1990

23.933

0.141

0.824

0.050

3.137

0.105

0.674

14.602

1.605

0.324

1991

19.941

0.141

0.974

0.054

3.702

0.101

0.692

14.440

1.743

0.319

1992

19.033

0.140

1.079

0.057

3.960

0.117

0.749

14.989

1.898

0.314

1993

17.635

0.139

1.145

0.056

4.705

0.127

0.742

15.448

2.141

0.330

1994

16.212

0.143

1.142

0.058

4.704

0.146

0.803

18.041

2.363

0.370

1995

16.115

0.146

1.142

0.072

5.910

0.161

0.869

11.966

2.709

0.404

1996

15.982

0.147

1.267

0.096

5.964

0.166

0.870

13.539

2.997

0.474

1997

16.217

0.136

1.374

0.120

5.788

0.169

0.974

15.392

3.055

0.607

1998

16.507

0.168

1.041

0.133

5.164

0.180

0.927

12.380

2.668

0.630

1999

11.980

0.160

1.160

0.177

4.764

0.197

0.906

12.648

2.827

0.623

2000

14.140

0.163

1.245

0.176

5.423

0.219

0.940

12.167

2.879

0.691

2001

13.251

0.182

1.375

0.161

5.723

0.187

0.892

11.972

3.062

0.778

2002

12.623

0.175

1.410

0.209

5.527

0.195

0.877

11.310

3.251

0.890

2003

12.992

0.185

1.436

0.197

6.410

0.207

0.860

7.566

3.479

0.979

2004

13.902

0.187

1.510

0.246

6.508

0.259

0.875

6.834

3.741

1.112

2005

13.708

0.209

1.508

0.244

6.800

0.239

0.867

7.117

3.782

1.191

2006

13.133

0.223

1.502

0.265

6.415

0.263

0.771

6.998

3.829

1.233

2007

22.450

0.253

1.612

0.153

6.941

0.262

0.808

4.343

3.814

1.245

2008

24.047

0.281

1.764

0.156

7.526

0.198

0.869

7.467

3.794

1.386

2009

20.486

0.330

1.865

0.204

7.204

0.205

0.841

11.214

4.001

1.495

2010

21.106

0.350

1.768

0.262

7.772

0.250

0.905

10.960

4.195

1.642

2011

24.607

0.358

2.457

0.256

7.697

0.283

0.897

8.724

4.121

1.732

2012

24.181

0.369

2.560

0.265

7.498

0.217

0.942

6.847

4.372

1.601

2013

19.234

0.373

1.945

0.243

7.962

0.250

0.996

10.312

4.404

1.640

2014

22.125

0.438

1.819

0.297

8.033

0.417

1.055

10.306

4.622

1.840
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Gambar 1. Peta kawasan regional Asia Tenggara.

b.

Pengolahan Data

Data temporal GDP per kapita dan emisi CO2 divisualisasikan menggunakan teknik visualisasi
spasio-temporal yang diintegrasikan dengan basis data spasial negara-negara ASEAN. Tipe
temporal data tersebut tergolong changes of thematic properties, yaitu data merupakan
perubahan nilai aribut dari suatu objek tertentu [7]. Hal ini dicerminkan dengan adanya kondisi
geometris wilayah yang digunakan bersifat statis, yaitu menggunakan satu data dan wilayah
yang sama untuk visualisasi tahun 1980–2014. Sementara data tematik yang berupa GDP per
kapita dan emisi CO2 merupakan data dinamis yang berupah setiap tahunnya. Teknik visualisai
spasio-temporal yang digunakan yaitu menggunakan animasi yang berfungsi untuk
menggambarkan dinamika pertumbuhan GDP per kapita dan emisi CO2 yang memanfaatkan
waktu sebagai dimensi ketiga dari tahun 1980–2014. Visualisasi dilakukan dengan
menggunakan rentang waktu satu tahun.
Data temporal GDP per kapita dan emisi CO2 yang berupa tabulasi dilakukan pula viusalisasi
menggunakan grafik fluktuatif. Visualisasi ini digunakan untuk membantu menganalisis
dinamika perubahan GDP per kapita dan emisi CO2 setiap tahunnya menggunakan fluktuasi
garis. Kedua data tersebut juga divisualisasikan menggunakan scatter plot untuk mengetahui
pola persebaran dan hubungan GDP per kapita dan CO2. Scatter plot dibuat secara serentak
pada keseluruhan data tahun 1980–2014, sehingga menghasilkan satu jenis scatter plot.
Dilakukan uji korelasi menggunakan teknik Spearman ranks correlation (rs)untuk mengetahui
tingkat korelasi antara GDP per kapita dengan CO2. Teknik menggunakan asumsi data yang
digunakan tidak diketahui distribusinya, atau data non-parametrik. Nilai rs menunjukkan besar
dan arah korleasi dari dua variabel yang dihitung dengan persamaan (1). Teknik ini dapat
diterapkan untuk data yang bersifat diskrit maupun kontinyu dengan asumsi pemeringkatan [8].
Dilakukan uji signifikan pada hasil uji korelasi menggunakan Student’s t distrtibution (t)
dengan persamaan (2) [9]. Diagram alir dari metode yang digunakan dalam penelitian ini
ditunjukkan pada Gambar 2.
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𝑟𝑠 = 1 −

6 ∑ 𝑑2
𝑛.(𝑛2 −1)

𝑛−2

𝑡 = 𝜌√

1−𝜌2

(1)

(2)

dimana 𝑟𝑠 : korelasi, n: jumlah pemeringkatan berpasangan, d: perbedaan antar jumlah
pemeringkatan berpasangan, dan t: nilai signifikansi.

Gambar 2. Diagram alir penelitian.
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3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 3. Grafik pertumbuhan GDP per kapita tahun 1980–2014.

Hasil visualisasi data pertumbuhan ekonomi berupa GDP per kapita di negara-negara ASEAN
berupa grafik dan peta animasi temporal. Gambar 3 merupakan grafik pertumbuhan GDP per
kapita di sepuluh negara ASEAN dari tahun 1980–2014. Tampak bahwa negara Singapore dan
Brunei merupakan negara dengan angka GDP per kapita tertinggi di ASEAN sejak tahun 1980
hingga tahun 2014. Sementara Laos dan Myanmar merupakan negara dengan posisi GDP per
kapita terendah di ASEAN dari tahun 1980–2014. Pada Gambar 3 tampak bahwa fluktuasi GDP
per kapita di seluruh negara ASEAN memilki pola pertumbuhan yang sama. Terdapat suatu
periode dengan pola terjadi peningkatan GDP per kapita di sebagian besar negara ASEAN,
seperti tahun 1995–1996 dan 2007–2008 yang ditunjukkan dengan bentuk grafik yang
meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Terdapat pula suatu periode dengan penurunan
GDP per kapita di sebagian besar negara ASEAN, yaitu 1997–1998 dan 2008–2009 yang
ditunjukkan dengan bentuk grafik menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya. Gambar
3 menunjukkan adanya peningkatan nilai GDP dari tahun 1980–2014, yang mana di tahun 1980
sebagian besar grafik berada di angka mendekati nilai 0 yang menandakan nilai GDP per kapita
sangat rendah dibawah US Dollar 10.000, sementara di tahun 2014 seluruh negara memilki
nilai GDP per kapita di grafik yang semakin menjauhi nilai 0, artinya seluruh negara memilki
GDP per kapita cukup tinggi diatas US Dollar 10000. Sebagian besar negara-negara ASEAN
mulai mengalami peningkatan GDP per kapita secara signifikan semenjak tahun 1998, yang
mana adanya pola pertumbuhan GDP per kapita yang semakin meningkat hingga tahun 2014
yang tervisualisasi dengan bentuk grafik yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Semenjak tahun 1998–2014, penurunan GDP per kapita hanya terjadi di tahun tertentu. Tahun
2014, negara Singapore merupakan negara dengan pendapatan GDP per kapita tertinggi seASEAN, sementara Laos merupakan negara dengan nilai GDP per kapita terendah.
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Gambar 4. Grafik emisi CO2 tahun 1980–2014.

Fluktuasi nilai emisi CO2 ditunjukkan oleh Gambar 4. Brunei dan Singapore merupakan negara
dengan tingkat emisi tertinggi di setiap tahunnya, sementara negara dengan emisi CO2 terendah
yaitu Myamar dan Laos. Pola peningkatan nilai emisi CO2 secara umum memiliki pola yang
sama di keseluruhan negara ASEAN. Pola peningkatan CO2 terjadi hampir sepanjang tahun,
akan tetapi nilai emisi mulai meningkat secara drastis semenjak tahun 1989. Terdapat periode
penurunan emisi secara signifikan yaitu tahun 1997–1998 yang ditandai dengan adanya bentuk
penurunan grafik secara signifikan. Mengacu Gambar 4 dan Gambar 5 terdapat kemiripan pola
fluktuasi antara nilai GDP per kapita dengan emisi CO2. Tahun 1997–1998 merupakan tahun
terjadinya penurunan GDP per kapita di hampir seluruh negara ASEAN. Di tahun itu pula
terhadi penurunan yang cukup drastis terkait emisi CO2. Tahun 1995–1996 dan 2007–2008
merupakan tahun dengan peningkatan GDP per kapita yang cukup dratsis, di tahun itu pula
terjadi peningkatan nilai emisi CO2 yang cukup drastis pula. Pola perubahan GDP per kapita
secara umum selalu mengalami peningkatan dimulai tahun 1980 hingga 2014. Hal yang sama
terjadi dengan nilai emisi CO2 yang juga mengalami peningkatan semenjak tahun 1980–2014.
Singapore dan Brunei merupakan negara dengan nilai GDP per kapita terbesar sekaligus nilai
CO2 terbesar. Sebaliknya, Laos dan Myanmar menjadi negara dengan nilai GDP per kapita
terendah serta nilai emisi CO2 terendah. Kecenderungan pola bentuk yang sama fluktuasi nilai
GDP per kapita dan emisi CO2, yang mana pada periode peningkatan nilai GDP per kapita
selalu diiringi dengan peningkatan nilai emisi CO2, sebaliknya penurunan GDP per kapita selalu
diiringi penurunan emisi CO2.
Visualisasi kedua dikerjakan dengan menggunakan peta animasi. Peta yang dibuat merupakan
gabungan peta-peta GDP per kapita per tahun dan peta tingkat emisi CO2negara-negara
ASEAN yang disusun berurutan agar terlihat perubahan yang terjadi pada animasi. Awalnya
peta dibuat satu per satu kemudian digabungkan membentuk GIF. Peta GDP per kapita dapat
dilihat pada tautan https://goo.gl/9BGDrT dan peta emisi CO2 pada tautan https://goo.gl/fpbPWD .
Peta animasi yang dibuat tidak menunjukkan tingkat fluktuasi dari data GDP maupun emisi
CO2 secara langsung dan detail dalam bentuk angka seperti pada grafik. Peta lebih
menampilkan data secara interval kemudian terlihat peningkatan kelas yang terjadi dari GDP
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per kapita dan emisi CO2 yang dihasilkan oleh setiap negara di ASEAN. Dari perubahan simbol
warna per tahunnya yang berubah menjadi semakin gelap pada hampir seluruh negara membuat
pembaca peta mengerti bahwa nilai GDP per kapita negara-negara ASEAN meningkat begitu
pula dengan emisi CO2. Peta animasi mampu menggambarkan pola perubahan yang terjadi pada
setiap negara apakah pernah mengalami penurunan pada nilai datanya atau pun tidak Meskipun
nilai data tidak ditampilkan secara detail dan tidak terlihat fluktuasi yang terjadi, namun
perubahan dan persebaran spasial nilai-nilai tersebut menjadi lebih jelas.

Gambar 5. Scatter plot GDP per kapita dan emisi CO2.

Peta animasi yang dibuat belum dapat menampilkan hubungan antara tingkat GDP per kapita
dengan emisi CO2. Hubungan ini dapat terlihat dari dibuatnya scatter plot sehingga keeratan
dan posisi hubungan GDP per kapita dan emisi CO2 disajikan langsung persebarannya dan
hubungannya dalam satu grafik. Gambar 5 menunjukkan bahwa persebaran data cukup luas
namun membentuk pola yang konsisten dan terkumpul di beberapa titik. Garis linier yang
menghadap ke kanan menunjukkan bahwa GDP per kapita dan emisi CO2 memiliki hubungan
yang positif dimana jika GDP per kapita mengalami penurunan maka emisi CO2 yang
dihasilkan juga akan menurun, begitu pula sebaliknya. Gambar 5 menunjukkan pula nilai
koefisien determinani yang dibentuk oleh GDP per kapita dan emisi CO2 oleh negara-negara
ASEAN adalah sebesar 0,5319 (53,19%). Nilai ini menunjukkan bahwa variabel yang dibuat
dependen yakni emisi CO2 dapat dijelaskan oleh data GDP per kapita sebesar 53,19%
sedangkan 46,81% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar GDP per kapita.

GDP per kapita
Emisi CO2

Tabel 3. Nilai korelasi GDP per capita dan emisi CO2
GDP per kapita
Emisi CO2
1
0,7293
1

Dari nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,5319 dan koefisien korelasi yang dihasilkan
adalah 0,7293 seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3. Koefisien korelasi ini menunjukkan
hubungan nilai GDP dengan emisi CO2 adalah positif cukup kuat. Hubungan positif ini
menunjukkan bahwa semakin besar nilai GDP per kapita maka emisi CO2 juga akan meningkat,
sehingga keduanya berbanding lurus. Nilai korelasi yang dihasilkan cukup kuat, sehingga
terdapat hubungan yang cukup korelatif antara GDP per kapita dengan emisi CO2.
GDP per kapita dan emisi CO2 memiliki hubungan yang searah, artinya variabel GDP per kapita
mempengaruhi CO2 sedangkan emisi CO2 tidak mempengaruhi GDP per kapita. Peningkatan
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GDP per kapita secara umum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang mampu
mencerminkan sektor yang berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Sebagian besar
negara-negara di dunia, termasuk ASEAN memiliki pendapatan terbesar dari sektor industri.
Peningkatan kegiatan industri di suatu negara memicu penggunaan bahan bakar serta
menghasilkan limbah emisi yang semakin meningkat pula. Hal ini mampu menjelaskan bahwa
emisi CO2 akan meningkat seiring dengan peningkatan GDP per kapita. Beberapa penelitian
sebelumnya juga memiliki kesimpulan yang sama dengan penelitian ini bahwa peningkatan
pendapatan ekonomi sejalan dengan peningkatan emisi CO2 [10] [11].
Selain peingkatan sektor industri, emisi CO2 dapat pula dipengaruhi oleh peningkatan
penggunaan transportasi berbahan bakar minyak. Pada kajian ini, identifikasi pengaruh
penggunaan transportasi dengan emisi CO2 tidak dilakukan karena keterbatasan data.
Berdasarkan hasil identifikasi yang menjelaskan bahwa peningkatan sektor industri
berpengaruh terhadap emisi CO2, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi
CO2 yaitu upaya menciptakan industri yang ramah lingkungan berupa efisiensi mesin industri
yang rendah emisi CO2 dengan mempertahankan efektivitas produksi.
4. Kesimpulan
Singapura dan Brunei merupakan wilayah dengan nilai GDP per kapita tertinggi di ASEAN
sejak 1980-2014, sedangkan Laos dan Myanmar adalah yang terendah. Fakta tersebut juga
sama terjadi pada tingkat emisi karbon yang ada dengan tren fluktuasi yang sama. Visualisasi
data denga grafik menunjukkan hal tersebut. Peta berupa animasi menampilkan perubahan dari
tahun ke tahun yang terjadi pada kedua data secara spasial yakni GDP per kapita dan emisi CO2
mengalami peningkatan sejak tahun 1980 hingga 2014 dengan peningkatan kelas per tahunnya.
Hasil analisis scatter plot menunjukkan adanya hubungan antara GDP per kapita dan emisi CO2
dengan koefisien determinasi sebesar 0,5319 dan koefisien korelasi 0,7293. Artinya
peningkatan GDP per kapita mengakibatkan peningkatan emisi CO2, akan tetapi tidak berlaku
sebaliknya karena hubungan tersebut bersifat searah.
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KAJIAN DINAMIKA ATMOSFER SAAT KEJADIAN HUJAN LEBAT
DI DAERAH MANADO TANGGAL 5 DAN 6 FEBRUARI 2018
EMMILIA MONICA ANDRIANNI SULISTIO1, CHRAY FANLY JOVINI TAMBENGI1
1

Prodi Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Email : emmiliamonica.EM@gmail.com

Abstrak. Dalam periode awal Februari 2018 telah terjadi hujan dengan intensitas lebat di wilayah
Manado yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Dalam kajian dinamika atmosfer perlu dilakukan
tinjauan terhadap fenomena cuaca yang terjadi, sehingga dapat mengenali perubahan cuaca yang ada
agar dapat mengetahui kondisi cuaca. Tanggal 5 dan 6 Februari 2018 telah terjadi hujan dengan
intensitas lebat di wilayah Manado mencapai 68.6 mm/hari pada tanggal 5 dan 77,8 mm/hari pada
tanggal 6, hal ini menyebabkan terjadi banjir di wilayah Manado. Metode penelitian ini menggunakan
metode kajian cuaca dengan melakukan kajian parameter cuaca yang di ditinjau dari skala regional dan
lokal. Adapun metode yang dilakukan yaitu melakukan kajian data observasi tanggal 5 dan 6 Februari
2018, pola tekanan, pola arus angin, dan index labilitas udara (SI, LI, KI, SWEAT, CAPE). Berdasarkan
kajian parameter-parameter cuaca yang ditinjau dari skala regional dan lokal, yang menyebabkan
tingginya curah hujan hingga mengakibatkan banjir di Manado, yaitu adanya peningkatan labilitas
atmosfer dalam skala lokal. Dalam skala regional terlihat adanya pusat tekanan rendah di bagian utara
Manado dan pola konvergensi di atas wilayah Manado. Hal ini menyebabkan adanya massa udara yang
berkumpul di atas wilayah Manado sehingga memicu terbentuknya awan konvektif dan hujan di
wilayah Manado.
Kata kunci : Hujan Lebat, Dinamika Atmosfer, Labilitas Atmosfer, Banjir, Konvergensi
Abstract. In the early period of February 2018 there has been heavy rain in Manado region caused by
atmospheric dynamics. Study of atmospheric dynamics it’s necessary to review the weather
phenomenon that occurs, so it can recognize weather changes to find out the weather conditions. On 5
and 6 February 2018, there was heavy rainfall in Manado area of 68.6 mm/day on 5 and 77.8 mm/day
on the 6, causing flooding in Manado area. This research method uses weather assessment method by
a study of weather parameters in review of regional and local scale. The method used is observational
data observation on 5 and 6 February 2018, pressure pattern, wind flow pattern, and air lability index
(SI, LI, KI, SWEAT, CAPE). Based on the study of weather parameters in terms of regional and local
scale, causing high rainfall to cause flooding in Manado, namely the increase in atmospheric lability
in local scale. On a regional scale, there is a low pressure center in northern Manado and a
convergence pattern over Manado. This resulted in a mass of air gathered over the Manado region
thus triggering the formation of convective clouds and rain in the area of Manado.
Keywords : Heavy Rain, Atmospheric Dynamics, Atmospheric Lability, Flood, Convergence

1.

Pendahuluan

Matahari sebagai pusat tata surya merupakan sumber energi utama dan terbesar bagi bumi.
Radiasi matahari memengaruhi gerak atmosfer, berbagai proses di dalam atmosfer dan lapisan
permukaan bumi (Tjasyono, 2008). Energi yang dipancarkan matahari berasal dari aktivitas
fusi dan fisi yang menyebabkan terjadinya fenomena cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer
pada suatu ruang dan waktu tertentu seperti hujan, suhu, tekanan udara, angin, awan,
kelembaban udara, radiasi, jarak pandang atau visibility (Zakir, 2006).
Hujan adalah salah satu fenomena cuaca merupakan turunnya air dari atmosfer ke permukaan
bumi. Intensitas hujan bergantung pada proses konveksi atau adveksi yang membentuk awanawan konvektif yang terjadi di atmosfer bumi. Ditinjau dari letak dan kondisi Kota Manado
yang berada di wilayah tropis sehingga sangat memungkinkan terbentuknya awan-awan
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konvektif yang diakibatkan karena proses konveksi atau adveksi. Awan–awan konvektif ini
memiliki potensi untuk terjadinya hujan lebat.
Terjadinya banjir merupakan fungsi dari banyak hal seperti faktor meteorologis, sifat fisis
permukaan tanah, sistem drainase, kandungan air tanah, dan keadaan tanah. Dari sejumlah
bencana banjir, penyebab utama adalah faktor meteorologis berupa curah hujan, distribusi
hujan dan durasi hujan (Tjasyono, 2003). Banjir yang melanda Kota Manado pada tanggal 7
Februari 2018 diakibatkan dari meningkatnya curah hujan pada wilayah Manado yang
menyebabkan wilayah Manado tergenang air.
2. Metode Penelitian
2.1 Waktu dan Tempat
Daerah penelitian dalam tulisan adalah Kota Manado yang terletak pada 124°40' - 124°50' BT
dan 1°30' - 1°40' LU. Pada penelitian ini mengambil data dari Stasiun Meteorologi Kelas II
Sam Ratulangi Manado. Waktu penelitian dalam tulisan ini yaitu pada tanggal 5 dan 6 Februari
2018.
2.2 Bahan / Cara Pengumpulan Data
➢ Data yang digunakan antara lain sebagai berikut :
1. Data sinop pada tanggal 5 dan 6 Februari 2018 dari Stasiun Meteorologi Kelas II Sam
Ratulangi Manado
2. Data Radio Sonde pada tanggal 5 dan 6 Februari 2018 dari Stasiun Meteorologi Kelas
II Sam Ratulangi Manado
3. Data pola arus angin tanggal 5 dan 6 Februari 2018 jam 00 UTC dan 12 UTC dari
Bureau of Meteorology
4. Data pola tekanan tanggal 5 dan 6 Februari 2018 jam 00 UTC Bureau of Meteorology
➢ Cara pengumpulan data antara lain:
1. Data observasi tanggal 5 dan 6 Februari 2018 yang di dapatkan dari Aplikasi
BMKGSoft
2. Data pengamatan udara atas tanggal 5 dan 6 Februari 2018 yang di dapatkan dari
website Ogimet
3. Data pola arus angin dan pola tekanan yang di akses dari www.bom.gov.au
2.3 Metode Kajian Data
Kajian dari kejadian hujan lebat tidak lepas dari parameter – parameter yang berkaitan dengan
proses konveksi dan pembentukan awan baik dalam skala global, regional, dan lokal. Namun
dalam penulisan ini dibatasi dengan kajian parameter – parameter serta gangguan cuaca dari
skala regional dan lokal. Dari hasil analisis parameter – parameter tersebut dapat diketahui
penyebab serta gangguan – gangguan cuaca yang terjadi sehingga membantu terjadinya hujan
lebat di wilayah Manado. Dengan berdasarkan data – data yang ada dapat dianalisis parameter
– parameter sebagai berikut :
1. Kajian Data Observasi
Kajian data observasi digunakan untuk mengetahui kejadian curah hujan, angin, dan tekanan
sehingga dapat dilihat dinamika yang terjadi

356

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

2. Kajian Data Radio Sonde
Kajian Data Radio Sonde dapat digunakan untuk mengetahui keadaan labilitas atmosfer,
peluang pertumbuhan awan konvektif serta peluang terbentuknya badai (thunderstorm) dengan
menganalisis kandungan kelembapan udara, nilai K- Indeks, nilai Showalter Indeks (SI), nilai
Lifted Indeks (LI), nilai SWEAT, dan nilai CAPE.
3. Kajian Data Pola Arus Angin dan Pola Tekanan
Kajian ini digunakan untuk mengetahui gerakan massa udara serta pola tekanan agar berguna
untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pergerakan dari massa udara.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Kajian Data Observasi
Data Observasi Stasiun Sam Ratulangi Manado
5 Februari 2018
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Gambar 3.1 Data Observasi Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Tanggal 5 Februari 2018

Berdasarkan data hasil observasi tanggal 5 Februari 2018 dapat dilihat bahwa terjadi hujan lebat
di wilayah Manado antara pukul 00.00 – 06.00 UTC. Hujan yang terjadi terukur antara pukul
00.00 – 06.00 UTC adalah 26.2 mm. Antara pukul 06.00 – 12.00 masih terjadi hujan yaitu
sebesar 24 mm. Pada pukul 12.00 – 00.00 hari berikutnya masih terjadi hujan yaitu sebesar 15
mm. Hujan secara terus menerus yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2018 ini menandakan
adanya konveksi yang cukup kuat di wilayah tersebut.
Data Observasi Stasiun Sam Ratulangi Manado
6 Februari 2018
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Gambar 3.2 Data Observasi Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Tanggal 6 Februari 2018

Berdasarkan data hasil observasi tanggal 6 Februari 2018 dapat dilihat bahwa terjadi hujan lebat
di wilayah Manado antara pukul 18.00 – 00.00 UTC hari berikutnya sebesar 50.8 mm. Antara
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pukul 00.00 – 06.00 terjadi hujan yaitu dengan nilai TTU. Kemudian pada pukul 06.00 – 12.00
terjadi hujan yaitu sebesar 6 mm. Selanjutnya pada pukul 12.00 – 18.00 masih terjadi hujan
yaitu sebesar 15 mm. Hujan yang terjadi secara terus menerus pada tanggal 6 Februari 2018 ini
menandakan adanya peningkatan konveksi di wilayah tersebut.
3.2 Kajian Data Radio Sonde
Dari pengolahan data Radio Sonde pada tanggal 5 dan 6 Februari 2018 jam 00.00 – 12.00 UTC
di dapat hasil sebagai berikut :
Tabel 3.1 Deskripsi Kondisi Atmosfer Pada Tanggal 5 Februari 2018 Jam 00 UTC
Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado

Parameter
Showalter Index
Lifted Index
K-Indeks
SWEAT
CAPE

Nilai
1.7
-2.5
31.1
221.2
1041 J/Kg

Deskripsi
Kemungkinan TS
Labil, Kemungkinan TS
60-80% Kemungkinan TS,Konvektifitas
Kemungkinan TS
Strong or Severe TS

Tabel 3.2 Deskripsi Kondisi Atmosfer Pada Tanggal 5 Februari 2018 Jam 12 UTC
Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado

Parameter
Showalter Index
Lifted Index
K-Indeks
SWEAT
CAPE

Nilai
-0.1
-3.1
35.5
238.0
789 J/Kg

Deskripsi
Labil, Kemungkinan TS
Labil, Kemungkinan TS
60-80% Kemungkinan TS,Konvektifitas
Kemungkinan TS
Tidak ada kemungkinan terjadi TS

Tabel 3.3 Deskripsi Kondisi Atmosfer Pada Tanggal 6 Februari 2018 Jam 00 UTC
Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado

Parameter
Showalter Index
Lifted Index
K-Indeks
SWEAT
CAPE

Nilai
-0.6
15
35.5
260.0
0 J/Kg

Deskripsi
Labil, Kemungkinan TS
Kemungkinan TS
60-80% Kemungkinan
TS,Konvektifitas
Kemungkinan TS
Tidak ada kemungkinan terjadi TS

Tabel 3.4 Deskripsi Kondisi Atmosfer Pada Tanggal 6 Februari 2018 Jam 12 UTC
Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado

Parameter
Showalter Index
Lifted Index
K-Indeks
SWEAT
CAPE

Nilai
-3.3
-4.6
41.2
279.2
2276 J/Kg

Deskripsi
Labil, Kemungkinan TS
Labil, Kemungkinan TS
Mendekati 100% Kemungkinan
TS,Konvektifitas
Kemungkinan TS
Strong or Severe TS

Berdasarkan tabel deskripsi kondisi atmosfer tanggal 5 dan 6 Februari 2018 di Stasiun
Meteorologi Sam Ratulangi Manado menunjukkan hasil kenaikkan nilai parameter – parameter
pada tanggal 6 Februari 2018 jam 12 UTC sehingga mendukung proses konveksi dan
pembentukan awan konvektif disertai dengan badai guntur (thunderstorm). Dilihat dari nilai
dari Showalter Index (SI) secara keseluruhan mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi pada
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tanggal 16 Februari jam 12 UTC sebesar -3,3 serta Lifted index (LI) bernilai -4,6
mengindikasikan sifat dari atmosfer labil dan kemungkinan besar terjadi thunderstrom.
Berdsarkan nilai K-Index (KI) sebesar 41.2 mengindikasikan kemungkinan terjadinya
thunderstrom adalah mendekati 100%. Dilihat dari nilai SWEAT sebesar 279.2
mengindikasikan adanya kemungkinan terjadi thunderstorm. Adapun aktivitas konveksi yang
kuat sehingga menyebabkan terjadinya thunderstrom yang kuat dapat dilihat dari CAPE yang
bernilai 2276 J/Kg.
3.3 Kajian Data Pola Arus Angin dan Pola Tekanan

Gambar 3.3 Data Pola Arus Angin Tanggal 5 dan 6 Februari 2018

Pada tanggal 5 dan 6 Februari 2018 terlihat pola arus angin pada jam 00 UTC dan 12 UTC
massa udara umumnya bergerak dari arah barat – timur yang melewati wilayah Kota Manado.
Pergerakan massa udara mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Manado. Seperti yang terlihat
pada gambar, massa udara yang melewati wilayah Manado terlihat memiliki pola yang rapat
atau seperti pola konvergensi yaitu pada tangal 6 Februari 2018 jam 12 UTC. Sehingga dari
kondisi tersebut dapat diketahui adanya perlambatan massa udara yang berada di wilayah
Manado. Kondisi ini menunjang pembentukan awan – awan konvektif di sekitar wilayah
tersebut.

Gambar 3.4 Pola Tekanan Tanggal 5 dan 6 Februari 2018

Berdasarkan gambar pola tekanan pada tanggal 5 dan 6 Februari 2018 terlihat pola tekanan
pada jam 00 UTC terlihat bahwa terdapat daerah pusat tekanan rendah di utara wilayah Manado
tepatnya di perairan Filipina yang menandakan adanya pergerakan massa udara yang bergerak
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menuju perariran Filipina. Tekanan udara di sekitar perairan Filipina termasuk kota Manado
juga terlihat tekanan rendah mengindikasikan terdapat massa udara yang melewati dan
berkumpul wilayah Manado. Hal ini menyebabkan terdapat pembentukkan awan di atas
wilayah Kota Manado.
4.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari ini, terjadinya hujan lebat di wilayah tersebut disebabkan oleh
meningkatnya ketidakstabilan atmosfer yang menyebabkan kondisi atmosfer menjadi labil
sehingga memiliki energy yang kuat untuk menghasilkan cuaca buruk di wilayah Manado. Ini
juga merupakan akibat dari adanya daerah pusat tekanan rendah yang berada perairan Filipina
sehingga massa udara yang ada bergerak melewati wilayah Manado menuju perairan Filipina.
Dilihat dari pola arus angin yang terjadi di atas kota Manado yang memiliki pola konvergensi
menyebabkan terjadinya pemampatan massa udara yang mendukung untuk pembentukkan
awan-awan konvektif.
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PENCITRAAN DISTRIBUSI VERTIKAL UAP AIR DI KAWASAN
BANDUNG MENGGUNAKAN TEKNIK GPS TOMOGRAFI 1D
SUHARTAWATI SHOLIHAH, WEDYANTO KUNTJORO, DUDY D. WIJAYA
Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganeca 10, Coblong, Kota Bandung 40132
Abstrak. Global Positioning System (GPS) tidak hanya berguna untuk keperluan navigasi dan
penentuan posisi. GPS juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan meteorologi seperti pemantauan
kondisi atmosfer Bumi. Sinyal GPS yang ditransmisikan dari satelit ke receiver mengalami
perlambatan dan pembelokan akibat adanya partikel-partikel pada lapisan troposfer. Salah satu partikel
yang memiliki peranan penting terhadap berlangsungnya siklus hidrologi di Bumi adalah uap air. Uap
air tersebut bersifat sangat dinamis baik secara spasial maupun temporal. Perbedaan kandungan uap air
pada setiap tempat dan ketinggian menyebabkan besarnya refraktivitas pada lapisan troposfer juga
bervariasi. Pemantauan uap air dengan ketelitian tinggi masih menjadi tantangan di Indonesia.
Informasi yang akurat mengenai uap air tentunya bermanfaat dalam melakukan prediksi cuaca lokal
maupun mempelajari iklim global. Salah satu produk dari pengolahan data GPS adalah informasi
mengenai estimasi besarnya bias troposfer pada arah zenith atau disebut sebagai Zenith Tropospheric
Delay (ZTD). Besarnya hasil estimasi tersebut kemudian dapat dipisahkan menjadi komponen kering
atau Zenith Hydrostatic Delay (ZHD) dan uap air atau Zenith Wet Delay (ZWD). Untuk mengetahui
besarnya kandungan uap air pada setiap lintasan sinyal, maka ZWD harus dikonversi menjadi Slant
Wet Delay (SWD) dengan mengalikan ZWD dan mapping function. Nilai SWD kemudian digunakan
untuk melakukan rekonstruksi distribusi vertikal uap air pada troposfer dengan teknik tomografi. Pada
penelitian ini digunakan data pengamatan GPS dari stasiun GPS kontinu (CGPS) ITB selama satu hari.
Hasil yang didapatkan menyatakan bahwa Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique (MART)
berhasil diterapkan untuk menyelesaikan persamaan linear dalam menentukan refraktivitas komponen
basah dengan GPS tomografi 1D. Penelitian lebih lanjut dengan memanfaatkan jaringan stasiun CGPS
dan pengembangan metode numerik dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan akurat.
Kata kunci : GPS, zenith wet delay, slant wet delay, tomografi, MART
Abstract. GPS is not only useful for navigation and positioning purposes. GPS can also be used for
meteorological purposes such as monitoring Earth's atmosphere. GPS signals transmitted from
satellites to receivers is distorted and delayed due to particles existence in the troposphere. Water
vapor has a significant role in hydrological cycle on Earth. Water vapor is very diverse spatially and
temporally. Therefore, troposphere refractivity is diverse too. High-accuracy water vapor monitoring
has been challenging in Indonesia. That information is certainly useful for numerical weather
prediction and global climate studies. GPS data processing can estimate the magnitude of troposphere
bias in zenith direction or well known as Zenith Tropospheric Delay (ZTD). Troposphere bias can then
be separated into dry components or Zenith Hydrostatic Delay (ZHD) and water vapor or Zenith Wet
Delay (ZWD). In order to know the amount of water vapor content in each signal path, ZWD must be
converted to Slant Wet Delay (SWD) by multiplying ZWD and mapping function. SWD are then used
to reconstruct vertical water vapor distribution in the troposphere by using tomography technique. This
research used GPS observation data from CGPS ITB station for one day. The result shows that
Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique (MART) was successfully applied to solve linear
equations in determining wet refractivity. Further research using CGPS station network and numerical
method development can provide more optimal and accurate water vapor distribution.
Keywords: GPS, zenith wet delay, slant wet delay, tomography, MART
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1. Pendahuluan
Pada saat ini teknologi Global Positioning System (GPS) tengah mengalami perkembangan
yang sangat pesat. Pemanfaatannya tidak terbatas hanya untuk keperluan penentuan posisi dan
navigasi. Berbagai metode pengolahan data GPS yang telah berkembang diantaranya bisa
memberikan hasil estimasi koreksi kesalahan yang diakibatkan sinyal melewati lapisan
troposfer (bias troposfer). Koreksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk bidang selain geodesi
yakni meteorologi maupun hidrologi.
Stasiun pengamatan GPS kontinu telah tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam bidang meteorologi, GPS memiliki potensi yang besar untuk pengembangan model
numerik dalam prediksi cuaca di Indonesia. Bias troposfer yang diestimasi saat pengolahan data
GPS merupakan gabungan dari komponen kering dan komponen basah. Komponen basah
tersebut berkaitan dengan kandungan uap air yang ada pada lapisan troposfer. Informasi
kandungan uap air tersebut masih merepresentasikan jumlah total secara vertikal. Namun, pada
kenyatannya uap air bervariasi secara spasial maupun temporal.
Pemantauan uap air di Indonesia dengan ketelitian tinggi masih menjadi tantangan. Alat
tradisional yang telah digunakan untuk pemantauan uap air seperti radiosonde belum efektif
memberikan informasi distribusi uap air dengan akurasi tinggi disertai faktor biaya yang cukup
mahal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, GPS meteorologi dengan teknik tomografi memberikan
solusi yang lebih efektif dalam melakukan pemantauan distribusi uap air pada torposfer. Pada
penelitian ini, telah dilakukan pengolahan data pengamatan GPS selama satu hari dari stasiun
CGPS ITB1. Dengan menggunakan jaringan staisun GPS maka semakin banyak data
pengamatan serta penelitian ini dapat dikembangkan menjadi GPS tomografi 4D [1].
2. Metode Penelitian
a. Pengolahan Data GPS
Sinyal GPS merupakan gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan oleh satelit GPS ke
receiver di Bumi. Sinyal tersebut terlebih dahulu berinteraksi dengan atmosfer yang
mengandung molekul-molekul tidak homogen. Interaksi tersebut mempengaruhi kecepatan dan
arah sinyal GPS sehingga mempengaruhi hasil ukuran jarak. Oleh karena itu perlu dilakukan
koreksi terhadap ukuran jarak atau dikenal dengan delay correction. Besarnya kesalahan yang
diakibatkan sinyal GPS ketika melalui lapisan troposfer disebut dengan bias troposfer. Dalam
praktiknya, bias troposfer dapat diestimasi dengan memodelkannya ke arah zenith atau disebut
sebagai Zenith Tropospheric Delay (ZTD). Bias troposfer terdiri dari komponen kering dan
komponen basah [2]. Komponen kering disebut juga sebagai komponen hidrostatik (ZHD)
sedangkan komponen basah disebut juga sebagai komponen non-hidrostatik (ZWD).
Komponen hidrostatik dipengaruhi oleh tekanan sehingga besarnya cenderung stabil.
Sedangkan komponen non-hidrostatik dipengaruhi oleh uap air yang sifanya bervariasi secara
spasial maupun temporal. Hal ini menyebabkan ZHD lebih mudah diestimasi dibandingkan
ZWD. Dalam penentuan posisi di geodesi, ZTD merupakan faktor koreksi terhadap jarak yang
bisa diestimasi menggunakan model yang telah ada. Salah satu model yang umum digunakan
adalah Saastamoinen.
Pengolahan data GPS metode Precise Point Positioning (PPP) pada dasarnya adalah metode
penentuan posisi absolut yang menggunakan data one-way fase dan pseudorange dalam bentuk
kombinasi bebas ionosfer. Parameter yang ditentukan dalam pengolahan data metode PPP
adalah tiga komponen posisi, kesalahan jam receiver, serta bias troposfer di arah zenith (ZTD).
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Metode tersebut hanya melibatkan satu receiver GPS dan memerlukan koreksi orbit dan jam
satelit [3]. Koreksi orbit dan jam satelit merupakan produk IGS yang bisa didapatkan secara
gratis di situsnya. Namun, untuk data koreksi yang paling presisi dan kualitas paling tinggi bisa
didapatkan hampir dua minggu setelah waktu pengamatan.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa bias troposfer ZTD dapat diuraikan menjadi
ZHD dan ZWD, persamaan yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai ZHD adalah [4]:
𝑍𝐻𝐷 = 0.0022768 .

𝑝
(1 − 0.00266. cos(2𝜑) − 0.28. 10−6 . ℎ)

dengan p merupakan tekanan (hPa), 𝜑 merupakan latitude, dan
(m).

(1)

merupakan tinggi ellipsoid

Perhitungan ZHD dilakukan menggunakan data meteorologi dari model gpt2_1w (Global
Pressure and Temperature 2 wet) [5]. Model tersebut membutuhkan parameter masukan berupa
waktu (dalam modified julian date), latitude, longitude, dan tinggi ellipsoid. Parameter
keluarannya berupa tekanan (hPa), temperatur (oC), temperatur rata-rata uap air (K), tekanan
uap air (hPa), koefisien hydrostatic mapping function, koefisien wet mapping function, faktor
penurunan uap air, serta undulasi geoid.
Setelah mendapatkan nilai komponen hidrostatik, maka komponen non-hidrostatik ZWD dapat
dihitung dengan mengurangkan ZHD terhadap bias troposfer ZTD.
𝑍𝑊𝐷 = 𝑍𝑇𝐷 − 𝑍𝐻𝐷

(2)

b. GPS Tomografi
Dalam konteks pemodelan koreksi atmosfer, perambatan gelombang elektromagnetik melalui
atmosfer dapat diturunkan dari persamaan Maxwell. Dari persamaan tersebut, kemudian akan
diturunkan persamaan-persamaan untuk mempelajari dan memodelkan refraktivitas pada
atmosfer [6].
Indeks refraksi n didefinisikan sebagai rasio kecepatan gelombang elektromagnetik dalam
vakum c terhadap kecepatan dalam medium v [7].
𝑛 ≡

𝑐
𝑣

(3)

Pada kenyataannya nilai indeks refraksi selalu mendekati 1. Hal tersebut menyababkan nilai
(𝑛 − 1) pada delay correction akan sangat kecil. Dengan demikian delay correction dapat
diubah dengan melibatkan nilai refraktivitas (𝑁) yang besarnya adalah 106 (𝑛 − 1).
Bias troposfer pada saat pengamatan satelit dengan sudut elevasi 𝑒 atau Slant Total Delay
(STD) didefinisikan sebagai perkalian antara ZTD dengan 𝑚𝑓(𝑒).
𝑆𝑇𝐷 = 𝑍𝑇𝐷 . 𝑚𝑓(𝑒)

(4)

𝑍𝑇𝐷 = 10−6 ∫𝑝 𝑁(𝑓, 𝑟)𝑑𝑧

(5)

dengan
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dan

𝑚𝑓 =

∫𝑝 𝑁(𝑓, 𝑟)𝑑𝑠 + 𝑑𝑔𝑒𝑜

(6)

∫𝑝 𝑁(𝑓, 𝑟)𝑑𝑧

N adalah refraktivitas lapisan atmosfer sepanjang lintasan sinyal, f adalah frekuensi gelombang
elektromagnetik, 𝑟 adalah vektor posisi sepanjang lintasan sinyal, dz adalah elemen diferensial
sepanjang lintasan sinyal dalam arah zenith, dan 𝑑𝑔𝑒𝑜 adalah efek pembelokan geometrik.
Slant Wet Delay (SWD) merupakan besarnya kandungan komponen basah pada troposfer
sepanjang arah lintasan sinyal. SWD dapat didefinisikan sebagai persamaan berikut [1].
𝑆𝑊𝐷 = 10−6 ∫ 𝑁𝑤 𝑑𝑠

(7)

Untuk mendapatkan nilai SWD dapat dilakukan dengan mengalikan ZWD dengan mapping
function. Salah satu mapping function yang dapat digunakan adalah Vienna Mapping Function
1 (VMF1) [8].
Mapping function digunakan untuk mengestimasi bias troposfer pada setiap sudut elevasi satelit
yang teramati. Mapping function didefinisikan sebagai rasio slant delay dengan zenith delay.
VMF1 merupakan sebuah model yang dikembangkan untuk gelombang microwave seperti
yang terdapat pada GNSS dan VLBI (Very Long Baseline Interferometry). Koefisien VMF1
ditentukan dari ray tracing data ECMWF (European Centre for Mid-Range Weather Forecast)
dengan resolusi temporal setiap 6 jam.
VMF1 memberikan mapping function untuk masing-masing komponen bias troposfer yakni
komponen hidrostatik dan non-hidrostatik. Oleh karena itu koefisien untuk masing-masing
komponen tersebut juga berbeda. Untuk mapping function komponen hidrostatik, nilai
koefisien bh adalah tetap sementara ah dan ch tergantung pada waktu. Sementara itu untuk
mapping function komponen non-hidrostatik, nilai koefisien bw dan cw adalah tetap sementara
aw tergantung pada waktu.
Tomografi telah berhasil diterapkan dalam beberapa bidang seperti studi seismik dan
oseanografi menggunakan akustik serta pemantauan ionosfer. GPS dapat secara terus-menerus
mentransmisikan sinyal ke receiver di Bumi dan dipengaruhi oleh keberadaan atmosfer. Oleh
karena itu sinyal GPS dapat digunakan sebagai data untuk menerapkan GPS tomografi. Struktur
spasial dan temporal uap air dapat dimodelkan menggunakan teknik GPS tomografi [9].
Pada prinsipnya, teknik GPS tomografi memenuhi persamaan yang menghubungkan Slant Wet
Delay (SWD) dengan Wet Refractivity (Nw) sepanjang lintasan sinyal sebagaimana tertulis pada
persamaan 7. Dalam kasus tersebut SWD didapatkan dari pengamatan GPS dan N adalah
parameter yang belum diketahui sehingga perlu direkonstruksi dari persamaan-persamaan
pengamatan. Persamaan 7 dapat dipecahkan dengan mendiskritkan troposfer menjadi beberapa
grid atau voksel. Pembagian lapisan troposfer menjadi beberapa voksel ditunjukkan oleh
gambar 1.
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Gambar 1. Pembagian lapisan troposfer menjadi voksel-voksel

Setiap grid atau voksel tersebut akan memiliki nilai refraktivitasnya masing-masing. Dengan
demikian persamaan yang kemudian berlaku adalah:
𝑆𝑊𝐷 = 10−6 ∑ 𝑁𝑑𝑠

(8)

𝑠

Persamaan 8 dapat diuraikan menjadi seperti berikut.
SWD1= n1 ds11 + n2 ds21 + n3 ds31 + n4 ds41
SWD2 = n1 ds12 + n2 ds22 + n3 ds32 + n4 ds42
SWD3 = n1 ds13 + n2 ds23 + n3 ds33 + n4 ds43
SWDn = n1 ds1n + n2 ds2n + n3 ds3n + n4 ds4n
Selanjutnya jika diubah ke dalam bentuk matriks maka akan didapat matriks sebagai berikut.
𝑑𝑠11
𝑆𝑊𝐷1
𝑑𝑠12
𝑆𝑊𝐷2
𝑆𝑊𝐷3
𝑑𝑠13
= .
.
.
.
.
.
[𝑆𝑊𝐷𝑚 ] [𝑑𝑠 𝑚
1

𝑑𝑠21
𝑑𝑠22
𝑑𝑠23
.
.
.
𝑑𝑠2𝑚

𝑑𝑠31
𝑑𝑠32
𝑑𝑠33
.
.
.
𝑑𝑠3𝑚

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

𝑑𝑠𝑛1
𝑛1
𝑑𝑠𝑛2 𝑛
2
𝑑𝑠𝑛3 𝑛3
.
.
.
.
. [𝑛𝑛 ]
𝑑𝑠𝑛𝑚 ]

Nilai SWD dan ds diperoleh dari hasil pengamatan GPS. ds merupakan panjang lintasan sinyal
yang melalui suatu voksel dan diperoleh dari perhitungan yang diturunkan dari elevasi satelit.
Parameter yang dicari adalah n dan akan didapatkan dari hasil inversi.
Inversi tomografi dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan MART (Muliplicative
Algebraic Reconstraction Techniques). MART adalah salah satu metode yang dapat diterapkan
untuk menyelesaikan masalah inversi untuk persamaan 8. Metode ini menerapkan teknik iterasi
yang memproses dari pengamatan demi pengamatan. Teknik ini juga tidak perlu melakukan
invers matriks dan tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar pada komputer. MART
memerlukan dua vektor berupa x, m dan matriks desain A yang berisi segmen lintasan sinyal
dalam voksel. Persamaan MART adalah sebagai berikut [10]:
𝜆𝐴𝑖𝑗

𝑚𝑖
√⟨𝐴𝑖 , 𝐴𝑖 ⟩
𝑥𝑗𝑘+1 = 𝑥𝑗𝑘 . ( 𝑖 𝑘 )
⟨𝐴 , 𝑥 ⟩
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Pada persamaan di atas menunjukkan metode MART memerlukan nilai 𝑥 yakni sebagai nilai
refraktivitas pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan data meteorologi NCEP berupa
temperatur udara, tinggi geopotensial, dan kelembaban. Dari ketiga data tersebut akan dicari
nilai tekanan parsial uap air. Kemudian, tinggi geopotensial, tekanan udara, temperatur, dan
tekanan parsial uap air akan menjadi masukan dalam mencari nilai pendekatan 𝑥 . NCEP
menyediakan data setiap enam jam dalam satu hari yakni pada pukul 00:00, 6:00, 12:00, dan
18:00 waktu UTC.
Pengolahan dengan teknik tomografi membagi lapisan troposfer menjadi beberapa voksel.
Banyaknya voksel dipengaruhi oleh penentuan parameter yang dilakukan sebelum menjalankan
program tomografi. Luas area menentukan jumlah voksel yang dapat terisi data. Proses
tomografi GPS yang menggunakan satu receiver ini menggunakan cakupan wilayah seluas
sekitar 40 km x 40 km dengan stasiun ITB1 sebagai pusatnya.
Cakupan wilayah seluas 40 km x 40 km tersebut memungkinkan adanya lintasan sinyal GPS
yang masuk ke dalam voksel. Ketika cakupan dipersempit, hasil yang didapatkan yaitu tidak
ada lintasan sinyal GPS yang masuk ke dalam voksel.
c. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pengamatan GPS berformat RINEX dari
stasiun ITB1 selama 1 hari, yakni pada tanggal 30 Januari 2011. Data ini memiliki epoch
pengamatan setiap 30 detik.
Data precise orbit berformat sp3 ini diunduh secara gratis di ftp://ftp.unibe.ch/aiub/. Data ini
pada dasarnya memiliki informasi posisi setiap satelit (X, Y, Z dalam satuan km).
Data
precise
clock
merupakan
produk
IGS
yang
dapat
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products untuk koreksi kesalahan jam satelit.

diunduh

di

3. Hasil dan Pembahasan
Pengolahan data GPS dilakukan menggunakan perangkat lunak RTKLib. Dari pengolahan
tersebut, didapatkan ZTD seperti ditunjukkan pada gambar 2. Rata-rata nilai ZTD tersebut
adalah 2.37 m. Selanjutnya estimasi ZHD menggunakan model Saastamoinen dan parameter
meteorologi dari model gpt2_w1 didapatkan hasil seperti gambar 3. ZWD didapatkan dari
pengurangan ZHD terhadap ZWD seperti pada gambar 4.

Gambar 2. ZTD 30 Januari 2011 dari pengamatan
GPS

Gambar 3. ZHD 30 Januari 2011 dari pengamatan
GPS
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Gambar 4. ZWD 30 Januari 2011 dari pengamatan GPS

Dari ketiga gambar di atas, dapat dilihat bahwa nilai ZTD tertinggi terjadi pada saat tengah hari.
Pola nilai ZHD terlihat berbeda dengan nilai ZWD. nilai ZHD terlihat relatif tetap sepanjang
hari sedangkan nilai ZWD tertinggi terjadi saat tengah hari.
Slant Wet Delay (SWD) yang dihasilkan dari proses pengolahan data GPS tanggal 30 Januari
2011 dari stasiun ITB1 adalah sebagai berikut.

Gambar 5. Nilai Slant Wet Delay

Dari gambar di atas, terlihat besarnya SWD dipengaruhi oleh elevasi satelit. Semakin tinggi
elevasi satelit, maka SWD juga semakin kecil karena lintasan sinyal lebih pendek. Tidak adanya
satelit yang memiliki elevasi di bawah 15o dikarenakan pengaturan yang telah dilakukan di awal
pengolahan data.
Dalam melakukan tomografi 1D ini, banyak layer vertikal yang akan terbentuk ada 100 layer,
sedangkan dalam arah horizontal tidak ada pembagian segmen. Dengan demikian dalam kasus
ini jumlah voksel sama dengan jumlah layer.
Dari seluruh pengamatan selama satu hari, dalam proses tomografi ini dibagi menjadi setiap
satu jam pengamatan sehingga ada 24 bagian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui variasi
temporal dari troposfer.
Jumlah pengamatan yang masuk ke dalam voksel berbeda-beda setiap jamnya. Hal ini
dipengaruhi oleh elevasi dan azimuth satelit pada saat tertentu. Jumlah pengamatan tersebut
ditunjukkan dengan gambar 6 berikut.
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Gambar 6. Banyak pengamatan yang masuk voksel setiap jam

Inversi tomografi dilakukan untuk mendapatkan nilai refraktivitas setiap layer bedasarkan hasil
dari teknik tomografi sebelumnya, seperti tertulis pada persamaan 9.
Hasil pengolahan menunjukkan bahwa refraktivitas bervariasi secara temporal. Hampir pada
setiap jam nilai refraktivitas mendekati 0 mulai dari ketinggian 10 km. Sedangkan pada
ketinggian sekitar 3 hingga 4 km, nilai refraktifitas relatif hanya sedikit mengalami perubahan
dengan ditunjukkan gradien yang kecil. Besarnya refraktivitas ini berbanding lurus dengan
kandungan uap air yang ada di troposfer. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada persamaan 7.
Sebagaiamana telah diketahui bahwa pada lapisan troposfer terjadi penurunan suhu seiring
dengan bertambahnya ketinggian. Berdasarkan teori ini, pada ketinggian 8 km suhu di lapisan
tersebut mencapai – 40oC sampai – 80oC. Kondisi ini menyebabkan uap air sulit untuk dapat
menembus ke lapisan di atasnya karena segera mengalami kondensasi dan kemudian jatuh ke
Bumi dalam bentuk cair (hujan) ataupun padat (salju, es).

Gambar 7. Perbandingan antara ZWD dari hasil tomografi GPS dan hasil hitungan

Dari nilai refraktivitas yang sudah didapat dari inversi tomografi, kemudian dapat dihitung
kembali besarnya ZWD dengan mengalikan refraktivitas terhadap panjang segmen layer. Pada
gambar 7 dapat dilihat bahwa wet delay tertinggi selama satu hari terjadi pada waktu menjelang
siang hari. Pola tersebut sama dengan hasil pengolahan data GPS sebelumnya seperti pada
gambar 4. Sementara terendah terjadi pada dini hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai
refraktivitas dari inversi tomografi telah sesuai.
Pada persamaan 9 terdapat variabel k untuk menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan
dalam penyelesaian menggunakan metode MART. Besarnya nilai k ini tidak dapat ditentukan
dengan pasti karena tergantung pada kualitas data, nilai pendekatan, dan parameter-parameter
lain yang digunakan. Pada penelitian ini, telah dicoba menggunakan nilai k yang berbeda-beda
sampai mendapatkan nilai ZWD dari GPS tomografi yang stabil.
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Nilai k paling besar yang digunakan adalah 16 yang digunakan untuk menghitung refraktivitas
pada pukul 6:00 WIB. Pada jam tersebut, jumlah pengamatan slant delay paling minimum
dibandingkan dengan jam pengamatan lainnya. Jumlah pengamatan ada 74 dengan parameter
yang ditentukan ada 100.
Dari hasil pengolahan inversi tomografi, refraktivitas troposfer yang bervariasi secara temporal
selama 24 jam kemudian digabungkan menjadi sebuah citra uap air selama satu hari dari
ketinggian 0 hingga 10 km seperti ditunjukkan pada gambar 8. Pada gambar tersebut dapat
dilihat bahwa kandungan uap air di lapisan yang dekat dengan permukaan Bumi lebih tinggi
dan semakin menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Variasi kandungan uap air
secara vertikal di lapisan bawah lebih besar, yakni setiap kurang dari 1 km kandungan uap
airnya berubah. Sedangkan pada ketinggian 3 km ke atas, perubahan secara vertikal terjadi
hingga setiap 2 km.

(a)

(b)

Gambar 8. Rekonstruksi refraktivitas uap air pada tanggal 30 Januari 2011, (a) dengan data NCEP, (b) dengan
teknik GPS tomografi 1D

4. Kesimpulan

Refraktivitas
Refraktivitas

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Indeks refraksi lapisan troposfer di kawasan Bandung dari pegolahan data GPS dengan
teknik tomografi memiliki nilai berbeda dengan data model NCEP. Pengolahan data GPS
memberikan hasil yang lebih baik karena merupakan data pengamatan langsung dan dapat
mewakil kondisi yang sebenarnya, ditunjukkan dengan hasil ZWD yang sama dengan
pengolahan data awal. Besarnya indeks refraksi bervariasi pada setiap ketinggian dan setiap
waktu.
2. Distribusi vertikal uap air di kawan Bandung bervariasi secara spasial dan temporal. Hal ini
ditunjukkan dengan profil refraktivitas yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya
ketinggian. Uap air mendekati 0 pada ketinggian 10 km. Variasi kandungan uap air secara
vertikal di lapisan bawah lebih besar, yakni setiap kurang dari 1 km kandungan uap airnya
berubah. Sedangkan pada ketinggian 3 km ke atas, perubahan secara vertikal terjadi hingga
setiap 2 km.
3. Algoritma Multiplicative Algebraic Reconstruction Techniques (MART) dapat digunakan
untuk menyelesaikan matriks yang tidak dapat diinversi, seperti pada kasus dalam
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menyelesaikan persamaan linear untuk mencari refraktivitas komponen basah dengan GPS
tomografi.
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IDENTIFIKASI PERUBAHAN CURAH HUJAN DAN SUHU UDARA
MENGGUNAKAN RCLIMDEX DI WILAYAH SERANG
NIZAR MANARUL HIDAYAT1, ALEXANDER EGGY PANDIANGAN, ANGGITYA PRATIWI
Prodi Klimatologi, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
email : nmanarul@gmail.com
Abstrak. Data iklim dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan besaran parameter iklim maupun
peristiwa iklim ekstrem. Data yang menjadi kajian berasal dari Stasiun Meteorologi Serang, Banten.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakterisktik data cuaca stasiun pengamatan cuaca Serang
terutama pada suhu udara dan curah hujan serta mengidentifikasi perubahan pada pola dan nilai kedua
parameter tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan RClimdex untuk mengetahui
adanya perubahan jangka panjang suhu dan curah hujan. Secara keseluruhan slope indeks suhu udara
pada stasiun pengamatan Serang mengalami penurunan diantaranya indeks TX10p dan TN10p, yang
mengindikasikan jumlah hari dengan suhu minimum pada siang hari dan malam hari mengalami
penurunan. Pada stasiun Serang slope indeks suhu udara (TN90p) cenderung meningkat yang
mengindikasikan suhu minimum lebih hangat. Indeks curah hujan hampir seluruhnya mengalami
penurunan kecuali CDD yang menunjukkan peningkatan jumlah hari tanpa hujan berturut-turut di
wilayah Serang.
Kata kunci : curah hujan, indeks suhu udara, indeks curah hujan, RClimdex, suhu udara
Abstract. Climate data were analyzed to determine the of changes of climate parameters value or
extreme climate events. Data which are investigated on this study come from Serang Banten
Meteorological Station. The purpose of this research is to analyze the climate characteristic of weather
of Serang observation station especially in air temperature and rainfall and to identify any changes in
temperature and precipitation pattern at those observation stations. Data processing was done by using
R-Climdex to detect the long-term change in temperature and precipitation. The results show that the
slope of the air temperature index at the Serang observation station has decreased, namely TX10p and
TN10p indexes, which indicating the number of cold days during the day and night has decreased. At
Serang station the air temperature index slope (TN90p) tends to increase indicating warmer air
temperatures. The rainfall index almost entirely decreased except CDD which showed increasing of
dry day series at Serang region.
Keywords : air temperature, air temperature indices, precipitation, precipitation indices,
R-climdex

1. Pendahuluan
Salah satu fokus utama peneliti di bidang sains atmosfer beberapa tahun terakhir adalah kajian
isu perubahan iklim. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada assessment
report yang ke 4 menunjukkan terjadinya peningkatan suhu udara rata-rata global yang
diperkirakan mencapai 0,74˚C dalam kurun waktu 100 tahun terakhir[1] (1906-2005). Analisis
terkait peristiwa ekstrem penting dilakukan utamanya di wilayah negara berkembang yang
rentan terhadap bencana akibat peristiwa ekstrem, salah satunya Indonesia[2].
Berada di wilayah tropis menjadikan Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan pencahayaan
matahari yang intens setiap tahunnya. Kondisi tersebut juga disertai tingginya resiko bencana
akibat peristiwa iklim ekstrem seperti banjir dan kemarau.
Peningkatan suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain
seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrem, serta
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perubahan jumlah dan pola presipitasi[3]. Presipitasi sebagai endapan air dari atmosfer pada
permukaan bumi dalam bentuk cair (tetes hujan) dan padat (es). Bentuk presipitasi yang umum
dikenal adalah hujan (rain), gerimis (drizzle), salju (snow), dan batu es (hail). Di wilayah tropis
seperti Indonesia, presipitasi lebih didefinisikan sebagai hujan karena sangat jarang dalam
bentuk es[4].
Dengan adanya kondisi kejadian cuaca ekstrem yang meningkat, maka hal tersebut telah
mendorong dikembangkannya penelitian terhadap kejadian cuaca atau iklim ekstrem oleh
ilmuwan dunia di dalam Expert Team for Climate Change Detection and Indices (ETCCDI).
ETCCDI menyediakan penentuan indeks iklim ekstrem berdasarkan data harian suhu dan curah
hujan.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah perubahan-perubahan variabel iklim global serta-merta
pula diikuti oleh perubahannya di tingkat regional atau lokal. Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, maka perlu dilakukan kajian data variabel iklim secara lokal. Kenaikan suhu
permukaan bumi yang dikenal dengan global warmin menyebabkan perubahan pola iklim.
Perubahan pola iklim ini menyebabkan tidak menentunya kondisi iklim adalah perubahan
distribusi curah hujan baik secara spasial maupun temporal serta memicu peningkatan peluang
kejadian cuaca dan iklim ektrem[5].
Banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan iklim sehingga diperlukan
kegiatan mitigasi (dalam bentuk pengurangan gas rumah kaca) dan adaptasi (dalam bentuk
strategi pembangunan yang dapat mereduksi dampak negatif perubahan iklim). Tak dapat
diragukan lagi bahwa kota-kota akan memainkan peranan penting dalam pembentukan
ekonomi negara-negara berkembang. Kota-kota juga sedang dan akan menghadapi setumpuk
permasalahan yang terkait dengan daya dukung dan kerusakan lingkungan fisik. Pertumbuhan
populasi yang meningkat tiap tahun dan tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai
maka kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akan semakin tinggi.
Pada makalah ini dilakukan pengujian perubahan variabel iklim seperti temperatur, curah hujan
dari pengamatan dan model iklim yang memenuhi kriteria perubahan iklim. Dipilih kota Serang
karena merupakan salah satu kota padat di Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui perubahan karakteristik suhu dan curah hujan dari hasil pengamatan di Stasiun
Meteorologi Serang Banten 1981-2017 dengan menggunakan perhitungan indeks. Hasil dari
penelitian ini untuk kajian akademik yang lebih dalam menyusunan strategi adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. Kajian ini haruslah berlandaskan kepada kajia kerentanan dan risiko
harus yang berdasarkan pada pola dan besaran perubahan iklim pada lokasi yang spesifik, baik
pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
2. Metode Penelitian
Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Provinsi Banten. Propinsi Banten secara
geografis terletak di antara 106º Bujur Timur dan 6º Lintang Selatan.
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Gambar 1. Lokasi Penelitian Stasiun Meteorologi Serang, Banten

Dalam penelitian ini menggunakan data curah hujan dan temperatur harian di Stasiun
Meteorologi Serang, Banten. Tahap awal pada penelitian adalah melakukan pengumpulan data
cuaca harian di stasiun pengamatan Meteorologi Serang pada periode pengamatan 1981-2017.
Kemudian dilakukan penyusunan data sesuai dengan format pada Rclimdex. Pada tahap ini data
yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan software pengolah data statistik untuk
mendapatkan grafik karakteristik parameter cuaca dengan cara perhitungan rata-rata 30 hari.
RClimdex merupakan aplikasi berbahasa R yang dikembangkan oleh Climate Research Branch
of Meteorological Service of Cananda yang digunakan untuk mendeteksi dan memonitoring
perubahan iklim dengan fokus utama pada kejadian-kejadian ekstrem [6]. Rclimdex memiliki 27
indeks iklim, 16 diantaranya merupakan indeks suhu (Tabel 1) sedangkan 11 indeks lainnya
merupakan indeks presipitasi (Tabel 2). Secara umum, sebagian besar indeks dapat diterapkan
untuk setiap wilayah dunia, namun beberapa indeks tertentu tidak signifikan ketika perbedaan
iklim antara wilayah diperhitungkan[7].
Data yang diperoleh diolah pada RClimdex dengan format input data berupa ASCII text file.
Susunan data pada file yang akan diolah adalah: tahun, bulan, hari, presipitasi, suhu maksimum,
suhu minimum secara harian. Satuan yang digunakan untuk curah hujan adalah millimeter, dan
untuk suhu adalah derajat celcius. Jika ditemukan data kosong, maka data tersebut diisi dengan
nilai -99.99. Setelah melakukan kontrol kualitas pada data, Rclimdex akan mengolah data
secara komputasi berdasarkan 27 indeks yang tersedia.
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Tabel 1. Indeks suhu dalam RClimdex
Definisi
Perhitungan tahunan saat TX>25°C

Indeks
SU

Deskripsi
Hot days

FD

Frost days

Perhitungan tahunan saat TN<0°C

hari

ID

cold days

Perhitungan tahunan saat TX<0°C

hari

DTR

diurnal temperature
Range

Perbedaan rata-rata bulanan
antara TX dan TN

°C

TR20

warm nights

Perhitungan tahunan saat TN>20°C

hari

TXx

hottest day

Suhu TX tertinggi bulanan

°C

TNx

hottest night

Suhu TN tertinggi bulanan

°C

TXn

coolest day

Suhu TX terendah bulanan

°C

TNn

coolest night

Suhu TX terendah bulanan

°C

TN10p

cool night frequency

Jumlah hari
Saat TN<10 persentil pada
1981-2017

hari

TX10p

cool day frequency

Perbandingan jumlah hari
Saat TX< 10 persentil pada
1981-2017

hari

TN90p

hot night frequency

Perbandingan jumlah hari
Saat TN > 90 persentil pada
1981-2017

hari

TX90p

hot day frequency

Perbandingan jumlah hari
Saat TN> 90 persentil pada
1981-2017

hari

WSDI

warm spell

Perhitungan tahunan dengan
Sedikitnya 6 deret hari saat
TX>90th persentil pada
1981-2017

hari

CSDI

cold spell

perhitungan tahunan dengan hari
Swdikitnya 6 deret hari saat
TN<10th persentil pada
1981-2017

hari

GSL

growing season length

Perhitungan tahunan antara
awal span sedikitnya 6 hari
dengan TG>5°C setelah
musim dingin dan awal span
setelah musim panas selama
6 hari dengan TG<5°C

hari
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Indeks
PRCPTOT

Tabel 2 Indeks curah hujan dalam Rclimdex
Deskrpsi
Definisi
Satuan
wet day precipitation
Total presipitasi tahunan
mm
Dari hari basah

SDH

Simple daily
Intensity index

Rata-rata presipitasi pada
pada hari basah

mm/hari

CDD

consecutive dry days

Nilai maksimum darin deret
Hari kering

hari

CWD

consecutive wet
Days

Nilai maksimum dari deret
hari basah

hari

R10mm

heavy precipitation
Days

Perhitungan jumlah hari
secara tahunan saat RR >=
20

hari

R20mm

very heavy
Precipitation days

Perhitungan jumlah hari
secara tahunan saat RR>=
20

hari

Rnnmmb

number of days
Above nn mm

Perhitungan jumlah hari
secara tahunan saat PRCP
>=nn mm, nn adalah
Threshold yang ditentukan
Oleh pengguna

hari

R95p

very wet day
Precipitation

jumlah presipitasi tahunan
ketika RR> 95 persentil dari
1981-2017 curah hujan

mm

R99p

extremely wet day
Precipitation

jumlah presipitasi tahunan
ketika RR>=99 persentil dari
1981-2017 curah hujan
harian

mm

RX1day

maximum 1-day
precipitation

Presipitasi maksimum
tahunan per 1 hari

mm

RX5day

maximum 5-day
Precipitation

Presipitasi maksimum
Presipitasi maksimum
Tahunan per-5 hari

mm

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Metode Rata-Rata (mean)
Metode ini didapatkan dari menjumlahkan seluruh data (∑Xi), kemudian dibagi dengan
banyaknya data (n) pada data tersebut[8]:
1
𝑋̅ = 2 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖

dimana,
X = nilai rata – rata curah hujan estimasi (mm)
Xi = nilai curah hujan pada beberapa titik estimasi 1, 2, 3, dan 4 (mm)
n = banyaknya data
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b. Metode Regresi Linier
Kecenderungan (trend) temporal dari masing-masing indeks dalam periode 1981-2017 dapat
diketahui dari hasil perhitungan kemiringan (slope) menggunakan metode Least Square.
Metode Least Square bertujuan untuk mendapatkan koefisien regresi a dan b, yang menjadikan
jumlah kuadrat error sekecil mungkin[9]. Adapun persamaan regresi linier adalah sebagai
berikut.
𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥

(2.2)

dimana,
𝑥𝑖 = variabel bebas
𝑦𝑖 = variabel terikat
𝑎 = nilai rata-rata pada variabel y apabila variabel x bernilai 0
𝑏 = koefisien regresi (slope) variabel x
Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi RClimdex dapat diunduh pada
(www.r-project.org). Selanjutnya, dilakukan uji tingkat kepercayaan terhadap kecenderungan
(trend) menggunakan metode uji Mann-Kendall. Adapun prosedur untuk analisis MannKendall dikutip HydroGeoLogic, Inc (2005), yaitu sebagai berikut:
a. Menghitung statistik Mann-Kendall
Nilai awal (initial value) statistik Mann-Kendall (S) diasumsikan 0 (misalnya tidak ada
kecenderungan). Jika nilai data dari periode waktu setelahnya lebih tinggi dari nilai data periode
waktu sebelumnya, S ditambah 1. Sebaliknya, jika nilai data dari periode waktu setelahnya
lebih rendah dari nilai data periode sebelumnya, S dikurangi dengan 1. Hasil dari semua tahap
menghasilkan nilai akhir dari S.
Rumus untuk menghitung S yaitu:
𝑛
𝑆 = ∑𝑛−1
𝑘=1 ∑𝑗=𝑘+1 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 )

(2.3)

dimana,
1, 𝑖𝑓(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) > 0
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) = { 0, 𝑖𝑓(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) = 0

(2.4)

−1, 𝑖𝑓(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) < 0

b.

Menghitung uji statistik Z normalisasi sebagai berikut:
𝑆−1
√𝑉𝑎𝑟(𝑆)

𝑍=

0, 𝑖𝑓 𝑆 = 0
𝑆+1

{√𝑉𝑎𝑟(𝑆)

c.

, 𝑖𝑓 𝑆 > 0

(2.5)

, 𝑖𝑓 𝑆 < 0

Menghitung probabilitas yang terkait dengan uji statistik normalisasi ini, dinyatakan dalam
nilai-p (p-value). Fungsi densitas probabilitas untuk distribusi normal dengan rata-rata 0
dan deviasi standar 1 diberikan oleh persamaan berikut:
𝑓(𝑧) =

1
√2𝜋

𝑧2

𝑒− 2

p – value = 1 – f(z)
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d. Menentukan tingkat signifikansi (alpha = 5%).
Kesimpulan mengenai kecenderungan ditentukan menggunakan kriteria, yaitu kecenderungan
dikatakan menurun jika Z bernilai negatif dan dikatakan meningkat jika Z bernilai positif.
Kecenderungan signifikan secara statistik jika p-value kurang dari alpha, sebaliknya berarti
kecenderungan tidak signifikan atau tidak ada kecenderungan.
4. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Trend
a)

b)

d)

c)

Gambar 3.1 Trend suhu: a) TN10p; b) TX10p; c) TN90p dan d) TX90p
wilayah Serang tahun 1981-2017

Gambar 3.1 menunjukkan trend indeks TN10P, TX10P, TN90P, dan TX90P. Berdasarkan
gambar tersebut terlihat bahwa indeks yang memiiliki trend menurun adalah indeks TN10P,
TX10P, dan TX90P. Adapun dari ketiga indeks tersebut, indeks yang trend menurunnya
signifikan adalah indeks TN10P. Sedangkan indeks yang memiliki trend yang meningkat
adalah TN90P.
Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa indeks TN10P memiliki indeks yang menurun secara
signifikan. Hal ini berarti bahwa telah terjadi penurunan jumlah hari dingin di malam hari secara
signifikan di Serang. Terjadinya penurunan trend jumlah hari dengan suhu minimum pada
malam hari karena adanya peningkatan frekuensi akumulasi jumlah awan-awan rendah yang
lebih sering terjadi pada malam hari. Akumulasi jumlah awan-awan rendah pada malam hari
ini akan menjadi Green House Effect (GRK) bagi radiasi gelombang panjang dari permukaan
bumi yang akan kembali ke angkasa, sehingga dapat memantulkan sebagian radiasi gelombang
panjang tersebut kembali permukaan bumi dan menyebabkan suhu permukaan bumi pada
malam hari juga semakin tinggi.
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a)

b)

c)

d)

Gambar 3.2 Trend presipitasi: a) RX1day; b) RX5day dan hari hujan; c) CWD; d) CDD periode
1981- 2017 di wilayah Serang

Trend curah hujan ekstrem yang terjadi di Serang dapat dilihat dengan adanya penurunan yang
tidak signifikan pada indeks Rx1day dan Rx5day. Penurunan pada kedua indeks tersebut
menunjukkan bahwa curah hujan harian dan lima harian di Serang memiliki intensitas yang
semakin ringan dari tahun ke tahun. Semakin ringan kondisi curah hujan harian ataupun lima
harian, maka akan mengakibatkan trend CWD menurun dan trend CDD meningkat.
Berdasarkan Gambar 3.2 terlihat bahwa meskipun penurunan trend pada indeks Rx1day dan
Rx5day tidak signifikan, namun hal tersebut sudah dapat menyebabkan indeks CWD dan CDD
mengalami perubahan yang cukup signifikan.
a)

b)

Gambar 3.3 Trend presipitasi dan selisih suhu: a) PRCPTOT; b) DTR
di wilayah Serang tahun 1981-2017

Berdasarkan Gambar 3.3.a terlihat bahwa indeks PRCPTOT memiliki trend negatif, yang
berarti bahwa jumlah curah hujan tahunan di Serang memiliki trend yang menurun dengan laju
penurunan 10.746 mm per tahun. Curah hujan tahunan terbesar terjadi pada tahun 1996 yaitu
sebesar 2353 mm sedangkan terkecil pada tahun 1997 sebesar 1111 mm. Berdasarkan data
NOAA tahun 1996 terjadi La-Nina kuat pada Agustus 1995 sampai dengan Maret 1996 dan
tahun 1997 terjadi El-Nino kuat sampai dengan Mei 1998.
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Gambar 3.3.b menunjukkan bahwa indeks DTR memiliki trend yang menurun. Hal tersebut
menunjukkan bahwa selisih antara suhu maksimum rata-rata bulanan dengan suhu minimum
rata-rata bulanan semakin kecil. Selisih yang semakin kecil tersebut dapat mengindikasikan
bahwa suhu maksimum rata-rata bulanan dengan suhu minimum rata-rata bulanan tidak
memiliki perbedaan yang begitu jauh. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa suhu
minimum rata-rata bulanan di Serang semakin tinggi.
4. Kesimpulan
Dari 18 Indeks iklim maka didapatkan bahwa perubahan signifikan hanya terjadi pada indeks
TN10p. Secara keseluruhan indeks suhu udara menunjukkan slope menurun yaitu TX90p,
TX10p, dan TN10p. Untuk indeks curah hujan tidak terjadi perubahan yang berarti.
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ANALISIS KONDISI ANGIN ZONAL DAN ANGIN MERIDIONAL
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Abstrak. El Niño Southern Oscillation (ENSO) merupakan fenomena interaksi antara laut dan atmosfer
di Samudera Pasifik yang menyebabkan beda tekanan antara keduanya sehingga terjadi aliran angin
zonal dan meridional. ENSO menyebabkan anomali iklim di Indonesia, seperti perubahan arah dan
kecepatan angin. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kondisi angin zonal dan meridional di
lapisan 850 mb saat ENSO serta dampaknya di Jawa bagian Utara. Data yang digunakan adalah data
bulanan vektor angin, arah dan kecepatan angin zonal-meridional Januari 1950-September 2016 serta
Ocean Niño Index. Metode penelitiannya adalah membandingkan angin zonal dan meridional saat
ENSO dengan Netral serta menganalisis dampak ENSO untuk wilayah Jawa. Hasil penelitiannya
adalah saat El Niño kecepatan angin timuran lebih kuat dibanding netralnya dan sebaliknya untuk angin
baratan. Kecepatan angin selatan lebih kuat dibanding netralnya dan sebaliknya untuk angin utara. Pada
saat La Niña, kecepatan angin timuran lebih lemah dibanding netralnya dan sebaliknya untuk angin
baratan. Kecepatan angin selatan dan utara lebih lemah dibanding netralnya. Pada lapisan 850 mb
kecepatan angin saat El Niño 2-6 m/s, La Niña 0-3 m/s, dan Netral 0-4 m/s. Pada Juni-Agustus pengaruh
El Niño tidak terlihat, tetapi pada September-November dapat terlihat. Pada September-November
pengaruh La Niña tidak terlihat karena angin baratan lebih kuat.
Kata kunci : angin zonal, angin meridional, ENSO, El Niño, La Niña
Abstract. El-Niño Southern Oscillation (ENSO) is phenomenon of interaction between ocean and
atmosphere in Pacific Ocean that causes different pressure of them resulting in zonal and meridional
wind currents. ENSO causes climate anomalies in Indonesia, such as changes of wind direction and
speed. The aim of the research are to know the condition of zonal and meridional winds at 850 mb
layer when ENSO and its impact for Northern of Java. Research using monthly wind vectors, zonalmeridional wind direction and velocity from January 1950-September 2016 and Ocean Niño Index.
The methods are to compare zonal and meridional winds between ENSO with Neutral and analyze the
impact for Java region. The results are when El-Niño, eastern wind is stronger than Neutral and
western wind otherwise. Southern wind is stronger than Neutral and northern winds otherwise. When
La-Niña, the eastern wind is weaker than Neutral and western wind otherwise. The Southern and
Northern winds are weaker than Neutral. At 850 mb layer, wind speed when El-Niño is 2-6 m/s, LaNiña is 0-3 m/s, and Neutral is 0-4 m/s. The impact of El-Niño is visible in September-November. The
influence of La-Niña is not visible because of the western winds strength.
Keywords : zonal wind, meridional wind, ENSO, El Niño, La Niña

1. Pendahuluan
Variabilitas iklim musiman dan tahunan di Indonesia dipengaruhi oleh monsun dan El NiñoSouthern Oscillation (ENSO). Monsun mempengaruhi iklim Indonesia melalui pergerakan titik
kulminasi matahari yang mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan dan musim
kemarau [1],[2],[3]. Sedangkan ENSO merupakan sebuah interaksi laut atmosfer yang berpusat
di wilayah ekuator Samudra Pasifik [3], dengan El Niño adalah fenomena lautan sedangkan
Southern Oscillation adalah fenomena atmosfer dengan adanya beda tekanan maka terjadi
aliran angin zonal dan meridional yang bertiup dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah
yang bertekanan rendah yang dapat menyebabkan anomali iklim global [4]. ENSO terdiri dari
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tiga fenomena, yaitu kejadian Netral, El Niño dan La Niña yang dibagi berdasarkan Southern
Oscillation Index (SOI) dari bulan April (0) hingga Maret (+1). Gejala ENSO memberikan
pengaruh terhadap kondisi laut di Indonesia, yaitu menjadi lebih dingin pada tahun El Niño dan
lebih hangat pada tahun La Niña [3].
Selain itu, terdapat sirkulasi atmosfer yang merupakan gerak massa udara di atas permukaan
bumi yang membentuk pola tertentu. Sirkulasi atmosfer memiliki banyak bentuk sirkulasi,
seperti sirkulasi atmosfer meridional dan sirkulasi atmosfer zonal. Keduanya sangat berperan
dalam pembentukkan cuaca atau iklim di wilayah Indonesia. Baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersamaan, saling berinteferensi, saling menguatkan, maupun saling
melemahkan [5]. Sirkulasi zonal menggambarkan pergerakan udara pada arah yang sejajar
dengan lintang bumi (di arah barat-timur) sedangkan sirkulasi meridional menggambarkan
pergerakan udara pada arah sejajar dengan garis bujur bumi (di arah utara-selatan). Dengan
pemanasan oleh matahari di wilayah ekuator lebih besar daripada di wilayah kutub dan
subtropis. Akibatnya udara mengalir dari wilayah subtropis menuju ekuator [5].
Secara umum curah hujan di wilayah Indonesia didominasi oleh adanya pengaruh beberapa
fenomena antara lain sistem Monsun Asia-Australia, El Niño, Sirkulasi Timur-Barat (Walker
Circulation), Sirkulasi Utara-Selatan (Hadley Circulation) serta beberapa sirkulasi karena
pengaruh lokal [6]. Monsun dan pergerakan ITCZ (Intertropical Convergence Zone) berkaitan
dengan variasi curah hujan tahunan dan semi-tahunan di Indonesia, sedangkan fenomena El
Niño, La Niña dan Dipole Mode berkaitan dengan variasi curah hujan antar-tahunan di
Indonesia [7]. Pada penelitian ini menggunakan Laut Jawa karena kondisi Laut Jawa yang
berada diantara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi membuat Laut Jawa
memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan atmosfer di pulau sekitarnya serta
berada di wilayah ITCZ yang membentuk massa uap air yang besar yang dapat menimbulkan
peningkatan curah hujan di wilayah Jawa bagian Utara [8]. Selain itu, pada perairan Laut Jawa
juga merupakan jalur angin Monsun Baratan dan Timuran sehingga monsun berperan besar
dalam menentukan kondisi cuaca atau iklim di wilayah tersebut. Kemudian, penggunaan
lapisan 850 mb karena lapisan tersebut tempat terjadinya sirkulasi dan turbulensi seluruh bahan
atmosfer, tempat berlangsungnya evaporasi dan kondensasi, serta mewakili kondisi atmosfer
bawah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi angin zonal dan meridional di lapisan
850 mb saat kejadian El Niño, La Niña, dan Netral di wilayah Jawa bagian Utara yang meliputi
sebagian Laut Jawa serta dampak kejadian ENSO beserta kondisi anginnya untuk wilayah Jawa.
2. Metode Penelitian
Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah perairan Laut Jawa yang berada
di 2°LS-8°LS dan 103°BT-117°BT sebagaimana dalam Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Penelitian
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Data yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:
a. Data bulanan vektor angin Januari 1950-September 2016 yang diunduh di
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/ds:/SOURCES/.NOAA/ untuk wilayah 2°LS-8°LS
dan 103°BT-117°BT.
b. Data arah dan kecepatan angin zonal serta angin meridional Januari 1950-September 2016
yang diunduh di http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/ds untuk wilayah 2°LS-8°LS dan
103°BT-117°BT.
c. Data
Ocean
Niño
Index
(ONI)
yang
diunduh
di
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/detrend.Niño34.as
cii.txt.
Adapun metode yang digunakan, yaitu dengan membandingkan kondisi angin zonal dan
meridional ketika terjadi El Niño, La Niña, dengan kondisi Netralnya. Langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut :
a. Menentukan tahun-tahun kejadian El Niño, La Niña maupun Netral dari tahun 1950-2016.
b. Mengelompokkan tahun kejadian El Niño dan La Niña, maupun Netral setiap bulannya
berdasarkan Ocean Niño Index.
c. Menentukan lokasi yang dianggap terdapat perubahan kecepatan maupun arah angin saat
terjadi El Niño, La Niña, maupun Netral, dengan lokasi 2°LS-8°LS dan 103°BT-117°BT
atau di wilayah Jawa bagian Utara, terutama di Perairan Laut Jawa.
d. Menghitung rata-rata dari setiap grid pada lokasi yang telah ditentukan. Rata-rata
kecepatan dihitung berdasarkan arah yang dominan.
e. Menghitung rata-rata kecepatan angin dari setiap tahun di masing-masing kejadian El
Niño, La Niña, dan Netral setiap bulannya.
f. Membuat grafik serta menganalisis angin zonal dan meridional pada saat kondisi El Niño,
La Niña dan Netral.
g. Menganalisis dampak dari kejadian fenomena ENSO beserta kondisi anginnya untuk
wilayah Jawa, terutama Jawa bagian Utara beserta Perairan Laut Jawanya.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Kondisi Angin Zonal dan Angin Meridional
Berdasarkan kondisi kecepatan angin zonal pada Gambar 2 dan meridional pada Gambar 3
ketika terjadi El Niño, La Niña, dan Netral di perairan Laut Jawa maka dapat diketahui sebagai
berikut:

Gambar 2. Kecepatan Angin Zonal di Perairan Laut Jawa

Berdasarkan Gambar 2 kondisi angin zonal pada saat El Niño di wilayah perairan Laut Jawa
pada bulan Desember sampai Maret angin zonal dominan yang bertiup, yaitu angin baratan
dengan rata-rata kecepatan angin antara 2-6 m/s sedangkan pada bulan April sampai November
angin dominan yang bertiup, yaitu angin timuran dengan rata-rata kecepatan angin antara 2-5
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m/s. Pada saat La Niña dari bulan Mei sampai Oktober angin zonal dominan yang bertiup, yaitu
angin timuran dengan rata-rata kecepatan angin antara 2-5 m/s sedangkan pada bulan
November sampai April angin dominan yang bertiup, yaitu angin baratan dengan rata-rata
kecepatan angin antara 2-7 m/s. Ketika kondisi Netral pada bulan Desember sampai Maret
angin zonal dominan yang bertiup, yaitu angin baratan dengan rata-rata kecepatan angin antara
3-6 m/s sedangkan pada bulan April sampai November angin dominan yang bertiup, yaitu angin
timuran dengan rata-rata kecepatan angin antara 2-5 m/s.
Selanjutnya, kondisi kecepatan angin meridional saat terjadi El Niño, La Niña, dan Netral di
perairan Laut Jawa sebagaimana yang terdapat pada Gambar 3 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Kecepatan Angin Meridional di Perairan Laut Jawa

Berdasarkan Gambar 3 kondisi angin meridional pada saat El Niño di wilayah perairan Laut
Jawa pada bulan Januari sampai April angin dominan yang bertiup, yaitu angin utara sedangkan
pada bulan Mei sampai Desember angin dominan yang bertiup, yaitu angin dari selatan dengan
rata-rata kecepatan angin antara 0.5-1.5 m/s. Pada saat kondisi La Niña pada bulan Januari
sampai Februari angin dominan yang bertiup, yaitu angin dari utara dengan rata-rata kecepatan
angin 1.6 m/s dan 1.7 m/s sedangkan pada bulan Maret-Desember angin dominan yang bertiup,
yaitu angin dari selatan dengan rata-rata kecepatan angin antara 0.5-1.5 m/s. Ketika kondisi
Netral pada bulan April sampai Desember angin meridional dominan yang bertiup, yaitu angin
dari selatan dengan rata-rata kecepatan angin antara 0.5-1.5 m/s sedangkan pada bulan Januari
sampai Maret angin dominan yang bertiup, yaitu angin dari utara dengan rata-rata kecepatan
angin antara 0.5-2 m/s.
3.2 Kondisi Vektor Arah Angin
Pada nilai arah angin zonal dan meridional di perairan Laut Jawa diketahui bahwa jika angin
zonal bernilai positif berarti angin bertiup dari barat (angin baratan) sedangkan jika angin zonal
bernilai negatif berarti angin bertiup dari timur (angin timuran). Kemudian, jika angin
meridional bernilai positif berarti angin bertiup dari selatan (angin selatan) sedangkan jika
angin meridional bernilai negatif berarti angin bertiup dari utara (angin utara) sebagaimana
yang terdapat pada Tabel 1 dan Gambar 4.
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Tabel 3. Nilai Arah Angin Zonal dan Meridional di Perairan Laut Jawa

Gambar 2. Vektor Arah Angin di Perairan Laut Jawa

Berdasarkan vektor angin di bulan Mei hingga Oktober dan bulan Desember di Laut Jawa
bertiup angin timuran, sedangkan Januari hingga Maret bertiup angin baratan. Pada bulan-bulan
tersebut saat kondisi angin Netral ketika terjadi El Niño dan La Niña arah angin tidak terjadi
perubahan. Perubahan terjadi pada bulan Maret, April, dan Desember. Pada bulan Maret saat
kondisi Netral menunjukkan angin baratan yang bertiup menuju tenggara namun, pada kondisi
terjadinya La Niña yang bertiup angin baratan menuju timur laut. Pada bulan April saat kondisi
Netral angin yang bertiup, yaitu angin timuran menuju barat laut namun, pada kondisi El Niño
angin timuran menuju barat daya dan pada kondisi La Niña angin baratan menuju timur laut.
Pada bulan November terlihat adanya perubahan arah angin, yaitu pada saat kondisi Netral
angin yang bertiup angin timuran namun, pada kondisi La Niña angin yang bertiup angin
baratan.
3.3 Kondisi Vektor Angin di Lapisan 850 mb Saat El Niño, La Niña, dan Netral
El Niño
Kondisi pada bulan Agustus, November, Desember 2015, dan April 2016 dengan kecepatan
anginnya sekitar 2-6 m/s seperti yang terlihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Vektor Arah Angin di Perairan Laut Jawa saat El Niño
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La Niña
Kondisi pada bulan September, Oktober, dan November 2010 dengan kecepatan anginnya
sekitar 0-3 m/s seperti yang terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Vektor Arah Angin di Perairan Laut Jawa saat La Niña
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Netral
Kondisi pada bulan Oktober 2005, Juni 2006, dan September 2014 dengan kecepatan anginnya
sekitar 0-4 m/s seperti yang terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Vektor Arah Angin di Perairan Laut Jawa saat Netral

3.4 Dampak di Wilayah Jawa Bagian Utara (Perairan Laut Jawa)
Awal musim hujan di Jawa lebih lambat dibandingkan dengan rata-ratanya ketika terjadi El
Niño dan lebih cepat dari rata-ratanya ketika terjadi La Niña [9]. ENSO sangat mempengaruhi
curah hujan pada saat musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan di Indonesia [10].
Walaupun perubahan arah dan kecepatan angin zonal dan meridional yang tidak terlalu
signifikan di sekitar perairan Laut Jawa, tetapi tetap berdampak terhadap pasokan massa uap
air, yaitu saat terjadi El Niño karena angin timurannya cenderung cepat maka akan membawa
massa udara kering dan menggeser massa udara basah ke arah timur yang membuat kondisi
pembentukan inti kondensasi awan menjadi sulit dan lama sehingga berpotensi hujan jarang
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terjadi dan bisa membuat kondisi permukaan menjadi kekeringan. Selain itu, saat bulan Juni,
Juli, dan Agustus jika terjadi ENSO, seperti El Niño maka dampak curah hujan yang semakin
berkurang hingga menimbulkan kekeringan tidak terlalu terasa perbedaannya karena masih
termasuk musim kemarau untuk wilayah Jawa bagian Utara sehingga Monsun Australia, yaitu
Angin Timuran masih lebih kuat. Tetapi, jika terjadi pada bulan September hingga November
maka dampak kekeringan dan penurunan curah hujan akibat El Niño sangat terasa kondisinya.
Begitu juga dengan La Niña yang terjadi pada September hingga November yang dapat
berdampak terjadinya peningkatan curah hujan ini tidak terlalu terasa perbedaannya karena
sudah termasuk musim hujan untuk wilayah Jawa bagian Utara sehingga Monsun Asia, yaitu
Angin Baratan masih lebih kuat. Sedangkan jika terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus maka
dampak kebasahan, peningkatan curah hujan, dan banjir akibat La Niña akan sangat terasa
kondisinya. Jadi, selain kekeringan dan banjir ENSO juga dapat menyebabkan bencana lain
yang dapat mengganggu dan merusak kestabilan pertanian, perikanan, lingkungan, kesehatan,
kebutuhan energi, dan kualitas udara.
4. Kesimpulan
Kondisi angin zonal pada saat El Niño dan La Niña di wilayah perairan Laut Jawa mengalami
perubahan arah dan kecepatan angin yang tidak signifikan. Saat terjadi El Niño, kecepatan
angin timuran cenderung lebih kuat dibanding dengan Netralnya dan baratan cenderung lebih
lemah dibanding dengan Netralnya. Sedangkan saat La Niña kecepatan angin timuran
cenderung lebih lemah dibanding dengan Netralnya dan baratan cenderung lebih kuat
dibanding dengan Netralnya. Kondisi angin meridional pada saat El Niño dan La Niña di
wilayah perairan Laut Jawa mengalami perubahan arah dan kecepatan angin yang tidak
signifikan. Ketika terjadi El Niño kecepatan angin selatan cenderung lebih kuat dibanding
dengan Netralnya dan angin utara cenderung lebih lemah dibanding dengan Netralnya.
Sedangkan saat La Niña kecepatan angin selatan dan utara cenderung lebih lemah dibanding
dengan Netralnya. Jadi, arah dan kecepatan angin di lapisan 850 mb mendapatkan pengaruh El
Niño dan La Niña di bulan-bulan peralihan. Hal ini terlihat dari perubahan arah dan kecepatan
angin zonal dan meridional saat terjadi El Niño ataupun La Niña. Pada bulan Juni-Agustus
pengaruh ENSO tidak begitu berpengaruh dikarenakan adanya pengaruh Monsun Australia
yang lebih kuat, yaitu angin timuran.
Fenomena ENSO mengakibatkan gangguan sirkulasi udara arah timur-barat di Indonesia
terutama pada masa peralihan baik pada peralihan dari musim hujan ke musim kemarau (MaretMei) ataupun dari musim kemarau ke musim hujan (September-November).
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Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten
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Abstrak. Untuk mendapatkan gambaran spasial suatu parameter lingkungan, diperlukan penentuan
metode interpolasi spasial terbaik. Permasalahan muncul karena terdapat banyak sekali jenis metode
interpolasi spasial. Untuk menentukan metode interpolasi yang paling sesuai, dapat dilakukan teknik
validasi silang. Interpolasi juga penting dalam analisis curah hujan bulanan. Pada kasus interpolasi
spasial 197 titik pengamatan curah hujan di Jawa Timur, validasi silang dapat dilakukan dengan
menghilangkan sepuluh persen data secara bergantian. Penyusunan bahan validasi silang penting untuk
dikembangkan agar terhindar dari terkumpulnya atau berbatasan langsungnya antar titik yang
dihilangkan. Tujuan dari studi ini adalah menyusun bahan validasi silang dan menguji kehandalannya.
Data koordinat lintang dan bujur dari 197 titik didapatkan dari Stasiun Klimatologi Malang. Peringkat
data digunakan sebagai basis penyusunan. Dari sepuluh kelompok bahan validasi silang, tujuh (tiga)
grup akan memiliki dua puluh (sembilan belas) data yang dihilangkan. Data yang dihilangkan dari
kelompok pertama (sepuluh) adalah data bernomor urut digit terakhir satu (nol). Tiga pendekatan
dilakukan untuk mendapatkan peringkat: koordinat saja, klastering, dan pemisahan. Klastering
menggunakan jarak euklid tautan lengkap dengan variasi klaster 98, 65, dan 49. Metode pemisahan
dilakukan dengan membagi terlebih dahulu titik ke dalam 20 (5x4) kotak. Untuk mengetahui
penyebaran yang baik digunakan dua pendekatan, yaitu tidak adanya pertetanggaan terdekat dan jarak
yang lebih jauh. Analisis visual dengan bantuan poligon voronoi, plot boks, dan indeks histogram
digunakan. Dua indeks (SR dan IK) dikembangkan untuk mengetahui pergeseran distribusi. Pendekatan
menggunakan pemisahan merupakan metode yang paling sesuai. Dengan menambahkan sepuluh
modifikasi, didapatkan bahan validasi silang yang dapat digunakan untuk uji komparasi metode
interpolasi.
Kata kunci : validasi silang, poligon voronoi, metode pemisahan
Abstract. In order having spatial information of some environmental parameter, it is important to
decide the best interpolation method. A problem then exist because there are so many spatial
intepolation methods. For deciding the most suitable method, cross validation can be the alternative.
Interpolation method is an important aspect for monthly rainfall analysis. In the case spacial
interpolation for 197 observation points of East Java rainfall, cross validation can be done by removing
ten percent alternately. Cross validation material arrangement is important to be improved for
avoiding too gathered or having direct border between removed points. The aim of this study is
arranging cross validation material and test its reliability. Longitude and latittude coordinate data
from 197 rainfall observation points in East Java is got from Malang Climatological Station. Rank of
data is used as arrangement basis. From ten cross validation group, seven (three) will have twenty
(nineteen) removed data. The removed data from first (tenth) group are data whose last digit number
of one (zero). Three approach is used for making the rank: only coordinate, clustering, and separation.
Clustering uses euclidean distance complete linkage with cluster variation 98, 65, and 49. Separaion
method is done by dividing the points to 20 (5x4) box. To understand the best distribution, two approach
is used, no nearest neighbourhood and more distant. Visual analysis assisted with voronoi polygon,
box plot, and histogram indices is used. Two indices (SR and IK) is developed for measuring
distribution shifting. Separation method shows the most suitable result. By adding ten modifications,
cross validation material which can be used as interpolation method comparison test is arranged..
Keywords : cross validation, voronoi polygon, separation method
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1. Pendahuluan
Kebutuhan akan informasi dalam bentuk spasial menuntut peningkatan kemampuan instansi
penyedia informasi untuk menggunakan metode interpolasi spasial. Metode interpolasi spasial
atau disebut juga model prediksi spasial [1] merupakan sebuah metode untuk meluaskan
informasi dari titik pengamatan menjadi informasi pada seluruh ruang. Dengan menggunakan
metode interpolasi spasial, gambaran umum pola parameter lingkungan dalam suatu wilayah
dapat dilihat secara lebih jelas. Kendala muncul ketika metode interpolasi spasial begitu
banyak. Dalam beberapa studi [2-4] disebutkan bahwa interpolasi dapat menggunakan metode
ordinary kriging, ordinary co-kriging, kriging with exernal drift, inverse distance weight, spline,
universal kriging, regression kriging, regresi linear, dan poligon thiessen. Penentuan metode
interpolasi terbaik menjadi penting untuk dikaji.
Interpolasi juga penting dalam analisis curah hujan bulanan. Sebuah studi mengenai seberapa
luas sebenarnya pengamatan curah hujan telah dilakukan untuk mempelajari pola hujan global
menunjukkan bahwa cakupan pengamatan global curah hujan tidak lebih dari 3000 meter
persegi [5]. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa pengamatan curah hujan tidak mungkin
dilakukan pada seluruh titik di muka bumi. Pada akhirnya data curah hujan harus diperlakukan
sebagai sebuah sampel, bukan populasi. Hasil pengamatan saja belum mampu menunjukkan
gambaran komprehensif tentang curah hujan sehingga masih diperlukan teknik analisis lain.
Untuk mendapatkan metode mana yang paling sesuai digunakan dalam interpolasi spasial curah
hujan, dapat dilakukan validasi silang. Salah satu metode validasi silang yang biasa digunakan
adalah leave one out [6]. Namun metode tersebut hanya mampu menyelidiki dampak
penghilangan satu titik dan itu pun masih memiliki faktor bias tertentu [7]. Di sisi lain, terdapat
197 titik pengamatan curah hujan yang dianalisis secara rutin oleh Stasiun Klimatologi Malang,
sehingga leave one out menghabiskan sumber daya komputasi yang lebih banyak. Sehingga
metode validasi silang dengan menghilangkan sepuluh persen data dapat dilakukan sebagai
alternatif, seperti yang dilakukan pada studi Bostan dkk. pada 2012 [8].
Permasalahan yang ada adalah bagaimana membuat sepuluh persen data yang dihilangkan tidak
berkumpul pada suatu tempat atau dengan kata lain lebih merata. Karena yang akan diuji adalah
metode interpolasi, perlu diperhatikan pula bahwa titik-titik yang dihilangkan tidak berbatasan
langsung satu sama lain. Studi kasus dengan menggunakan data di Jawa Timur dilakukan
sebagai contoh kajian penyusunan bahan validasi silang dengan menghilangkan sepuluh persen
data secara bergantian.
2. Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam studi ini adalah data 197 titik pos pengamatan curah hujan di Jawa
Timur. Titik-titik koordinat yang berupa lintang dan bujur didapatkan dari Stasiun Klimatologi
Malang. Adapun dalam penelitian ini, ketinggian (elevasi) tidak dimasukkan sebagai dimensi
ke tiga. Sebagai catatan, sebelum diolah lebih lanjut, data diurutkan dari kecil ke besar
berdasarkan bujur kemudian lintang. Sebagai catatan lebih lanjut, semua kata terkait urutan
dalam studi ini didefinisikan dari kecil ke besar.
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Gambar 1. 197 titik pengamatan curah hujan dan wilayah analisis Jawa Timur.

Validasi silang yang akan digunakan adalah validasi silang yang membagi 197 data menjadi
sepuluh kelompok. Tujuh kelompok akan memiliki anggota berjumlah 177 (=197-20) titik
sedangkan tiga kelompok lainnya akan memiliki 178 (=197-19) titik. Artinya setiap kelompok
terdiri sekitar 90% (177/197 dan 178/197) titik dari keseluruhan data (S).
Untuk menghilangkan sekitar 10% data, digunakan mekanisme sebagai berikut.
1. Data diurutkan menggunakan urutan tertentu.
2. Kelompok pertama (g1) adalah kelompok tanpa data urutan pertama, ke-11, ke-21, ....,
ke-171, ke-181, sampai dengan ke-191.
3. Kelompok ke dua (g1) sampai dengan kelompok ke tujuh (g7) menggunakan
mekanisme yang sama.
4. Kelompok ke delapan (g8) adalah kelompok tanpa data urutan ke-8, ke-18, ke-28, ....,
ke-168, ke-178, hanya sampai dengan ke-188. Begitu juga dengan kelompok ke
sembilan (g9).
5. Kelompok ke sepuluh (g10) adalah kelompok tanpa data urutan ke-10, ke-20, ke-30, ....,
ke-170, ke-180, sampai dengan ke-190.
6. g1 sampai dengan g7 memiliki masing-masing 177 titik sedangkan g8 sampai dengan
g10 memiliki masing-masing 178 titik.
Urutan peringkat didapatkan dengan menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan pertama hanya
menggunakan data koordinat lintang dan bujur saja. Artinya, 197 data diurutkan berdasarkan
bujur kemudian lintang dan sebaliknya. Dari dua urutan didapatkan g1 sampai dengan g10
dalam kode LON (bujur kemudian lintang) dan kode LAT (lintang kemudian bujur).
Pendekatan ke dua dilakukan dengan menambahkan klastering sehingga prioritas pengurutan
menjadi hasil klastering kemudian bujur dan terakhir lintang. Bujur diutamakan karena
persebaran data di Jawa Timur berupa pola yang lebih memanjang dari Barat ke Timur dari
pada Utara ke Selatan (lihat Gambar 1). Klastering dilakukan karena diasumsikan mampu
membuat kelompok-kelompok yang terkumpul. Setelah terkumpul, dengan mekanisme yang
sudah dijelaskan sebelumnya, diharapkan titik-titik yang dihilangkan akan berjauhan.
Adapun metode klastering yang dipakai dalam studi ini adalah complete linkage atau tautan
lengkap. Metode ini menggunakan jarak rata-rata dari kumpulan titik sebagai dasar klastering
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selanjutnya. Klaster yang dibentuk kemudian dieksperimenkan sebagai berikut, yaitu 98 klaster
(98/197 ≈ 50%), 65 (65/197 ≈ 33%), dan (45/197 ≈ 25%). Adapun formula secara umum dari
tautan lengkap adalah sebagai berikut [9].
𝑛1 𝑛2

𝑑𝐺1 ,𝐺2

1
=
∑ ∑ 𝑑𝑖,𝑗
𝑛1 𝑛2
𝑖=1 𝑗=1

𝑑𝐺1 ,𝐺2 adalah jarak antar klaster, n1 dan n2 merupakan jumlah anggota dalam klaster, sedangkan
𝑑𝑖,𝑗 merupakan jarak dalam dimensi dan . Jarak yang dipakai adalah jarak euklid. Pendekatan
jarak ini sering dipakai untuk mengkaji fenomena statistika atau fisika [10]. Jarak
diformulasikan sebagai berikut.
𝐷𝐸 (𝑦 0 , 𝑦) = [(𝑦 0 − 𝑦)𝑡 . (𝑦 0 − 𝑦)]−2
atau sama dengan
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘(𝑎, 𝑏) = √(𝑏𝑢𝑗𝑢𝑟𝑎 − 𝑏𝑢𝑗𝑢𝑟𝑏 )2 + (𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎 − 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑏 )2
Hasil klastering yang berupa identitas untuk tiap datum berupa angka klaster (dari 1 sampai
dengan 49/65/98/jumlah klaster) kemudian digunakan sebagai prioritas urutan utama disusul
dengan bujur lalu lintang. Untuk mempermudah analisis, hasil urutan dari variasi jumlah klaster
98, 65, dan 49 secara berurutan diberi kode K98, K65, dan K49.
Pendekatan ke tiga dilakukan dengan menggunakan metode pemisahan. Melihat kondisi Jawa
Timur yang relatif memanjang Barat ke Timur dan pembagian kelompok menjadi 10, maka
pemisahan dilakukan dengan membagi 197 titik menjadi 20 kelompok berdasarkan koordinat
terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika penghilangan dilakukan, maka antar titik yang
dihilangkan akan berjauhan. Perincian metodenya adalah sebagai berikut.
1. 197 titik diurutkan berdasarkan bujur dan dipisah ke dalam lima kelompok. Datum
pertama sampai dengan ke-40 dijadikan kelompok terpisah. Hal identik dilakukan
sampai datum ke-121 sampai datum ke-160. Datum ke-161 sampai ke-197 dijadikan
satu kelompok.
2. Selanjutnya, dalam masing-masing kelompok, data diurutkan berdasarkan lintang dan
dipisah menjadi empat bagian. Setiap bagian menjadi memiliki 10 anggota, kecuali
bagian terakhir (kotak 20, Gambar 2, kiri) dibuat hanya beranggota 7 titik.
3. Selanjutnya identitas bagian dibuat seperti pada Gambar 2 (kiri).
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Gambar 2. Skema identitas bagian (kiri) dan hasil pemisahan (kanan, warna hanya sebagai pembeda)
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Identitas bagian kemudian diperlakukan sama seperti angka klaster. Pengurutan kemudian
dilakukan dengan menggunakan prioritas identitas bagian kemudian bujur lalu lintang. Dalam
analisis selanjutnya, hasil pendekatan pemisahan ini disebut PIS.
Untuk mengetahui seberapa handal kelompok bahan validasi silang, dilakukan dua pendekatan,
tidak adanya pertetanggaan terdekat dan jarak yang lebih jauh. Konsep tidak adanya
pertetanggaan terdekat artinya semakin sedikit titik-titik yang dihilangkan berbatasan langsung,
semakin baik. Agar subjektivitas dapat dikurangi dalam menilai ada tidaknya batas langsung,
digunakan poligon voronoi [11] sebagai bantuan pembuat batas. Batas dalam studi ini dibatasi
menggunakan poligon voronoi yang dapat menunjukkan titik observasi terdekat dari suatu titik
bebas.
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Gambar 3. Contoh plot boks dan histogram

Identik dengan konsep pertama, konsep ke dua juga membahas titik-titik yang dihilangkan dari
suatu metode penyusunan, tapi berdasar pada jarak. Pertama, plot boks digunakan untuk
mengetahui apakah jarak antar titik yang dihilangkan dalam suatu kelompok (𝑔1, 𝑔2, dan
seterusnya) merata atau tidak. Persentase ada tidaknya kenaikan dari lima parameter (batas
bawah, kuartil 1, median, kuartil 3, dan batas atas) plot boks akan dijadikan bahan
pertimbangan. 𝐺 dalam Gambar 3 (kiri) adalah data gabungan dari 𝑔1, 𝑔2, sampai dengan 𝑔10.
𝑆 adalah seluruh jarak antar titik dari 197 titik.
Adapun histogram digunakan untuk memberikan gambaran jumlah jarak antar titik yang
dihilangkan dalam kelas interval tertentu. Karena akan digunakan sebagai perbandingan,
pembagian kelas yang digunakan adalah sama untuk semua histogram mengikuti rumus berikut
[12].
𝑅
𝐶=
1 + 3.332 𝑙𝑜𝑔 𝑁
Dengan 𝐶 adalah interval kelas, 𝑅 adalah selisih jarak antar titik terjauh dan terdekat dari
seluruh 197 titik, dan 𝑁 adalah jumlah data yaitu 197. Dalam histogram, nilai tengah tiap kelas
ditunjukkan pada sumbu mendatar sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan persentase.
Histogram dalam studi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pergeseran distribusi ke
arah kanan (jarak yang semakin jauh).
Untuk mempermudah analisis pergeseran distribusi, dikembangkan dua jenis indeks. Indeks
yang pertama disebut selisih rata-rata (𝑆𝑅). SR menunjukkan selisih rata-rata gabungan jarak
titik-titik yang dihilangkan (𝐺̅ ) dari suatu metode penyusunan dengan rata-rata jarak seluruh
titik (𝑆̅) sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut.
𝑆𝑅 = 𝐺̅ − 𝑆̅
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Adapun indeks ke dua yang dikembangkan adalah indeks kenaikan (IK) yang didefinisikan
sebagai jumlah selisih dari persentase kanan modus (∑ ∆𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 ) dikurangi jumlah selisih dari
presentase kiri modus (∑ ∆𝑘𝑖𝑟𝑖 ). Gambarannya adalah sebagai berikut.
Pada Gambar 3, persentase distribusi dari jarak antar 197 titik (S) adalah batang berwarna putih
sedangkan kelas modus dari S berwarna kuning. IK dihitung dengan menjumlah seluruh nilai
batang merah dikurangi seluruh nilai bagian putih sebelah kanan modus dikurangi jumlah
seluruh nilai batang biru dikurangi nilai bagian putih sebelah kiri modus. Atau secara matematis
dapat dituliskan sebagai berikut.
𝐼𝐾 = ∑ ∆𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 − ∑ ∆𝑘𝑖𝑟𝑖

∆𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝐺𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 − 𝑆𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛
∆𝑘𝑖𝑟𝑖 = 𝐺𝑘𝑖𝑟𝑖 − 𝑆𝑘𝑖𝑟𝑖
Semakin tinggi SR dan IK, semakin bagus metode penyusunan.
3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 4.

Gambar titik yang dihilangkan K49 g7 tanpa poligon voronoi dan
dengan poligon voronoi (kanan).

Gambar di atas merupakan contoh analisis visual dengan memanfaatkan poligon voronoi. Titik
hitam menunjukkan titik yang dihilangkan sedangkan tanda silang (x) menunjukkan bahan
validasi silang. Ada tidanya pertemuan batas antar titik yang dihilangkan menjadi lebih jelas
menggunakan poligon voronoi. Kotak merah pada Gambar 4 kanan menunjukkan adanya dua
perbatasan langsung antara titik yang dihilangkan sedangkan kotak biru menunjukkan adanya
satu perbatasan langsung.
Jumlah Batas Langsung
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Gambar 5. Grafik jumlah batas langsung tiap metode
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Datum Pencilan

Penyusunan menggunakan PIS terlihat lebih baik dari seluruh percobaan yang ada. Nilai batas
langsung hanya terdapat 12, artinya jikalaupun dilakukan modifikasi untuk menghilangkan
batas langsung tersebut, hanya dibutuhkan maksimal 12 kali pengerjaan secara manual. Secara
umum juga dapat terlihat bahwa penggunaan klastering dapat menurunkan jumlah batas
langsung dibandingkan hanya bermodal pengurutan menggunakan koordinat (LON dan LAT).
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Gambar 6. Hasil analisis plot boks K49 (atas kiri) dan PIS (atas kanan) serta plot pencar rangkuman analisis

Karena dalam analisis selanjutnya akan digunakan rata-rata, analisis eksploratori data (Bluman)
dilakukan terlebih dahulu menggunakan plot boks untuk memastikan setidaknya arah dari
pergeseran distribusi tidak hanya dihasilkan oleh beberapa pencilan data. Secara umum dapat
terlihat bahwa dari plot boks tidak mayoritas median tetap berada di sekitar median data jarak
keseluruhan (S). Kondisi paling ideal ditunjukkan dari tanda panah dan karena skala antara
sumbu mendatar dengan sumbu vertikal berbeda, skala tidak menunjukkan prioritas.
Metode K49 paling baik dilihat dari persentase kenaikan lima parameter dari plot boks. Metode
PIS memiliki hanya memiliki tiga pencilan (paling baik) meski jika dikaji secara parameter plot
boks, kenaikan persentase dari lima parameter pada kelompok data 𝑔1, 𝑔2, sampai dengan 𝑔10
tidak sebaik metode berbasis klastering. Namun metode PIS masih tetap lebih baik dari LON
maupun LAT dalam dua parameter di atas. Bahkan jika melihat bahwa penggunaan selanjutnya
adalah untuk interpolasi, pemerataan distribusi jarak antar titik yang dihilangkan sebenarnya
lebih utama dari sekadar memperjauh jarak antar titik yang dihilangkan.
Di sisi lain dapat terlihat pula kekurangan dari penggunaan klastering yaitu hasilnya sangat
bergantung dari pemilihan ambang batas jarak pengelompokkan. Terlihat pada hasil
sebelumnya (Gambar 5) nilai K65 lebih baik dari K49, namun pada Gambar 6 justru K49 yang
lebih baik. Meski secara umum klastering terbukti lebih baik dari LON dan LAT dalam konsep
tetangga berdekatan maupun jarak, inkonsistensi hasil akibat pemilihan jumlah klaster
memerlukan kajian yang lebih lanjut.
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Dari pola yang ditunjukkan dalam plot boks, dapat tersirat bahwa jarak hasil penyusunan akan
lebih jauh dari rata-rata jarak keseluruhan. Akan tetapi untuk memastikan, analisis histogram
dilakukan.
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Gambar 7. Histogram K49 (kiri) dan LAT (kanan)

Hasil dari histogram menunjukkan pola distribusi yang relatif sama dari semua metode
penyusunan. Dibandingkan dengan pola distribusi dari semua jarak, juga masih terlihat
persamaan pola distribusi, yaitu agak menceng ke kiri, seperti pola distribusi gamma dengan
parameter alfa sekitar dua sampai dengan empat (Wilks). Adapun hasil lainnya dapat
dirangkum dalam tabel berikut.

SR
IK

K98
0.04
4.35

Tabel 1. Tabel SR dan IR

K65
0.04
4.08

K49
0.04
5.27

LON
0.04
5.00

LAT
0.01
1.80

PIS
0.04
4.62

Indeks SR menunjukkan bahwa semua metode penyusunan memiliki jarak antar titik yang
dihilangkan lebih jauh dari rata-rata jarak keseluruhan. Namun tidak adanya variasi yang baik
dari parameter ini menunjukkan bahwa parameter ini tidak terlalu signifikan untuk digunakan
sebagai penentuan bahan validasi terbaik. Di sisi lain, IK menunjukkan kemampuan yang lebih
baik dengan menghasilkan nilai yang lebih beragam. Metode penyusunan berbasis klastering
kembali menunjukkan inkonsistensi. Pada histogram, dua dari tiga metode berbasis klastering
tidak lebih baik dari LON dan LAT. Hal ini menambah bukti bahwa pemilihan jumlah klaster
berpengaruh terhadap bahan validasi silang yang dihasilkan.
Secara umum dapat terlihat bahwa pada konsep pertetanggaan terdekat, PIS unggul, sedangkan
untuk konsep jarak terjauh, K49 lebih baik. Namun, karena metode berbasis klastering tidak
menunjukkan konsistensi yang baik, maka dalam studi ini dapat dijustifikasi bahwa metode PIS
adalah yang paling handal dalam penyusunan bahan validasi silang. Oleh karena itu, langkah
yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan modifikasi terhadap hasil dari metode PIS.
Modifikasi dilakukan dengan bantuan piranti lunak sistem informasi geospasial QGis Wien 2.8
untuk mendapatkan kemungkinan pertukaran urutan. Karena hasil bagian sudah bergerombol
pada suatu kotak, pertukaran dapat dilakukan dengan mencari titik bernomor yang tidak sama
angka terakhirnya. Hasil dari pertukaran tersebut adalah sebagai berikut.
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Tabel 2. Pertukaran urutan pada hasil metode PIS

NO
1
2
3
4
5

TUKAR
1
2
15
33
54

NO
6
7
8
9
10

3
4
16
37
55

TUKAR
64
82
115
122
145

69
84
120
123
149

Jumlah modifikasi ternyata tidak sampai dua belas. Dengan menukar urutan 115 dan 120,
ternyata tiga batas langsung dapat dihilangkan. Sehingga hanya dengan menambahkan sepuluh
modifikasi di atas, didapatkan bahan validasi silang yang titik-titik hilangnya tidak ada yang
berdekatan satu sama lain. Hasilnya dapat dilihat pada lampiran.
4. Kesimpulan dan Saran
Dari diskusi di atas dapat ditunjukkan bahwa pendekatan menggunakan pemisahan merupakan
metode yang paling sesuai. Metode klastering memilki inkonsistensi yang terkait dengan
pemilihan jumlah klaster. Dengan menambahkan sepuluh modifikasi, didapatkan bahan
validasi silang yang dapat digunakan untuk uji komparasi metode interpolasi. Meski dalam
perkembangan ke depan sistem kecerdasan buatan yang mengandalkan kecepatan komputasi
dapat unggul dalam hal operasional, namun pembentukan algoritma dan materi untuk
pendidikan tetap akan dibutuhkan. Kajian penyusunan kelompok-kelompok bahan validasi
silang yang bukan leave one out secara tidak random dapat menjadi salah satunya. Berbagai
skrip disusun untuk analisis maupun untuk menghasilkan gambar dalam jumlah banyak dalam
studi ini menggunakan piranti lunak GrADS dan R statistic. Diharapkan pengembangan lebih
lanjut terhadap pemanfaatan piranti lunak tidak berbayar ini dapat dikembangkan lebih lanjut
juga. Adapun metode penentuan bahan validasi silang yang paling direkomendasikan menurut
penulis adalah poligon voronoi dengan menggunakan GrADS.
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ANALISIS CUACA EKSTREM TERKAIT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI JAYAPURA
(STUDI KASUS HUJAN LEBAT TANGGAL 22 FEBRUARI 2014)
PANDE MADE RONY KURNIAWAN
Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam
Email: pandemaderonykurniawan@gmail.com
Abstrak. Hujan dengan intensitas sangat lebat sebesar 240.0 mm yang terjadi tanggal 22 Februari 2014
di Kabupaten Jayapura menyebabkan banjir dan tanah longsor dibeberapa distrik. Analisis cuaca
diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor meteorologi serta meningkatkan kesiapsiagaan yang
berguna untuk mengurangi dampak dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Data suhu muka
laut, anomali suhu muka laut, indeks osilasi selatan serta peta medan angin di interpretasi secara visual.
Data satelit MTSAT diolah menggunakan aplikasi SATAID 6.02 untuk menghasilkan luaran berupa
gambar dan grafik seri waktu dari suhu dan tinggi puncak awan. Data angin komponen zonal dan
meridional serta kelembapan relatif diolah menggunakan program Grads 1.9.0 untuk menghasilkan
luaran berupa vortisitas, pola angin dan kelembapan udara tiap lapisan udara. Data pengamatan udara
atas dalam bentuk sandi Temp diolah menggunakan aplikasi Raob 5.7 untuk mendapatkan indeksindeks kemantapan udara. Dari hasil analisis didapatkan adanya Daerah Konvergensi Intertropis, suhu
muka laut yang hangat, kelembapan udara perlapisan yang tinggi serta udara atas yang labil
menyebabkan pertumbahan awan yang banyak di wilayah Jayapura yang kemudian berdampak
terhadap terjadinya hujan deras di wilayah tersebut. Analisis citra satelit dapat menunjukkan nilai dan
pola yang dapat dijadikan indikasi pertumbuhan awan-awan penghasil hujan lebat.
Kata kunci: cuaca ekstrem, bencana hidrometeorologi, analisis cuaca
Abstract. Rain with intensity 240.0 mm which occurred on February 22, 2014 in Jayapura, causing
floods and landslides in several districts. Weather analysis is required to determine various
meteorological factors and to improve preparedness and for reduce the impact of damage and losses
due to hydro-meteorological disasters. Data of Sea surface temperatures, sea surface temperature
anomaly, southern oscillation index and wind map are visual interpreted. MTSAT Satellite data is
processed using SATAID application to generate images and time series graphics of cloud top
temperature and cloud top height. Zonal and meridional wind component and relative humidity data
are processed using 1.9.0 Grads program to generate vorticity, wind patterns and humidity of each
layer of air. Upper air observation data processed using Raob 5.7 application to get the indices of the
air stability. The analysis result suggest that clouds development in the Jayapura area caused by
Intertropical Convergence Zone, warm sea surface temperatures, high humidity in the air layer and
unstable of air thus affects heavy rains in Jayapura. Satellite imagery analysis can suggest the value
and patterns that can be used as an indication of clouds development caused heavy rains.
Keywords: extreme weather, hydro-meteorological disasters, weather analysis

1. Pendahuluan
Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor sangat erat kaitannya dengan
terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi [11] selain beberapa faktor
seperti sifat fisis permukaan tanah, sistem drainase dan keadaan tanah [9]. Cuaca ekstrem yang
sering terjadi di Kabupaten Jayapura menyebabkan wilayah ini sangat berpotensi terjadi
bencana hidrometeorologi.

402

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Hujan dengan intensitas sangat lebat sebesar 240.0 mm yang terjadi pada tanggal 22 Februari
2014 di Kabupaten Jayapura menyebabkan banjir dan tanah longsor dibeberapa distrik.
Bencana tersebut telah mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 15 rumah rusak berat dan 40
rumah rusak ringan [7]. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi dapat
dikurangi dengan cara mengetahui faktor-faktor meteorologi yang menyebabkan terjadinya
bencana tersebut [11], [6].
Fenomena cuaca yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor meteorologi yang berdasarkan
skala meteorologi terbagi menjadi skala global, sinoptik, dan skala meso/lokal [21]. Analisis
terhadap skala-skala tersebut dapat membantu untuk mengetahui keterkaitan antar skala
tersebut serta unsur cuaca yang paling berpengaruh pada terjadinya fenomena cuaca di suatu
tempat [21], [14], [4], [10]. Unsur cuaca pada skala lokal dapat dianalisis menggunakan data
dari pengamatan udara atas [21], [20], [2] dan nilai vortisitas [21], [14] selain itu dengan
memanfaatkan citra satelit cuaca, pengidentifikasian terhadap suatu fenomena cuaca dapat
dengan mudah dilakukan [15], [1].
Berangkat dari pemikiran tersebut maka diperlukan analisis cuaca untuk mengetahui berbagai
faktor meteorologi yang mempengaruhi kondisi cuaca tersebut serta meningkatkan
kesiapsiagaan [6] yang berguna untuk mengurangi dampak kerusakan dan kerugian bahkan
timbulnya korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi [8].
2. Tinjauan Pustaka
2.1 Skala Meteorologi
Identifikasi faktor meteorologi yang mempengaruhi pola cuaca di suatu tempat perlu untuk
memperhatikan dinamika cuaca berdasarkan skala meteorologi [5] karena pada umumnya tidak
semua fenomena cuaca disebabkan oleh faktor lokal ataupun sinoptik [21]. Soera (2015),
Batubara (2016) dan Setiawan (2012) menyatakan bahwa untuk menganalisis cuaca skala
global dapat menggunakan nilai indeks osilasi selatan dan untuk analisis skala sinoptik dapat
menggunakan nilai suhu permukaan laut serta peta medan angin sedangkan untuk analisis skala
lokal dapat menggunakan indeks-indeks kemantapan udara yang didapat dari pengamatan udara
serta kelembapan udara dari lapisan permukaan hingga lapisan atas.
2.2 Pengamatan Udara Atas
Salah satu tujuan pengamatan udara atas adalah untuk mengetahui kemantapan atmosfer di
suatu daerah. Kemantapan atmosfer dapat dianalisis dan diketahui dengan nilai-nilai indeks
kemantapan udara yang di dapat dari perhitungan data hasil pengamatan udara atas [20], [2].
Indeks-indeks [2] tersebut antara lain Showalter Index (SI), Lifted Index (LI), K Index (KI),
Total Totals Index (TTI), Severe Weather Threat (SWEAT) index, Convective Available
Potential Energy (CAPE).
2.3 Vortisitas
Vortisitas dapat digunakan untuk mendeteksi kecenderungan gerak vertikal udara ke atas.
Semakin besar nilai vortisitas maka peluang pertumbuhan awan sangat besar dan cenderung
terjadinya hujan [21].
Untuk Belahan Bumi Utara (BBU) berlaku nilai vortisitas :
(+) : udara cenderung bergerak naik ke atas (konveksi)
(-) : udara cenderung bergerak turun ke bawah (subsidensi)
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Sedangkan untuk Belahan Bumi Selatan (BBS) berlaku nilai vortisitas :
(+) : udara cenderung bergerak turun ke bawah (subsidensi)
(-) : udara cenderung bergerak ke atas (konveksi)
3. Metode Penelitian
3.1 Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tanggal 21-22 Februari 2014. Data
tersebut antara lain :
1. Data
suhu
muka
laut
dan
anomalinya
yang
didapatkan
dari
http://www.weather.unisys.com/archive/sst/ dan data indeks osilasi selatan yang didapatkan
dari http://www.bom.gov.au/climate/current/soi2.shtml.
2. Data pengamatan udara atas jam 00.00 UTC dan 12.00 UTC dari Stasiun Meteorologi
Penerbangan Biak. Data ini dianggap mewakili kondisi udara atas dari wilayah Jayapura.
Data ini diambil dari http://www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html.
3. Data komponen angin zonal (u) dan meridional (v) serta kelembapan relatif dalam format
.nc
yang
diambil
dari
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.pressure.html.
4. Data medan angin dari http://www.bom.gov.au/nmoc/MSL/index.shtml.
5. Data satelit MTSAT (Multi-Functional Transport Satelite) kanal IR1 dengan format*.z per
jam tanggal 22 Februari 2014 yang di dapat dari basis data BMKG Jakarta.
3.2. Metodologi
1. Menganalisis Cuaca Skala Global.
Data suhu permukaan laut dan indeks osilasi selatan di interpretasikan secara visual untuk
mengetahui faktor global yang mempengaruhi kejadian hujan lebat pada tanggal 22 Februari
2014.
2. Menganalisis Citra Satelit.
Data satelit MTSAT diolah menggunakan aplikasi SATAID 6.02 (Satellite Animation and
Interactive Diagnosis) untuk menghasilkan luaran berupa gambar dan grafik seri waktu dari
suhu puncak awan serta tinggi puncak awan di wilayah Jayapura.

3. Menganalisis Vortisitas, Medan Angin dan Kelembapan Relatif.
Data angin komponen zonal (u) dan meridional (v) serta data kelembapan relatif diolah
menggunakan program Grads 1.9.0 sehingga menghasilkan luaran berupa vortisitas dan pola
angin serta kelembapan udara pada lapisan 925 mb, 850 mb, 700 mb dan 500 mb. Pola angin
analisis dari BOM dan pola angin keluaran program Grads 1.9.0 tanggal 21-22 Februari 2014
di analisis untuk melihat ada atau tidaknya konvergensi dan belokan angin.
4. Menganalisis Kondisi Udara Atas.
Data pengamatan udara atas dalam bentuk sandi Temp diolah menggunakan aplikasi Raob 5.7
untuk mendapatkan indeks-indeks kemantapan udara yang akan digunakan untuk melihat
kondisi kemantapan udara pada saat dan sebelum kejadian hujan lebat tanggal 22 Februari
2014. Metode yang digunakan adalah membandingkan nilai indeks dengan klasifikasi indeks
kemantapan udara sebagai berikut:
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a. SI
Tabel 1. Klasifikasi SI (AWS Manual, 1961)
Nilai SI (˚C)

Prediksi Cuaca

>3

Tidak terjadi Shower

0 s/d 3

Kemungkinan terjadi Shower

-3 s/d 0

Kemungkinan Thunderstorm

-3 s/d -6

Kemungkinan terjadi Thunderstorm hebat

< -6

Kemungkinan terjadi Tornado

b. LI
Tabel 2. Klasifikasi LI (Zakir dkk., 2010)
Nilai LI

Prediksi Cuaca

LI > 10

Atmosfer stabil dan cenderung clear

LI > 2

Tidak ada aktivitas signifikan

0 < LI < 2

Kemungkinan Shower, isolated thunderstorm
possible

- 2 < LI < 0

Berpeluang badai guruh

- 4 < LI < - 2

Kemungkinan terjadi badai guruh hebat

LI < - 4

Berpeluang badai guruh hebat, kemungkinan
terjadi tonado

c. KI
Tabel 3. Klasifikasi KI (AWS, 1990)
Nilai KI

Peluang Badai Guruh (%)

KI < 15
15 sampai 20
21 sampai 25
26 sampai 30
31 sampai 35
36 sampai 40
KI > 40

0
20
20-40
40-60
60-80
80-90
mendekati 100

KI

Tabel 4. Klasifikasi KI (Zakir dkk., 2010)
Klasifikasi

<15

Tidak ada konvektif

15 – 25

Kemungkinan untuk konvektif kecil

26 – 39

Kemungkinan untuk konvektif sedang

>40

Kemungkinan untuk konvektif kuat
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d. TTI

TTI
<44
44 – 50
51 – 56
>56

Tabel 5. Klasifikasi TTI (Zakir, dkk, 2010)
Klasifikasi
konvektif lemah
konvektif kuat, potensi petir lokal
indikasi cuaca petir meluas
indikasi petir semakin merata kearah cuaca buruk

e. SWEAT
Tabel 6. Klasifikasi SWEAT (Tjasyono dan Harijono, 2007)
Nilai SWEAT
Prakiraan Cuaca
170 sampai 203

Pertumbuhan awan Cumulus

230 sampai 250

Mungkin terjadi badai guruh

SWEAT > 250

Mungkin terjadi badai guruh kuat

f. CAPE
Tabel 7. Klasifikasi CAPE ( Djuric dalam Zakir dkk., 2010)
CAPE (Jkg-1)
Klasifikasi
< 1000

Konvektif lemah

1000 - 2500

Konvektif sedang

> 2500

Konvektif kuat

4. Hasil Dan Pembahasan
4.1 Osilasi Selatan dan Suhu Muka Laut
Gambar 1 menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2014 indeks osilasi selatan bernilai -1.3.
Nilai ini tergolong dalam kategori normal (-8 - +8) sehingga tidak terlalu memberikan pengaruh
terhadap penambahan maupun pengurangan jumlah curah hujan di wilayah Indonesia
khususnya Indonesia bagian Timur.

Gambar 1. Indeks Osilasi Selatan Bulan Januari 2009 Sampai Januari 2014

Pada Gambar 2.a terlihat bahwa suhu muka laut di perairan Utara Jayapura bernilai di atas 28
°C dengan anomali sebesar 0.5 °C (Gambar 2.b). Hal ini menunjukkan bahwa perairan sebelah
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Utara Papua cukup hangat dan memiliki kandungan uap air yang cukup untuk mendukung
pembentukan awan di sekitar daerah tersebut.

a)

b)

Gambar 2. (a) Suhu Muka Laut Tanggal 23 Februari 2014, (b) Anomali Suhu Muka Laut
Tanggal 23 Februari 2014

4.2 Medan Angin dan Vortisitas
Gambar 3 (g) dan (h) menunjukkan bahwa umumnya angin bertiup dari Barat Daya. Satu hari
sebelum kejadian hujan lebat, pola angin di atas Jayapura dan sekitarnya tidak terdapat
gangguan berupa konvergensi. Perubahan pola angin terjadi pada tanggal 22 Februari 2014
(Gambar 3.h) terlihat dengan adanya Daerah Konvergensi Intertropis (DKIT) di sekitar wilayah
Jayapura sehingga memungkinkan terjadi pertumbuhan awan [21] dan hujan yang sangat lebat
[19] di wilayah tersebut. Dari Gambar 4 (a) sampai (f) dapat dilihat nilai vortisitas per lapisan
dari tanggal 21 sampai 22 Februari 2014 bernilai negatif (-) dimana terjadi penurunan nilai
vortisitas dari tanggal 21 hingga tanggal 22 Februari 2014. Keadaan ini menunjukkan bahwa
atmosfer pada tanggal 21 sampai 22 Februari 2014 menjadi lebih tidak stabil [16] dari hari
sebelumnya. Atmosfer yang tidak stabil ini memungkinkan terjadi pertumbuhan awan dan
badai guruh [17] yang cukup intensif.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

h)

g)

Gambar 3. (a), (b), (c), (d), (e), (f) Vortisitas Tiap Lapisan dan (g), (h) Medan Angin
Tanggal 21-22 Februari 2014
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4.3 Kemantapan Udara
Tabel 8 menunjukkan nilai SI pada tanggal 21-22 Februari 2014 berada pada rentang -1 hingga
+1 yang mengindikasikan kemungkinan terjadi shower dan badai guruh. Nilai LI pada tanggal
21-22 Februari 2014 umumnya berada pada rentang -3 hingga -1. Ini mengindikasikan
kemungkinan adanya badai guruh. Nilai KI pada tanggal 21-22 Februari 2014 terlihat
meningkat dan umumnya berada pada rentang 30-39. Ini mengindikasikan kemungkinan terjadi
konvektif sedang dengan kemungkinan TS antara 60-90%. Nilai KI pada tanggal 22 Februari
2014 menunjukkan peluang TS sebesar 80-90%. TTI pada tanggal 21 berada pada rentang 4244 yang mengindikasikan konfektif lemah. Sedangkan pada tanggal 22 Februari 2014 TTI
berada pada rentang nilai 43-45 yang menunjukkan kemungkinan konvektif kuat dengan
potensi petir lokal. Indeks SWEAT dan CAPE dari tanggal 21 hingga 22 Februari 2014
mengalami peningkatan dimana nilai tertinggi yaitu pada tanggal 22 Februari 2014 dengan
kemungkinan terjadi badai guruh hebat dan konvektif sedang.
Tabel 8. Nilai Indeks Kemantapan Udara
TANGGAL
INDEX

/

21 Februari 2014
22 Februari 2014

JAM
(UTC)

SI

LI

KI

TTI

SWEAT

CAPE

00.00

0.29

-1.43

30.80

44.30

235.21

232.37

12.00

0.71

-1.61

32.70

42.00

260.20

1185.91

00.00

-0.99

-2.78

38.8

44.80

261.40

1146.96

12.00

0.43

-2.50

35.50

42.60

258.20

1374.70

4.4 Kelembapan Udara
Pada Grafik 1 dan Tabel 9 terlihat bahwa terjadinya peningkatan kelembapan udara dari tanggal
21-22 Februari 2014 terutama pada lapisan 700 mb yang meningkat hingga sekitar 20%.
Kelembapan udara per lapisan dari tanggal 21-22 Februari 2014 bernilai antara 55-90% yang
menunjukkan kondisi atmosfer disekitar wilayah Jayapura sangat lembab. Pada tanggal 22
Februari 2014 kelembapan udara per lapisan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa lapisan
udara lembap cukup tebal sehingga sangat mendukung dalam pembentukan awan [16] yang
dapat menghasilkan hujan yang lebat [18] di wilayah Jayapura.

Grafik 1. Kelembapan Udara Per Lapisan Tanggal 21-22 Februari 2014 Jam 00.00 Sampai 18.00 UTC
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Tabel 9. Kelembapan Udara Tiap Lapisan Jam 00.00 Dan 12.00 UTC Tanggal 21-22 Februari 2014
TANGGAL / LAPISAN

21/02/2014

22/02/2014

925 mb

850 mb

700 mb

500 mb

00.00 UTC

80-85%

70-75%

60-65%

90-95%

06.00 UTC

80-85%

65-70%

60-65%

>90%

12.00 UTC

80-85%

70-75%

60-70%

85-90%

18.00 UTC

85-90%

75-80%

70-80%

75-80%

00.00 UTC

90-95%

75-80%

>85%

65-70%

06.00 UTC

85-90%

70-75%

80-90%

55-60%

12.00 UTC

80-85%

75-80%

>90%

70-75%

18.00 UTC

90-95%

80-85%

90-100%

70-75%

4.5 Citra Satelit
Dari Gambar 4.a memperlihatkan pada pukul 11.00 UTC adanya pembentukan awan di wilayah
Jayapura dengan suhu puncak awan di sekitar wilayah Jayapura yang sudah berada di bawah
titik beku yaitu -25 hingga -35°C (Gambar 4.b). Pada pukul 12.00 UTC terdapat awan-awan
konvektif dengan suhu puncak awan antara -30 hingga -50°C (Gambar 4.d). Pada gambar 4.e
menunjukkan adanya tutupan awan yang cukup luas di wilayah Jayapura pada pukul 14.00 UTC
dengan nilai suhu puncak awan yang semakin menurun berkisar antara -75 hingga -80°C
(Gambar 4.f) yang mengindikasikan adanya awan-awan konvektif di wilayah tersebut [1]. Nilai
suhu puncak awan yang semakin kecil ini juga dapat menjadi indikasi adanya potensi terjadi
hujan lebat [15]. Hingga jam 20.00 UTC daerah tutupan awan masih cukup luas di wilayah
Jayapura (Gambar 4.g) namun menunjukkan adanya peluruhan awan dengan berkurangnya
suhu puncak awan yang berkisar antara -60 hingga -70°C (Gambar 4.h).
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b)

a)

d)

c)

f)

e)

h)

g)

Gambar 4. (a), (c), (e), (g) Citra Satelit MTSAT Kanal IR1, (b), (d), (f), (h) Kontur
Suhu Puncak Awan Tanggal 22 Februari 2014
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Pada Gambar 5 (a) dan (b) menunjukkan bahwa adanya kesamaan pola kenaikan tinggi puncak
awan dengan penurunan suhu puncak awan. Penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2012) dan
P. (2012) juga menunjukkan pola yang sama antara suhu puncak awan dan tinggi puncak awan
pada kasus hujan lebat. Suhu puncak awan di wilayah Jayapura pada jam 10.00 UTC hingga
13.00 UTC mengalami penurunan suhu yang cukup signifikan (Gambar 5.a). Penurunan suhu
tersebut dari -19°C menjadi -80°C sehingga nilai penurunan suhu terjadi sebesar -61°C
(Gambar 5.a). Pada Gambar 5.b menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tinggi puncak awan
yang cukup signifikan pada jam 10.00 UTC hingga 13.00 UTC dari lapisan sekitar 400 mb
menjadi sekitar 100 mb. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya [15], [1] yang
menunjukkan bahwa adanya penurunan suhu puncak awan dan peningkatan tinggi puncak awan
yang cukup signifikan dari beberapa jam sebelumnya pada kasus hujan lebat. Penurunan suhu
puncak awan dan kenaikan tinggi puncak awan yang cukup signifikan ini dapat menjadi
indikasi adanya pertumbuhan awan konvektif [1] dan hujan sedang hingga lebat [15] di wilayah
Jayapura.

a)

b)

Gambar 5. (a) Grafik Seri Waktu Suhu Puncak Awan, (b) Grafik Seri Waktu Tinggi Puncak Awan
di Wilayah Jayapura Tanggal 22 Februari 2014

5. Kesimpulan
Didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Suhu muka laut yang hangat di perairan sebelah Utara Jayapura mendukung dalam
menyuplai uap air di sekitar wilayah tersebut.
2. Pola angin pada tanggal 22 Februari 2014 menunjukkan adanya DKIT di sekitar wilayah
Jayapura. Gangguan cuaca ini mendukung pembentukan awan di sekitar wilayah Jayapura.
3. Nilai vortisitas yang negatif hingga lapisan atas turut mendukung dalam pembentukan awan
di sekitar wilayah Jayapura pada tanggal 22 Februari 2014.
4. Terjadinya peningkatan ketidakmantapan atmosfer dari tanggal 21 hingga 22 Februari 2014.
Nilai ketidakmantapan terbesar terjadi pada tanggal 22 Februari 2014 yang menandakan
bahwa kondisi atmosfer sangat mendukung untuk pertumbuhan awan di wilayah Jayapura
5. Adanya kenaikan nilai kelembapan udara terutama pada lapisan 700 mb yang meningkat
hingga sekitar 20% dari hari sebelumnya. Kelembapan udara yang tinggi pada lapisan 925,
850, 700 dan 500 mb pada tanggal 22 Februari 2014 memberikan kontribusi terhadap
pembentukan awan di wilayah Jayapura.
6. Hasil analisis citra satelit menunjukkan adanya penurunan nilai suhu puncak awan yang
cukup signifikan sekitar -61°C serta kenaikan tinggi puncak awan yang cukup signifikan.
Nilai dan pola tersebut dapat dijadikan indikasi pertumbuhan awan-awan penghasil hujan
lebat di wilayah Jayapura.
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ANALISIS KARAKTERISTIK SUHU MUKA LAUT PADA KEJADIAN
SIKLON TROPIS DI PERAIRAN SELATAN INDONESIA TAHUN 2017
LU’LU MUTHMAINATI FU’ADAH*, NOFRIDA HANDAYANI SODIK, LUTFIAH AGUS
Prodi Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
*email : lulumuthma55@gmail.com
Abstrak. Berdasarkan data dari Australian Government Bureau of Meteorology, siklon tropis pada
tahun 2017 muncul sebanyak 11 kali di sekitar Australia bagian utara dan 8 kali di perairan selatan
Indonesia. Syarat terbentuk siklon tropis adalah suhu muka laut cukup panas yaitu di atas 26,5oC, udara
pada lapisan bawah lembap dan dipengaruhi oleh gaya coriolis. Terdapat keterkaitan antara kenaikan
suhu muka laut dengan pembentukan siklon tropis. Ketika suhu permukaan laut tinggi maka akan
terbentuk pusat tekanan rendah yang dapat memicu terjadinya siklon tropis. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis karakteristik suhu muka laut pada sebelum, saat, dan sesudah kejadian siklon
tropis di perairan selatan Indonesia tahun 2017. Data suhu muka laut diunduh dari ERA Interim
ECMWF dengan resolusi 0.25o x 0.25o serta data kejadian siklon tropis dari Severe Weather Events
BOM. Data suhu muka laut pada setiap fase siklon tropis disajikan dalam bentuk grafik guna
mengetahui karakteristik dinamika suhu muka laut saat siklon tropis terjadi. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, baik secara kuantitatif dan kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah siklon tropis Dahlia, Greg dan Ernie terjadi saat suhu muka laut
mencapai 29oC dan pada siklon tropis Cempaka dan Caleb terjadi saat suhu muka laut mencapai suhu
28oC. siklon tropis musnah pada suhu 26oC. Selisih penurunan suhu 2oC teramati sebagai ciri
musnahnya siklon tropis.
Kata kunci : siklon tropis, suhu muka laut
Abstract. Based on data from the Australian Government Bureau of Meteorology, tropical cyclones in
2017 appears 11 times around northern Australia and 8 times in the southern Indonesia. The
requirement of tropical cyclone is the sea surface temperature is quite hot, above 26.5° C, the air in
the damp bottom layer and influenced by the coriolis force. There is a correlation between rising sea
surface temperature and the formation of tropical cyclones. When the sea surface temperature is high
it will form a low pressure center that can trigger the occurrence of tropical cyclones. The purpose of
this study was to analyze the characteristics of sea surface temperature before, during, and after the
occurrence of tropical cyclones in the southern Indonesia in 2017. Sea surface temperature data
downloaded from ERA Interim ECMWF with 0.25o x 0.25o resolution and occurrence of tropical
cyclones from Severe Weather Events BOM. Sea surface temperature data on every phase the
occurrence of each tropical cyclone are presented in graphical form to determine the dynamic
characteristics of sea level temperatures as tropical cyclones occur. The method of analysis used in
this research is descriptive analysis, both quantitatively and qualitatively. The conclusion from this
study is tropical cyclones Dahlia, Greg and Ernie occur when sea surface temperatures reach 29°C
and tropical cyclones Cempaka and Caleb occur when sea surface temperature 28°C. Tropical
cyclones lose when sea surface temperature reach 26°C. The difference sea surface temperature of 2°C
was observed as a feature of the destruction of tropical cyclones.
Keywords : tropical cyclones, sea surface temperature

1.

Pendahuluan

Siklon tropis merupakan badai yang berasal dari lautan tropis yang dipicu oleh perpindahan
panas. Siklon tropis terbentuk di atas lautan dengan suhu permukaan laut lebih dari 26°C dan
jarang terbentuk pada lintang kurang dari 5° (Emanuel, 2003). Struktur siklon tropis meliputi
mata, dinding mata, rainbands (kumpulan hujan), boundary layer inflow, upper tropospheric
outflow.
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Siklon tropis memerlukan lautan tropis yang hangat dan lembab sehingga menyebabkan adanya
pusat tekanan rendah yang berputar secara siklonik dengan gerak angin berlawanan dengan
arah jarum jam (counterclockwise) pada Belahan Bumi Utara (BBU) dan searah jarum jam pada
Belahan Bumi Selatan (BBS) serta menyebabkan massa udara berputar dan terangkat (Asrianti,
2013). Adanya pusat tekanan rendah dan didukung oleh energi dari uap air yang sangat banyak
dari lautan menyebabkan terjadinya daerah depresi dan terus berkembang menjadi siklon tropis
(Dare and McBride, 2011)
Siklon tropis tidak terbentuk di daerah ekuator karena gaya Coriolis mendekati nol (Neiburger,
1995 dalam Asrianti et al., 2013). Walaupun Indonesia bukan merupakan daerah pembentukan
siklon tropis, namun kondisi cuaca Indonesia sering mendapatkan imbas dari kejadian siklon
tropis (Haryani dan Zubaidah, 2012). Pada tahun 2017, berdasarkan data dari Australia
Government Bureau of Meteorology siklon tropis muncul sebanyak 11 kali di sekitar Australia
bagian utara dan 8 kali di perairan selatan Indonesia. Siklon tropis menimbulkan dampak
negatif jika sampai ke daratan Indonesia. Dampak yang dapat dirasakan adalah angin kencang,
hujan lebat, dan gelombang tinggi.
Pembentukan siklon tropis mengalami beberapa tahap, yaitu depresi tropis, badai tropis dan
kemudian siklon tropis.
1. Depresi Tropis
Jika angin di atas permukaan yang masuk berkecepatan antara 37–63 km per jam (20-34 knot)
maka disebut depresi tropis. Bentuknya belum mempunyai mata dan tidak berpilin.
2. Badai Tropis
Jika kecepatan angin terus meningkat mencapai antara 64-118 km per jam (35-64 knot), depresi
tropis tumbuh menjadi badai tropis. Bentuk sikloniknya (berpilin) sudah mulai terbentuk namun
belum memiliki mata.
3. Siklon Tropis
Jika kecepatan angin mencapai lebih besar dari 118 km/jam (>64 knot), maka badai tropis
tumbuh menjadi siklon tropis. Mata dan pusaran angin sudah terbentuk.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu melakukan
kajian mengenai karakteristik suhu muka laut pada saat kejadian siklon tropis di perairan selatan
Indonesia.
2. Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data suhu muka laut yang diunduh dari ERA
Interim ECMWF dengan resolusi 0.25o x 0.25o serta data kejadian siklon tropis dari Severe
Weather Events BOM. Data suhu muka laut pada setiap fase siklon tropis disajikan dalam
bentuk grafik guna mengetahui karakteristik dinamika suhu muka laut saat siklon tropis terjadi.
Letak geografis lokasi penelitian adalah 95o – 120o BT dan 5o - 20o LS. Siklon tropis yang
terjadi pada daerah tersebut, antara lain: siklon tropis dahlia, siklon tropis greg, siklon tropis
ernie, siklon tropis caleb dan siklon tropis cempaka.
Format data suhu muka laut adalah format data NetCDF (Network Common Data Format).
Format data NetCDF dirancang oleh Unidata Program Centre di Boulder, Amerika Serikat.
Format data NetCDF banyak digunakan untuk menyimpan data ilmiah khususnya data iklim,
karena data dengan format ini tidak bergantung pada jenis komputer yang digunakan.
Sedangkan data kejadian siklon tropis berupa jalur selama siklon aktif, fase-fase yang terjadi
saat siklon dan dampak yang dibawa oleh siklon tersebut.
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Data dalam format NetCDF (.nc) yang telah diunduh perlu diekstrak ke dalam format txt dengan
menggunakan aplikasi Panoply. Panoply merupakan aplikasi Java yang dapat digunakan untuk
memetakan barisan grid-grid dari file NetCDF, HDF, dan GRIB. Aplikasi ini dapat diunduh
secara bebas di http://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/ download_win.html.
Dalam menampilkan fase-fase setiap siklon, diperlukan peta lokasi penelitian. Peta lokasi
penelitian dibuat dalam bentuk grid dengan resolusi 1o x 1o. Menentukan setiap fase dari setiap
kejadian siklon tropis dan mencari rata-rata suhu muka laut di setiap fase dalam satu grid.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, baik secara
kuantitatif dan kualitatif. Parameter-parameter tersebut akan dijabarkan di bagian analisis.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Gambar 1. Grafik suhu muka laut saat terjadinya siklon tropis (a) Dahlia, (b) Greg, (c) Caleb, (d) Ernie, (e)
Cempaka
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Hasil pengolahan data menunjukan bahwa siklon tropis terjadi pada saat suhu muka laut di atas
26oC. Kenaikan suhu muka laut menyebabkan terbentuknya pusat tekanan rendah. Pusat
tekanan rendah ini mendorong awan untuk bergerak mendekatinya (mengalami konvergensi).
Pada kejadian siklon tropis dahlia, fase depresi siklon terjadi pada suhu muka laut 29oC. Saat
fase siklon tropis suhu muka laut mengalami penurunan sebesar 1oC dan mengalami kenaikan
lagi saat siklon mulai punah. Sedangkan saat kejadian siklon tropis Greg, fase depresi siklon
terjadi pada suhu muka laut sebesar 29oC. Pada fase siklon tropis dan menjelang punah, suhu
muka laut konstan sebesar 28oC.
Fase depresi tropis dan siklon tropis pada kejadian siklon tropis Caleb terjadi pada suhu muka
laut sebesar 28oC. Namun siklon Caleb mulai punah ketika suhu muka laut turun menjadi 26oC.
Begitu pula saat kejadian siklon tropis Ernie, fase depresi tropis terjadi saat suhu muka laut
sebesar 29oC dan punah saat suhu muka laut sebesar 26oC. Perbedaan data ditunjukan saat
kejadian siklon tropis cempaka, suhu muka laut konstan pada suhu 28oC baik saat depresi tropis
hingga punah.
4. Kesimpulan
Pada saat suhu muka laut di atas 26oC terbentuk pusat tekanan rendah. Pusat tekanan rendah
ini mendorong awan untuk bergerak mendekatinya atau mengalami konvergensi. Saat
mengalami fase depresi terdapat beberapa perbedaan antara kelima siklon. Fase depresi pada
siklon dahlia dan greg saat suhu muka laut 29oC. Pada fase siklon tropis dahlia suhu muka laut
mengalami penurunan sebesar 1oC dan mengalami kenaikan lagi saat siklon mulai punah.
Sedangkan fase siklon tropis greg suhu muka laut kostan hingga menjelang punah sebesar 28oC.
Fase depresi tropis dan siklon tropis pada kejadian siklon tropis Caleb terjadi pada suhu muka
laut sebesar 28oC, mulai punah ketika suhu muka laut turun menjadi 26oC. Begitu pula saat
kejadian siklon tropis Ernie, fase depresi tropis terjadi saat suhu muka laut sebesar 29oC dan
punah saat suhu muka laut sebesar 26oC. Perbedaan data ditunjukan saat kejadian siklon tropis
cempaka, suhu muka laut konstan pada suhu 28oC baik saat depresi tropis hingga punah.
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ANALISIS PROSES SUMBER GEMPABUMI PIDIEJAYA
7 DESEMBER 2016
ABDUL ROSID, IMAN FATCHUROCHMAN
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jalan Angkasa 1 No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat
Abstrak. Gempabumi Pidiejaya 7 Desember 2016 merupakan gempa yang unik. Gempabumi tersebut
terjadi di zona sesar yang memiliki aktifitas gempabumi yang sepi namun memiliki kekuatan yang
cukup besar. Dengan tujuan untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode inversi pada gelombang badan teleseismik yang diunduh dari jaringan seismik
IRIS-DMC. Fungsi Green dihitung menggunakan metode Kikuchi dan Kanamori [7] untuk gelombang
badan teleseismik. Parameter sumber yang didapatkan dari proses inversi adalah sebagai berikut: arah
strike 148o, sudut kemiringan bidang sesar (dip) 80o, serta arah rake -178.5o, momen seismik sebesar
0.1297x1020 Nm, durasi sumber = 19 detik, dengan panjang bidang sesar = 50 km searah strike dan 35
km searah dip. Berdasarkan hasil inversi tersebut didapatkan proses sumber terbagi menjadi dua tahap:
rupture menyebar ke arah permukaan (up dip) di dekat hiposenter (tahap 1). Selanjutnya tahap ke 2
berlangsung dengan propagasi rupture searah dip (down dip) menghasilkan slip maksimum sebesar
1.128 meter.
Kata kunci : Gempabumi Pidijaya, proses sumber, rupture, asperity, fungsi Green.
Abstract. The Desember 7th 2016 Pidiejaya earthquake was quite unique earthquake. It is generated in
low seismicity area but its magnitude is quite high. A research has been conducted to understand this
phenomenon using inversion method to the teleseismic body wave data from the IRIS-DMC seismic
network. The Green functions were calculated using Kikuchi and Kanamori method [7]. The source
parameters are obtained i.e. strike 148o, dip 80o, rake -178.5o, the total seismic moment = 0.1297x1020
Nm, the source duration time is 19 seconds, the length of the fault plane is 50 km on the strike direction,
and the width is 35 km along the dip. The result shows that the source process was divided into two
stages: rupture spreads to the surface (up dip) near the hypocenter (stage 1). Furthermore, the second
stage takes place with the propagation of the rupture to the dip direction (down dip) resulting in a
maximum slip of 1,128 meters.
Keywords : Pidiejaya earthquake, source process, rupture, asperity, Green function.

1.

Pendahuluan

Pada hari Rabu 7 Desember 2016, gempabumi yang cukup kuat mengguncang Aceh dan
sekitarnya dengan kekuatan M 6.4 berpusat di 18 km Timur Laut Kabupaten Pidiejaya.
Informasi dini dari gempabumi tersebut diberikan oleh BMKG (Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika) sebagai berikut: origin time = 07/12/2016 05:03:36 WIB, episenter
= 5.19 LU 96.24 BT, kedalaman = 10 km, magnitudo momen = 6,4 [1]. Gempabumi tersebut
dilaporkan menyebabkan 17 bangunan roboh, dan 52 orang korban jiwa. Gempabumi Pidiejaya
ini dirasakan di Sigli dan Pidiejaya IV SIG-BMKG (VII-VIII MMI), Samalanga III SIG-BMKG
(V-VI MMI), Banda Aceh II SIG-BMKG (III-IV MMI) [2].
Berdasarkan catatan sejarah gempabumi, Gempabumi Pidiejaya ini termasuk gempabumi yang
unik, karena gempabumi tersebut terjadi di daerah yang sepi dan jarang terjadi gempabumi,
namun memiliki kekuatan yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman
yang baik dari seismotektonik daerah ini, penting untuk menyelidiki daerah coseismik slip
gempabumi tersebut. Pada penelitian ini, model sumber gempabumi dibangun melalui proses
pencocokan waveform sintetis dengan hasil inversi waveform teleseismik seperti yang telah
dilakukan oleh Rosid dkk [10], dan Zhang dkk [17]. Secara umum, gelombang badan
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teleseismik mengandung informasi tentang tingkat pelepasan momen secara keseluruhan dan
kisaran kedalaman area rupture [15], sedangkan pengetahuan terperinci dari proses pecahnya
sumber dapat menganalisis proses dinamik sumber gempabumi [11].
2.

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer yang digunakan berupa rekaman gelombang badan teleseismik
(teleseismic bodywave) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Data rekaman gelombang badan jarak jauh didapatkan dari stasiun-stasiun seismik dengan
jarak 30°–90° dari episenter gempabumi sebab gelombang badan yang terekam dalam
radius ini tidak terlalu terkontaminasi oleh struktur bumi seperti kompleksitas mantel
bagian atas [9].
b. Data rekaman gelombang badan jarak jauh yang digunakan seluruhnya merupakan data
rekaman gelombang badan jarak jauh komponen vertikal.
c. Gelombang badan jarak jauh terekam dengan jelas dan konfigurasi stasiun perekamnya
memiliki cakupan azimuth yang baik.
Gambar 1 merupakan peta sebaran stasiun perekam data teleseismik di dunia dengan beragam
azimuth dari sumber gempabumi yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui kriteria yang
telah ditentukan, maka didapatkan data rekaman gelombang badan teleseismik sebanyak 47
komponen dari 47 stasiun seismik. Data tersebut diambil mulai dari 1 menit sebelum fase
gelombang P hingga 10 menit setelah waktu tiba gelombang P.

Gambar 1. Peta sebaran stasiun perekam data teleseismik.

Gelombang badan teleseismik yang digunakan dalam proses inversi ini didapatkan dari IRISDMC (Data Management Center of the Incorporated Research Institutions for Seismology) [4].
Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data parameter gempabumi Pidiejaya seperti
mekanisme fokal dari website GCMT (Global Centroid Momen Tensor) [6] serta data lokasi
hiposenter, magnitudo, dan origin time didapatkan dari parameter update dari BMKG sebagai
berikut: origin time = 07/12/2016 05:03:35 WIB, episenter = 5.25 LU - 96.24 BT, kedalaman
= 15 km, magnitudo momen = 6,5 [3].
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3.

Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan data gelombang badan teleseismik
dari beberapa stasiun pencatat, dan parameter gempabumi yang akan dijadikan input awal
iterasi. Panjang dan lebar patahan perlu dihitung untuk menentukan secara tepat bidang rupture
gempabumi. Proses penghitungan ini menggunakan rumusan Wells dan Coppersmith [13].
𝑀𝑤 = 4.49 + 1.49 x RLD…………………………………………………………..1
𝑀𝑤 = 4.37 + 1.95 x RW……………………………………….….………………..2
Untuk menghitung dan mengestimasi proses sumber gempabumi Pidiejaya, penulis
menggunakan program dan rumusan yang dikembangkan oleh Yagi dkk [14] sebagai berikut :
𝑊𝑗𝑜𝑏𝑠 (𝑡𝑖 ) = Σ 𝑋𝑚𝑛𝑘𝑙 𝑔𝑚𝑛𝑘𝑙 (𝑡𝑖 – (l –1)τ –𝑇𝑚𝑛 ) + 𝑒𝑗 …………...……………………3
dimana 𝑋𝑚𝑛𝑘𝑙 adalah komponen slip 𝑘 𝑡ℎ pada sub patahan 𝑚𝑛𝑡ℎ dan interval waktu 𝑙 𝑡ℎ ,
𝑔𝑚𝑛𝑘𝑗 (t) adalah fungsi Green, 𝑇𝑚𝑛 adalah waktu awal dari fungsi dasar untuk tiap sub patahan,
𝑒𝑗 diasumsikan sebagai Gaussian error dengan ragam (variance) 𝜎𝑗 .
Fungsi Green untuk data gelombang badan teleseismik dihitung menggunakan metode Kikuchi
dan Kanamori [7] dan metode extended reflectivity yang dikembangkan oleh Kohketsu [8].
Selanjutnya dengan menggunakan kode inversi yang dikembangkan oleh Yagi dkk [14],
rupture direpresentasikan sebagai distribusi slip terhadap ruang dan waktu pada bidang
patahan. Bidang patahan dibagi kedalam segmen patahan M x N dengan panjang dx dan lebar
dy. Kemudian, fungsi slip rate pada tiap segmen patahan ditentukan oleh rangkaian fungsi
segitiga sederhana terhadap lamanya waktu dislokasi (rise time), hingga vektor slip patahan
dapat ditentukan.
4.

Hasil dan Pembahasan

Hasil inversi data rekaman gelombang badan jarak jauh pada penelitian ini menunjukkan proses
rupture sumber gempabumi Pidiejaya. Gambar 2 menunjukkan hasil akhir dari proses inversi,
sehingga didapatkan beberapa parameter sumber seperti mekanisme sumber gempabumi,
fungsi moment-rate total, dan distribusi coseismic slip.
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Gambar 2. Parameter Sumber Hasil Inversi. a) Mekanisme fokal, b) Moment Rate Function,
c) Bidang patahan sumber gempabumi.

Metode inversi yang diterapkan dalam penelitian ini menghasilkan mekanisme sumber berupa
arah strike 148o, sudut kemiringan bidang sesar (dip) 80o, serta arah rake -178.5o (Gambar 2.a).
Hasil ini menunjukkan bahwa bidang sesar yang merupakan bidang terjadinya proses rupture
memiliki arah jurus Baratlaut-Tenggara dengan kemiringan yang sangat curam, serta memiliki
pergerakan dominan berupa geser kanan (dextral). Hasil ini relatif sesuai dengan hasil
mekanisme sumber dari GCMT yang juga digunakan sebagai geometri awal bidang patahan.
Proses sumber gempabumi Pidiejaya berlangsung cukup singkat dimana proses rupture
berlangsung selama 19 detik (Gambar 2.b) . Dengan durasi yang cukup singkat ini, gempabumi
tersebut menghasilkan momen seismik sebesar 0.1297x1020 Nm yang setara dengan magnitudo
momen (Mw) 6.7. Momen maksimum yang bangkitkan oleh gempabumi ini dicapai pada detik
ke 7 setelah proses rupture dimulai.
Bidang sesar yang menjadi sumber terjadinya gempabumi Pidiejaya memiliki panjang searah
strike yaitu 50 km dengan lebar 35 km yang membentang dengan sudut kemiringan 80o searah
dip. Selanjutnya bidang sesar tersebut dibagi menjadi beberapa subsesar dengan panjang dan
lebar masing-masing adalah 5 km, sehingga didapatkan 10 subsesar sepanjang arah strike, dan
7 subsesar sepanjang arah dip (Gambar 2.c). Besarnya slip dan arah slip pada masing-masing
subsesar kemudian dihitung dan didapatkan bahwa terdapat 2 buah asperities yang pecah pada
bidang sesar. Asperitiy itu sendiri didefinisikan sebagai daerah pada bidang sesar yang memiliki
slip lebih besar dari setengah slip maksimum yang terjadi pada bidang sesar tersebut [16].
Secara umum slip pada bidang patahan memiliki arah dominan ke kiri yang menandakan bahwa
gempabumi ini dibangkitkan oleh aktifitas sesar geser ke kanan (dextral).
Selanjutnya proses rupture detail dapat kita lihat pada Gambar 3 dimana secara keseluruhan
proses rupture pada bidang patahan dibagi menjadi dua tahapan. Sebagai tahapan pertama,
proses rupture dimulai dari hiposenter sebagai titik awal pecah (initial brake), Kemudian
rupture bergerak ke arah permukaan (up dip) pada detik-detik awal. Titik awal pecah ini
mengalami slip total sebesar 0.475 meter. Puncak dari tahapan pertama ini dimulai pada detik
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ke 3 dimana zona yang mengalami total slip maksimum pada asperity pertama mulai pecah.
Zona tersebut pecah dan mengalami slip sebesar 1.117 meter. Sementara itu, proses rupture
terus berlangsung dan asperity pertama terus mengembang hingga mulai pecah seluruhnya pada
detik ke 5 dengan luas keseluruhan asperity pertama adalah sekitar 150 km2 . Pada tahap ini,
proses rupture memiliki kecepatan rata-rata sekitar 2.716 km/detik. Sedangkan total momen
seismik (Mo) yang dicapai oleh pecahnya asperity pertama ini adalah 2.312x1018 Nm, atau
setara dengan magnitudo momen (Mw) 6.17.
Kemudian tahap ke dua dimulai dengan ditandai propagasi rupture yang bergerak semakin
dalam (down dip). Propagasi rupture ini disusul dengan mulai pecahnya asperity ke dua yang
terletak sejauh 21 km dari hiposenter (Gambar 3). Asperity ini mulai pecah pada detik ke 7
dimana zona yang mulai pecah pada detik tersebut merupakan zona yang mengalami total slip
maksimum pada bidang sesar. Besarnya total slip maksimum yang dicapai oleh asperity ini
adalah 1.128 meter. Setelah itu proses rupture terus berlangsung hingga seluruh subsesar mulai
pecah seluruhnya pada detik ke 10 dan berakhir pada detik ke 19. Sebagai hasilnya luasan
asperity ke dua yang pecah pada bidang sesar sekitar 125 km2 , dan momen seismik yang
dihasilkan oleh pecahnya asperity ke 2 ini adalah 2.804x1018 Nm atau setara dengan magnitudo
momen (Mw) 6.23.
Pada tahap ke 2, proses rupture memiliki kecepatan rata-rata sekitar 3.17 km/detik. Jika
dibandingkan dengan tahap 1, pada tahap ini proses rupture memiliki kecepatan yang lebih
tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena lapisan batuan pada tahap 2 yang lebih dalam, memiliki
nilai rigiditas atau kekakuan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lapisan batuan pada
tahap 1 yang lebih dangkal.
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Gambar 3. Ilustrasi proses dimulainya rupture perdetik pada bidang sesar.
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Gambar 4 menunjukkan perbandingan antara waveform observasi yang berwarna hitam dengan
waveform sintetis yang disajikan dengan warna merah. Masing-masing waveform tersebut
dicuplik dengan lebar cuplikan 50 detik, dimulai 10 detik sebelum waktu datang gelombang P,
dengan filter band-pass 0.001-1 Hz. Kemudian dikonversi menjadi ground displacement
dengan waktu sampling 0.3 detik.
Secara umum pencocokan waveform menunjukkan hasil terbaik yang dapat dicapai dan
diindikasikan oleh variansi yang kecil yaitu 0,417. Hasil kalkulasi wavefowm sintetis tampak
sangat menyerupai waveform observasi. Hal ini menunjukkan bahwa model distribusi slip yang
dihasilkan dalam penelitian ini sudah sangat mendekati keadaan sebenarnya dari proses sumber
gempabumi yang ada di lapangan. Namun masih terdapat beberapa hasil pencocokan waveform
sintetis dan observasi dari beberapa stasiun seperti AIS, TSUM, dan KIV yang kurang bagus.
Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada lokasi tersebut, model kecepatan atau struktur
yang diasumsikan tidak terakomodir dengan baik [5].

Observasi
Sintetis
Gambar 4. Pencocokan waveform sintetis dan bbservasi. Waveform observasi berwarna hitam dan sintetis
berwarna merah.

Selanjutnya kami melakukan perbandingan model rupture hasil penelitian ini terhadap
penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih
baik. Gambar 5.a dan 5.b merupakan peta sebaran aftershock gempabumi Pidiejaya yang telah
direlokasi sebelumnya oleh Supendi dkk [12]. Kemudian kami membandingkan model rupture
hasil penelitian ini dengan memodifikasi hasil relokasi gempabumi susulan yang disesuaikan
dengan panjang dan lebar bidang rupture. Hasil pencocokannya ditunjukkan oleh Gambar 5.c.

424

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Gambar 5. a) Peta hasil relokasi aftershock gempabumi Pidiejaya oleh Supendi dkk [12], b) Penampang
melintang gempabumi susulan terelokasi [12], c) Plot sebaran rupture dan aftershock
hasil modifikasi dari Supendi dkk [12].

Gambar 5.c memperlihatkan bahwa sebaran gempabumi susulan terfokus pada wilayah
propagasi rupture pada bidang patahan. Tampak pada bidang patahan terdapat 2
pengelompokan aftershock yang bersesuaian dengan lokasi asperities. Hampir semua
gempabumi susulan tercakup ke dalam daerah propagasi rupture. Hal ini menunjukkan bahwa
hasil pemodelan proses sumber pada penelitian ini memiliki kesesuaian yang cukup baik
dengan hasil penelitian relokasi gempabumi susulan yang telah dilakukan oleh Supendi dkk
[12].
5.

Kesimpulan

Hasil analisis mekanisme sumber gempabumi dan identifikasi berdasarkan arah slip pada
bidang sesar menunjukkan bahwa gempabumi Pidiejaya terjadi pada kedalaman dangkal
dengan mekanisme sesar geser ke kanan (dextral), dengan arah jurus sesar adalah BaratLautTenggara. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat dari gempabumi serupa yang bersumber dari sesar
lokal di daratan Sumatra. Bidang patahan yang menjadi sumber gempabumi tersebut memiliki
panjang 50 km searah strike dan lebar 35 km searah dip. Hasil ini sudah cukup tervalidasi
dengan hasil pencocokan waveform observasi dan sintetis yang cukup baik, serta adanya
kesesuaian yang sangat baik dengan sebaran gempabumi susulan yang telah direlokasi oleh
Supendi dkk [12].
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Abstrak. Bengkulu merupakan daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami. Hingga saat ini tercatat
terdapat tiga gempa bumi yang memicu tsunami di Bengkulu. Gempa bumi yang dapat memicu tsunami
tidak hanya ditentukan oleh parameter magnitude, lokasi, kedalaman jenis dan mekanisme focus.
Faktor lain yang dapat menentukan potensi gempa bumi pemicu tsunami adalah nilai Tdur. Penelitian
ini bertujuan untuk menentukan nilai batas Tdur gempa pemicu tsunami agar dapat dijadikan sebagai
salah satu acuan dalam peringatan dini tsunami. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah tiga
even gempa yang menimbulkan tsunami di Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data dari 50 stasiun
yang berjarak 30-90 derajat dari pusat gempa. Pengolahan data menggunakan program SAC dengan
filter highpass 1-5 Hz. Dari ketiga data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa batas nilai Tdur
gempa yang menimbulkan tsunami adalah diatas 100 sekon.
Kata kunci :Tdur, SAC, tsunami
Abstract. Bengkulu is an area prone to earthquakes and tsunamis. Up to now there are recorded three
earthquakes that triggered the tsunami in Bengkulu. Earthquakes that can trigger a tsunami are not
only determined by parameters of magnitude, location, depth of type and focus mechanism. Another
factor that can determine the potential of a tsunami trigger earthquake is the Tdur value. This study
aims to determine the boundary value of Tdur earthquake triggering tsunami to be used as one of the
reference in tsunami early warning. The data used in this research are three earthquake events that
cause tsunami in Bengkulu. This study uses data from 50 stations that are 30-90 degrees from the
epicenter. Data processing using SAC program with highpass filter 1-5 Hz. From these three data, it
can be concluded that the limit of Tdur value of earthquake that caused tsunami is above 135 seconds.
Keywords : Tdur, SAC, tsunami

1. Pendahuluan
Bengkulu merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Sejak tahun 2000
tercatat terdapat tiga gempa bumi yang memicu tsunami di daerah Bengkulu. Pada tanggal 4
Juni 2000, gempa bumi dengan episenter di zona subduksi memiliki kekuatan 7,3 SR
menggoncang Bengkulu dan memicu tsunami. Gempa bumi 12 September 2007 memicu
tsunami dan menyebabkan 25 korban jiwa dengan daerah yang paling terdampak adalah
Sumatera Barat, Bengkulu dan Kepulauan Mentawai[6]. Yang paling terbaru adalah gempa
bumi pada tanggal 25 Oktober 2010, gempa berskala besar Mw 7,7 terjadi di lepas pantai
Kepulauan Mentawai Indonesia. Gelombang yang dihasilkan akibat gempa tersebut
menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa di Pulau Pagai dan Sipora [5].
Berdasarkan catatan historis tersebut didapatkan bahwa mayoritas tsunami yang terjadi di
Indonesia disebabkan oleh gempa bumi. Potensi terjadinya tsunami akibat gempa bumi
ditentukan oleh beberapa parameter seperti magnitudo, kedalaman, lokasi dan jenis mekanisme
focus[7]. Akan tetapi tidak semua gempa bumi yang menimbulkan tsunami memenuhi kriteria
tersebut sehingga dibutuhkan faktor lain untuk menentukan terjadi atau tidaknya tsunami. Salah
satu faktor yang dapat digunakan untuk menentukan terjadi atau tidaknya tsunami adalah
dengan menentukan nilai durasi rupturenya (Tdur).
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Lomax dan Michelini (2009b; 2011) telah menemukan bahwa parameter panjang rupture dari
suatu gempa bumi merupakan parameter yang paling dominan yang mana nilainya sebanding
dengan durasi rupture. Nilai Tdur memberikan informasi lebih banyak tentang tsunami
dibandingkan magnitude momen dan dapat dilakukan sekitar 3-10 menit setelah gempa bumi
terjadi[10]. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bertujuan untuk menentukan batasan
nilai Tdur untuk gempa yang menimbulkan tsunami di Bengkulu agar dapat dijadikan sebagai
salah satu acuan dalam peringatan dini tsunami.
2. Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan data tiga event gempa bumi yang memicu tsunami di
daerah Bengkulu. Data tersebut diambil dari IRIS (Incorporated Research Institutions for
Seismology, https://www.iris.edu/wilber3/find_event) berupa rekaman seismogram komponen
Z. Kejadian gempa yang diambil merupakan data dari 50 stasiun pencatat yang berjarak 30-90
derajad dari pusat gempa. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya komplikasi triplikasi,
difraksi atau kedatangan fase sekunder yang signifikan pada waveform [11].

Gambar 1. Sebaran stasiun yang mencatat seluruh event gempa.
Pada penelitian ini nilai Tdur didapatkan dengan menghitung selisih waktu nilai P dan PP.
Penelitian ini menggunakan dua metode untuk menentukan nilai P dan PP, yaitu dengan
software TauP yang menggunakan model kecepatan IASP91 dan dengan picking manual. Nilai
P dan PP yang didapatkan dari TauP kemudian diselisihkan yang menghasilkan nilai Tdur.
Perhitungan nilai Tdur dengan picking manual dilakukan dengan beberapa tahapan. Pada
penelitian ini penulis menerapkan filter band-pass Butterworth high frequency (1-2) Hz untuk
mendapatkan rekaman seismogram kecepatan pada HF untuk masing - masing stasiun.
Kemudian dilakukan konversi ke velocity-squared envelopes untuk mendapatkan rms
amplitudo. Nilai Tdur pada penelitian ini didapatkan dari nilai rata – rata Tdur seluruh stasiun
pencatat.
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Mulai

Seismogram broad-band komponen vertikal

Filter band-pass Butterworth High Frecuency (1-2
Hz)

Picking gelombang P-PP

Konversi ke velocity-squared envelopes untuk
mendapatkan rms amplitudo

Hitung Tdur

Selesai

Gambar 2. Tahapan dalam menentukan ruture duration (Tdur).
3. Hasil dan Pembahasan
Secara umum, gempa memiliki durasi patahan (Tdur > 50 s). Bilek dan Lay [8] menjelaskan
bahwa gempa dangkal di dekat zona subduksi memiliki material geologi yang lemah karena
terdiri dari batuan sedimen muda. Situasi ini menyebabkan atenuasi dari energi seismik akibat
gesekan batuan. Oleh karena itu, proses pelepasan energi memakan waktu lebih lama [9]. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa parameter durasi periode gelombang-P memiliki pengaruh
yang kuat untuk menentukan potensi tsunami. Hasil penelitian menunjukkan nilai durasi
patahan pada daerah Bengkulu ialah Tdur > 100 s. Hasilnya menunjukkan bahwa parameter
durasi periode gelombang-P memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan potensi tsunami
gempa.

Tanggal

Tabel 1. Hasil analisa Rupture Duration di daerah Bengkulu
Lintang Bujur Kedalaman Mw
Tdur
P-PP (s) TauP (s)

4/6/2000
-4.69
12/9/2007 -4.46
25/10/2010 -3.52

102.14
101.4
100.1

52.7
35.5
20

7.9
8.5
7.8
429

104.82
146.52
129.1

149.55
143.22
137.27

IRIS
(s)
79
134
108
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Hasil analisis untuk gempa pada tanggal 4 Juni, 2000,Mw 7.9 menghasilkan durasi patahan
104,82 s. Berdasarkan kriteria tersebut, gempa ini terindikasi menghasilkan tsunami.
Berdasarkan hasil otomatis dari TauP, durasi patahan 149.55 s dan dari IRIS 79 s. Untuk gempa
pada tanggal 12 September 2007, Mw 8.5, durasi patahan 146.52 s, dari TauP s detik dan IRIS
s. Berdasarkan kriteria tersebut, gempa ini juga terindikasi menghasilkan tsunami.
Gempa pada tanggal 25 Oktober 2010, Mw 7.8 menghasilkan durasi patahan 129.1 s, TauP
137.27 s dan IRIS 108 s. Berdasarkan kriteria tersebut, gempa ini terindikasi menghasilkan
tsunami.
Perbedaan durasi patahan yang dihasilkan oleh picking P-PP dengan TauP disebabkan karena
TauP hanya mempertimbangkan jarak hiposenter dan kedalaman, sehingga yang dihasilkan
hanya perkiraan waktu tiba gelombang nya saja. Sementara perbedaan yang dihasilkan oleh
IRIS (Incorpporated Research Institutions for Seismology) disebabkan karena IRIS
menghitung seluruh stasiun di dunia yang merekam kejadian gempa tersebut, sementara
penelitian ini menggunakan 50 stasiun. Hasil prosesing sinyal untuk gempa pada salah satu
stasiun ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 3. Prosedur rupture duration pada stasiun KEV untuk gempa Bengkulu, 4 Juni
2010. Dari atas ke bawah: sinyal kecepatan, high frequency filter,
enveloping dan normalisasi.
4. Kesimpulan
Secara umum, durasi gelombang P lebih bagus digunakan untuk menentukan potensi tsunami
dibandingkan Mw. Berdasarkan hasil penelitian, rupture duration > 100 s pada daerah
Bengkulu memiliki potensi untuk menghasilkan tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
durasi gelombang P memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan potensi tsunami saat
terjadi gempa. Gempa yang tidak menimbulkan tsunami, berlokasi jauh dari subduksi dan
berada di darat. Berdasarka penelitian ini, durasi gelombang P dapat digunakan sebagai
parameter tambahan untuk peringatan tsunami dan meningkatan performa Ina-TEWS.
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Abstrak. Laju pengurangan garis pantai atau abrasi merupakan salah satu dampak dari perubahan
iklim. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperlambat laju pengurangan garis pantai yaitu dengan
mempertahankan ekosistem mangrove. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju pengurangan
garis pantai pada pesisir yang memiliki ekosistem mangrove dan non-mangrove. Penelitian difokuskan
di pesisir Sumatera Utara tepatnya di Kecamatan Percut Sei Tuan hingga Deli Serdang. Metode yang
digunakan yaitu penginderaan jauh dengan data citra Google Earth (2000-2017) dan menggunakan
software ArcGIS 10.3 dengan ekstensi Digital Shoreline Analysis System (DSAS). DSAS menghasilkan
transect tegak lurus terhadap garis dasar (baseline) dan parameter statistik yaitu end point rate (EPR)
yang mewakili tingkat erosi dan perubahan garis pantai. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata laju
pengurangan garis pantai di wilayah pada ekosistem mangrove sebesar 10 m/tahun sedangkan pada
ekosistem non-mangrove sebesar 37 m/tahun. Daerah yang paling beresiko mengalami pengurangan
garis pantai yaitu zona dengan tutupan lahan bervegetasi rendah dan tanah lapang. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak pemerintah dan swasta dalam menentukan
kebijakan adaptasi dan rehabilitasi pengelolaan wilayah pesisir untuk mengurangi resiko dampak
perubahan iklim.
Kata kunci : mangrove, penginderaan jauh, perubahan iklim, pesisir
Abstract. The rate of reduction of coastline or abrasion is one of the impacts of climate change. Efforts
can be made to slow the rate of coastline reduction by maintaining the mangrove ecosystem. This study
was conducted to determine the rate of coastline reduction in coastal areas that have mangrove and
non-mangrove ecosystems. The study focused on the coast of North Sumatra in District Percut Sei Tuan
to Deli Serdang. The method used is remote sensing with Google Earth image data (2000-2017) and
ArcGIS 10.3 software with Digital Shoreline Analysis System (DSAS) extension. DSAS produces
transect perpendicular to the baseline and statistical parameter namely end point rate (EPR)
representing erosion and shoreline changes. The results showed the average rate of coastline reduction
in the area of the mangrove ecosystem of 10 m/year while in the non-mangrove ecosystem of 37 m/year.
The areas most at risk of coastline reduction are low vegetation cover and lowland areas. The results
of this study are expected to provide information for the government and private parties in determining
adaptation policies and rehabilitation of coastal area management to reduce the risk of climate change
impacts.
Keywords : mangrove, remote sensing, climate change, coastal

1. Pendahuluan
Perubahan iklim diakui sebagai sebuah ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup ekosistem di dunia (Hulme 2005). Dampak yang ditimbulkan dirasakan oleh berbagai
sektor, tak terkecuali sektor pesisir. Perubahan iklim berpotensi menaikkan tinggi muka laut,
badai ekstrem, rusaknya terumbu karang, perubahan garis pantai, peningkatan suhu laut,
kelangsungan hidup ekosistem bakau, dan berkurangnya sumberdaya perikanan (Scavia et al.
2002). Penelitian ini akan fokus terhadap laju pengurangan garis pantai sebagai salah satu
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dampak perubahan iklim. Laju pengurangan pantai pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Faktor lain yang menjadi pertimbangan yaitu tutupan lahan mangrove dan non
mangrove, yang kelangsungan ekosistemnya juga dipengaruhi oleh perubahan iklim.
Para peneliti telah banyak melakukan kajian mengenai ketahanan dan peran mangrove terhadap
dampak perubahan iklim (Ellison 2000; Scavia et al. 2002; Gilman et al. 2008; Alongi 2008;
Erwin 2009). Mangrove ditanam pada zona litoral dimana zona tersebut merupakan zona
pasang surut yang sewaktu-waktu terendam. Perubahan pasang surut tersebut dapat menggerus
partikel tanah wilayah pesisir. Mangrove memiliki adaptasi fisiologi dan morfologi yang tinggi,
khusus terhadap habitat intertidalnya yang bersalinitas tinggi, oksigen cukup rendah,
ketersediaan nutrisi yang buruk, dan merupakan daerah mobilitas substrat (Ellison 2000).
Mangrove dapat secara efisien menangkap dan mengikat sedimen atau partikel tanah oleh
batang pohon dan sistem perakarannya (Alongi 2008). Oleh karena itu, ekosistem mangrove
perlu dipertahankan untuk menjaga laju pengurangan garis pantai.
Laju pengurangan garis pantai berbeda pada setiap tutupan lahan. Semakin besar dan tinggi
kerapatan vegetasi di sebuah pesisir maka akan dapat memperlambat pengurangan garis pantai.
Penelitian ini bertujuan mengkuantifikasi laju pengurangan garis pantai pada tutupan lahan
mangrove dan non mangrove Perbedaan laju pengurangan garis pantai pada setiap tutupan
lahan sangat penting untuk dikaji karena hasil dari kajian tersebut dapat digunakan sebagai
landasan ilmu dalam menentukan kebijakan adaptasi dan rehabilitasi pengelolaan wilayah
pesisir untuk mengurangi resiko dampak perubahan iklim.
2. Metode Penelitian
2.1. Wilayah Kajian
Daerah penelitian ini terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Wilayah
kajian terletak pada titik koordinat antara garis lintang 030 40' 293"- 030 40'. 693" LU dan 0980
55’.659”- 0980 56’.505” LS. Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki potensi hutan mangrove
yang besar dengan luas sekitar 3.817 ha dengan peruntukan/status Hutan Suaka Alam (HSA)
seluas 2580.60 ha dan Hutan Penggunaan Lain (HPL) seluas 1236.40 ha (BPS Kabupaten Deli
Serdang 2005). Pemilihan daerah ini karena dataran rendah dengan tanah berlumpur dan
dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Faktor antropogenik dan alami menyebabkan erosi di
sepanjang laut.
2.2. Sumber Data dan Geo-referencing
Penelitian ini menggunakan citra Google Earth secara historis yang diunduh pada tahun 2000,
2002, 2006 dan 2008, 2013, 2016, 2017. Gambar dipilih karena memiliki resolusi spasial yang
tinggi, kemudian bebas dari awan dan tersedia secara bebas. Semua data ini di geo-referensi
ke UTM Proyeksi dan sistem koordinat WGS-1984 Zone 47N .
No Name
Path/row Acquisition date Resolution Study Area
1
Google Earth
7/7/2000
1
2
Google Earth
6/21/2002
2
3
Google Earth
6/15/2006
3
4
Google Earth
3/31/2008
1
5
Google Earth
9/20/2013
1
6
Google Earth
2/19/2016
3
7
Google Earth
7/7/2016
1
8
Google Earth
1/20/2016
2
9
Google Earth
5/19/2017
1
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2.3. Mangrove shoreline digitization and detection
Tepian hutan mangrove digunakan sebagai indikator garis pantai untuk melihat tingkat historis
perubahan garis pantai bakau di wilayah kajian. Menggunakan kanopi tertutup hutan mangrove
sebagai perbatasan dari luas daratan merupakan solusi untuk membedakan lumpur dari daerah
darat, namun beberapa tanaman mangrove tunggal di eliminasi dari analisis. ArcGIS digunakan
secara manual mendigitalkan posisi garis pantai bakau pada tahun 2000-2017 .
2.4. Perhitungan laju garis pantai
Laju garis pantai dihitung menggunakan perangkat lunak DSAS yang telah terintegrasi dengan
ArcMap. DSAS menghasilkan transect tegak lurus terhadap garis dasar (baseline) dan beberapa
parameter statistik seperti end point rate (EPR), average of rates (AOR), minimum description
length (MDL), jackknifing (JK), linear regression rate (LRR), reweighted least squares (RLS),
weighted least squares (WLS), reweighted weighted least squares (RWLS), least absolute
deviation (LAD), dan weighted least absolute deviation (WLAD). Penelitian ini menggunakan
jarak 100 m dari garis dasar dan dua parameter statistik yaitu end point rate (EPR) dan shorline
change envelope (SCE) yang mewakili tingkat erosi dan perubahan garis pantai. EPR
digunakan untuk melihat perubahan posisi antara garis pantai tertua dan terakhir dalam
kumpulan data yang diberikan. Karena hanya mempertimbangkan posisi garis pantai paling
awal dan terbaru, sangat cocok untuk analisis perubahan garis pantai mangrove jangka pendek.
3. Hasil dan Pembahasan
Perubahan laju garis pantai dapat mengindikasikan terjadinya akresi atau abrasi. Akresi
menunjukkan penambahan garis pantai, sedangkan abrasi menunjukkan pengurangan garis
pantai. Tabel berikut menunjukkan perubahan garis pantai melalui besarnya transek pada setiap
zona.
Tabel 1 Perubahan garis pantai di setiap zona

Items
Number of transects
Transect length (m)
Maximum of shoreline change (m/yr)
Minimum of shoreline change (m/y)

Zones
1
108
5350
6.23
-12.9

2
169
8400
3.47
-57.78

3
117
5800
28.83
-30.37

Perubahan garis pantai diindikasikan melalui nilai end point rate (EPR). Nilai end point rate
positif menunjukkan bahwa di suatu wilayah mengalami akresi atau penambahan garis pantai.
Sebaliknya, jika nilai end point rate negatif maka di suatu wilayah tersebut mengalami abrasi
atau pengurangan garis pantai. Berdasarkan tabel 1, penambahan garis pantai terbesar terjadi di
zona 3. Hal ini ditunjukkan oleh nilai maksimum perubahan garis pantai yang dimiliki oleh
zona 3 yaitu sebesar 28.83 atau lebih besar 4.5 kali dari zona 1 dan 9 kali dari zona 2.
Pengurangan garis pantai terbesar terjadi di zona 2 dengan nilai end point rate sebesar -57.78.
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Gambar 1 Hasil intersect dan klasifikasi mangrove

Selama periode 2000-2017, dua garis pantai mangrove dilaporkan Ada 108 transek yang
dihasilkan di zona 1 (Gambar 1). Perubahan tingkat garis pantai mangrove berkisar antara 12.9myr-1 sampai 6.23myr-1.). Bagian mangrove dibagian garis pantai banyak berkurang
sedangkan untuk wilayah tengah dari zona 1 beberapa bertambah.

Gambar 2 Hasil intersect dan klasifikasi mangrove
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Selama periode 2002-2016, dua garis pantai mangrove dilaporkan Ada 158 transek yang
dihasilkan di zona 2 (Gambar 2). Perubahan tingkat garis pantai mangrove berkisar antara 57.78myr-1 sampai 3.47myr-1.. Bagian mangrove dibagian garis pantai banyak berkurang
sedangkan untuk wilayah tengah dari zona 2 beberapa bertambah.

Gambar 3 Hasil intersect dan klasifikasi mangrove

Selama periode 2006-2016, dua garis pantai mangrove dilaporkan Ada 158 transek yang
dihasilkan di zona 2 (Gambar 3). Perubahan tingkat garis pantai mangrove berkisar antara - 30.37myr-1 sampai 28.83myr-1.. Bagian mangrove dibagian garis pantai banyak berkurang
sedangkan untuk wilayah tengah dari zona 2 beberapa bertambah.
4. Kesimpulan
Dampak perubahan iklim mengakibatkan naiknya muka air laut sehingga garis pantai mulai
menjorok ke arah darat, dalam penaanganan kenaikan garis pantai bisa dilakukan dengan
adanya mangrove di tepi pantai yang menahan laju abrasi. Berdasarkan data yang diperoleh
bahwa mangrove dapat menahan laju kenaikan garis pantai
Ucapan terima kasih
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yang selalu membantu dalam segala hal baik berupa semangat, doa, dan materi.
Daftar Pustaka
1. Hulme PE. 2005. Adapting to climate change: is there scope for ecological management in
the face of a global threat?. Journal of Applied Ecology. 42 : 784–794
2. Scavia D, Field JC, Boesch DF, Buddemeier RW, Burkett V, Cayyan DR, Fogarty M,
Harwell MA, Howarth R, Mason C, et al. 2002. Climate change impact on U.S. coastal and
marine ecosystem. Estuaries. 25(2):149-164.
3. Alongi DM. 2008. Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses
to global climate change. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 76:1-13.
4. Ellison JC. 2000. How south pasific mangroves may respond predicted climate change and
sea-level rise. Tasmania (AU) : University of Tasmania.
436

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

5. Gilman EL, Ellison JC, Duke NC, Field C. 2008. Threats to mangroves from climate change
and adaptation options : a review. Aquatic Botany. 89:237-250.
6. Erwin KL. 2009. Wetlands and global climate change: the role of wetland restoration in a
changing world. Wetlands Ecol Manage. 17:71–84.

437

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

DAMPAK SEBARAN ABU VULKANIK GUNUNG AGUNG TERHADAP
PERSEBARAN IKAN DI SAMUDERA HINDIA SELATAN
VENNY HEARTTIANA, ARRUMI ISNANDIAHENING, SUYATIM
Prodi Meteorologi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Abstrak. Letusan Gunung Agung yang diawali dengan meningkatnya intensitas gempa vulkanik
menimbulkan banyak dampak. Selain dampak dari meningkatnya intensitas gempa vulkanik yang dapat
dirasakan, sebaran debu vulkanik akibat erupsi gunung juga memiliki dampak yang besar bagi manusia
dan lingkungan. Pada saat letusan Gunung Agung terjadi, terdapat pula fenomena Siklon Tropis
Cempaka yang tumbuh di Samudera Hindia (selatan Jawa) yang menyebabkan arah pergerakan abu
vulkanik menuju Samudera Hindia. Penelitian ini menggunakan data sebaran debu vulkanik yang
ditangkap oleh satelit himawari 8 kanal IR, I2, dan I4 yang kemudian akan diolah menggunakan
algoritma Three-band Volcanic Ash Product (TVAP) dan akan dipetakan dalam bentuk jpeg dengan
menggunakan aplikasi The Grid Analysis and Display System (GrADS). Selanjutnya, akan dilakukan
analisa pengaruh sebaran abu vulkanik Gunung Agung terhadap persebaran ikan di wilayah Samudera
Hindia (selatan Yogyakarta) dengan menggunakan data persebaran klorofil-a. Penelitian sebelumnya
menyatakan bahwa dampak yang dapat diakibatkan oleh sebaran debu vulkanik adalah menurunnya
populasi makhluk hidup pada daerah yang tertutup oleh abu vulkanik. Dari peta yang dihasilkan dalam
penelitian ini dapat dibuktikan kebenaran dari teori yang sudah ada dan nantinya layak untuk digunakan
di bidang perikanan terutama bagi para nelayan.
Kata Kunci: Abu vulkanik, klorofil-a, TVAP
Abstract. The eruption of Mount Agung, which began with the increased volcanic earthquake intensity
caused many impacts. In addition to the impact of increased volcanic earthquake intensity that can be
felt, the spread of volcanic ash caused by eruption of the mountain also has a great impact for humans
and the environment. At the time of Mount Agung eruption occurs, there is also Cempaka Tropical
Cyclone phenomenon that grows in the Indian Ocean (south of Java) which causes the direction of
movement of volcanic ash towards the Indian Ocean. This research uses the data of volcanic ash dumps
captured by 8 channels IR, I2, and I4, which then will be processed using Three-band Volcanic Ash
Product (TVAP) algorithm and will be mapped in jpeg format using The Grid Analysis and Display
System (GrADS). Furthermore, will be analysed the influence of volcanic ash distribution of Mount
Agung to the distribution of fish in the Indian Ocean (south of Yogyakarta) by using the distribution
data of chlorophyll-a. Previous research has suggested that the impact that volcanic ash could cause
is the declining population of living things in areas covered by volcanic ash. From the map produced
in this study can be prove the truth of the existing theory and later eligible for use in the field of fisheries,
especially for the fishermen.
Key Words: Volcanic Ash, chlorophyll-a, TVAP

1. Pendahuluan
Gunung Agung yang terletak pada 115.508 bujur timur (BT) dan 8.342 lintang selatan (LS),
termasuk gunung vulkanik yang masih aktif. Menurut sejarahnya, Gunung Agung sudah
mengalami erupsi sebanyak empat kali, dimulai pada tahun 1800 [1]. Berdasarkan sejarah
karakter letusan Gunung Agung, pola dan sebaran hasil pada tahun 1808, 1821, 1843, dan 1963
menunjukkan tipe letusan yang hampir sama, diantaranya adalah bersifat eksplosif (letusan,
dengan melontarkan batuan pijar, pecahan lava, hujan piroklastik dan abu), dan efusif berupa
aliran awan panas, dan aliran lava [2]. (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,
2014).
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Bentuk Gunung Agung secara morfologi berupa gunung api kerucut dan parasit gunung api.
Gunung api yang berbentuk kerucut hampir simetri dengan ketinggian 3014 m dpl dan memiliki
lereng yang relatif terjal. Parasit gunung api pada daerah Gunung Agung terdapat pada lereng
tenggara yang membentuk kerucut-kerucut gunung api (cone shape), diantaranya adalah
Gunung Pawon (800 m dpl), sedangkan beberapa kerucut pada bagian timur Gunung Agung
diduga bukan merupakan parasit dari gunung tersebut. Satuan morfologi Gunung Agung
terbentuk dari bahan yang terdiri dari lava dan bahan lepas berupa skoria atau “cinder” [2].
Pembentuk utama dari lava Gunung Agung adalah batuan basalt dan andesit basalt. Hasil
analisis dari kimia batuan yang terdapat pada Gunung Agung dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Kandungan batuan Gunung Agung

SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO
MnO
TiO2
P2O5
S (total)
Na2O
K2O
H2O
Hilang
dibakar
FeO

Pasir
(Tampak
Siring)
(%)
1
53,68
9,42
21,53
8,10
4,47
0,25
0,94
0,11
0,35
0,31
0,01
0,23
0,60

Lapili
(Besakih)
253-63
(%)
2
50,78
10,72
20,11
8,39
4,11
1,98
0,94
0,07
0,72
0,46
0,05
0,13
0,90

Abu
(Batuniti)
27-3-63
(%)
3
50,99
8,77
20,11
7,88
3,44
0,12
1,02
0,11
3,51
0,28
0,01
2,45
0,96

Bom lava Abu
(Batuniti) (rending)
(%)
13-3-63
(%)
4
5
50,54
55,00
10,98
5,28
19,86
19,85
8,62
7,27
5,58
2,90
1,98
0,13
1,05
0,93
0,04
0,05
0,61
1,27
0,22
1,50
0,01
0,25
0,27
1,00
0,90
4,22
2,45

Lapili Batu apung
(Rendang) 17-3-63
(%)
6
53,25
4,99
18,81
8,01
4,64
0,18
0,95
0,03
0,21
2,04
1,49
0,14
0,85

7
53,70
4,58
16,69
8,27
4,90
0,20
0,95
0,08
0,17
2,33
1,55
0,41
1,02

4,65

5,82

Pada tanggal 26 November 2017 diperoleh data dengan menggunakan DOAS didapatkan
jumlah fluks SO2: 5494(±1618) ton/hari (pada jarak lk.12 km dari kawah di bagian tenggara G.
Agung). Sedangkan pada tanggal 27 November, pukul 05.05 WITA tercatat erupsi magmatik
dengan ketinggian 2000 meter dari atas bibir kawah dengan warna abu kelabu tebal. Kemudian
intensitas erupsi abu mengalami peningkatan pada pukul 05.45 WITA dengan ketinggian
mencapai 3000 meter dari atas puncak, hingga mencapai ketinggian 3300 m pada pukul 11:00
WITA [3].
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebaran abu vulkanik adalah metode
Three-band Volcanic Ash Product (TVAP) dengan menggunakan tiga kanal IR dari satelit
geostationer. Tiga kanal tersebut berada pada daerah panjang gelombang 3.9 µm (IR4), 10.7
µm (IR1), dan 12.0 µm (IR2) [4]. Algoritma dari TVAP adalah sebagai berikut:
60 + 10(IR2 − IR1) + 3(IR4 − IR1) > 100

(1)

Apabila dari hasil algoritma tersebut didapatkan hasil lebih dari 100 maka pada daerah tersebut
terdapat sebaran abu vulkanik.
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Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai
150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu
permukaan air laut hangat, lebih dari 26.5 °C. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya
mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km/jam. Masa hidup suatu siklon tropis rata-rata
berkisar antara 3 hingga 18 hari. Karena energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka
siklon tropis akan melemah atau punah ketika bergerak dan memasuki wilayah perairan yang
dingin atau memasuki daratan [5].
Peristiwa erupsi Gunung Agung pada 27 November 2017 terjadi secara bersamaan dengan
terjadinya fenomena Siklon Tropis Cempaka di wilayah perairan selatan Pulau Jawa. Siklon
Tropis Cempaka dapat mempengaruhi arah persebaran debu vulkanik Gunung Agung. Hal ini
dikarenakan persebaran abu vulkanik akan mengikuti arah pergerakan angin di setiap lapisan.

Gambar 1. Lintasan siklon tropis Cempaka 27 November 2017

Akibat yang ditimbulkan oleh perubahan arah persebaran abu vulkanik tentu akan
mempengaruhi persebaran zat-zat yang terkandung di dalamnya yang juga dapat
mempengaruhi lingkungan. Salah satu dampak yang dapat diakibatkan adalah berkurangnya
jumlah populasi tanaman dan hewan di daerah terdampak abu vulkanik. Akan tetapi, belum ada
penelitian yang membahas dampak persebaran abu vulkanik terhadap persebaran organisme
laut, terutama ikan.
Abu vulkanik yang jatuh ke dalam sumber air dapat mengakibatkan perubahan kualitas airnya.
Berdasarkan pengalaman, dampak meletusnya gunung berapi umumnya hanya menyebabkan
sedikit masalah terhadap kualitas air. Perubahan sifat kimia yang berbahaya dilaporkan hanya
terjadi pada beberapa kasus saja. Perubahan yang paling umum dalam kualitas air adalah
tersuspensinya abu vulkanik ke dalam air sungai atau saluran sehingga kekeruhannya menjadi
sangat tinggi. Dampak abu vulkanik biasanya dapat menurunkan pH air. Pengaruh letusan
gunung terhadap pH air pada sumber air seperti sungai dan saluran hanya kecil sampai sedang
saja. Pengaruh letusan gunung berapi terhadap kualitas air untuk parameter-parameter kimia
lainnya seperi klorida, sulfat, natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan fluorida juga
tergolong kecil sampai sedang [6].
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2. Metode Penelitian
a. Waktu dan Tempat
Waktu : Penelitian ini dilakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Agung dan siklon tropis
Cempaka pada tanggal 27 November 2017.
Tempat : Penelitian dilakukan adalah perairan selatan Yogyakarta hingga perairan selatan
Bali yang secara astronomis terletak pada 110 o – 116o BT dan 8 o – 9 o LS.
b. Variabel yang digunakan
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data satelit Himawari kanal IR, I2, dan I4 pada tanggal 26-28 November 2017 yang
diperoleh dengan mengunduh data dari server Satelit Himawari STMKG.
2. Data persebaran klorofil-a yang diperoleh dari satelit SNPP VIIRS level 3 yang diunduh
dari https://oceancolor.gsfc.nasa.gov
c. Alat dan Bahan
Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:
1. Command Prompt yang digunakan untuk mengkonversi data yang telah diperoleh dari
server Satelit Himawari.
2. The Grid Analysis and Display System (GrADS) yang digunakan untuk melakukan
pemetaan wilayah yang terdampak dari abu vulkanik Gunung Agung dengan
menggunakan algoritma Three-band Volcanic Ash Product (TVAP).
d. Metode yang digunakan
1. Pengolahan data sebaran abu vulkanik
Data yang digunakan adalah data Satelit Himawari kanal IR, I2, dan I4 yang diperoleh dari
server data Satelit Himawari milik STMKG. Data yang diambil merupakan data harian
dengan interval satu jam, yaitu: UTC pada saat terjadi erupsi Gunung Agung dan Siklon
Tropis Cempaka. Data tersebut masih berdomain .Z yang kemudian dikonversi menjadi data
dengan domain .nc dengan menggunakan command prompt.
Data yang telah dikonversi menjadi data .nc kemudian akan diolah dengan menggunakan
algoritma Three-band Volcanic Ash Product (TVAP) menggunakan aplikasi The Grid
Analysis and Display System (GrADS). Wilayah yang akan dijadikan lokasi pendeteksian
adalah Pulau Bali, perairan selatan Yogyakarta sampai perairan selatan Bali. Hasil yang
diperoleh berupa tampilan gambar yang merupakan wilayah persebaran abu vulkanik dalam
bentuk .jpeg.
2. Pengolahan data sebaran klorofil-a
Data sebaran klorofil-a diperoleh dari data yang dihasilkan oleh satelit SeaWiFS level 3 yang
memiliki resolusi spasial 4x4 km2. Data tersebut diperoleh dari website National Aeronatic
Space Agency (NASA) dengan satuan mg/m3 yang kemudian akan dianalisis tingkat
persebarannya berdasarkan indeks persebaran klorofilnya.
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e. Diagram Alir Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data hasil penelitian pada tanggal 27 dan 28 November 2017 diperoleh peta
sebaran debu vulkanik Gunung Agung seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2. Persebaran abu vulkanik pada 27 dan 28 November 2017

Sedangkan dari data klorofil-a pada periode 25 November - 2 Desember 2017, dan periode 3
Desember - 10 Desember 2017 diperoleh peta rata-rata klorofil-a seperti gambar di bawah ini:
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25 Nov – 2 Des 17

3 Des – 10 Des 17

Gambar 3. Peta sebaran klorofil-a

Dari kedua peta yang telah dihasilkan dapat ditunjukkan bahwa pada saat terjadi erupsi Gunung
Agung yang disertai dengan adanya Siklon Tropis Cempaka mempengaruhi persebaran abu
vulkanik yang ditandai dengan sebaran abu vulkanik yang meluas ke arah barat daya menuju
Samudera Hindia Selatan, terutama menuju pusat dari pergerakan Siklon Tropis Cempaka. Hal
tersebut ditunjukkan dengan adanya warna merah pada peta yang dihasilkan dari metode
TVAP.
Sedangkan dari peta sebaran klorofil-a menunjukkan pada saat periode terjadinya erupsi
Gunung Agung di wilayah perairan selatan Jawa sampai dengan perairan selatan Bali
mengalami penurunan jumlah klorofil-a bila dibandingkan pada saat tidak terjadi erupsi dari
Gunung agung pada periode 3 Desember - 10 Desember 2017. Hal tersebut menandakan adanya
hubungan antara persebaran abu vulkanik terhadap persebaran jumlah Klorofil-a pada suatu
wilayah.
4. Kesimpulan
Siklon Tropis Cempaka mempengaruhi arah persebaran abu vulkanik erupsi Gunung Agung.
Wilayah persebaran abu vulkanik tersebut kemudian mempengaruhi persebaran klorofil-a pada
wilayah perairan yang terkena dampak dari persebaran abu vulkanik dari Gunung Agung. Pada
wilayah yang terdampak abu vulkanik maka intensitas persebaran klorofil-a akan menurun.
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DAMPAK SIKLON TROPIS FRANCES TERHADAP UPWELLING
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Abstrak. Dampak siklon tropis berupa meningkatnya curah hujan, angin kencang, bencana banjir
hingga kerusakan infrastruktur. Disisi lain, siklon tropis menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya
pengadukan vertikal dan upwelling yang menyebabkan meningkatnya kesuburan perairan. Penelitian
mengenai dampak siklon tropis terhadap konsentrasi klorofil-a dan upwelling di perairan Indonesia
masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak siklon tropis terhadap upwelling di
perairan Laut Timor dan sekitarnya. Data yang digunakan berupa data komposit harian konsentrasi
klorofil-a, arah dan kecepatan angin, anomali tinggi muka laut, dan suhu permukaan laut, kemudian
data bulanan konsentrasi klorofil-a, arah dan kecepatan angin, dan suhu permukaan laut periode 2002
–2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variasi spasial dan temporal
konsentrasi klorofil-a dan suhu permukaan laut. Analisis komposit harian menunjukkan daerah yang
dilalui oleh siklon tropis Frances mengalami peningkatan konsentrasi klorofil-a namun dengan respon
yang berbeda pada area pengamatan. Nilai konsentrasi klorofil-a sebelum terjadi siklon antara <0,2
mg/m3 - 1,0 mg/m3 dan mengalami peningkatan 0.4 mg/m3 – 5.0 mg/m3. Sementara hasil anomali
kenaikan tinggi muka laut menunjukkan bahwa pada saat kejadian siklon tropis terdapat anomali positif
berkisar 0.4 - 0.7 meter pada wilayah sekitar pusat siklon tropis. Hal ini disebabkan oleh adanya
penurunan tekanan yang menyebabkan gerakan naiknya massa air ke permukaan (upwelling). Suhu
permukaan laut menunjukkan penurunan dengan nilai tertinggi mencapai 2,0o C dalam kurun waktu 1
- 4 hari pasca siklon tropis.
Kata kunci : siklon tropis, klorofil-a, suhu permukaan laut, upwelling
Abstract. The impacts of tropical cyclone are rainfall, strong wind, and flood. On the other hand,
tropical cyclone becomes one of the factors that trigger the vertical mixing and upwelling that lead to
increased fertility. Research on the impact of tropical cyclones on chlorophyll-a concentrations in
Indonesian is still limited. This study aims to determine the effect of tropical cyclones on upwelling in
the waters of the Timor Sea and its surroundings. Data used is daily composite of chlorophyll-a
concentration, sea surface temperature, monthly of chlorophyll-a concentration, sea surface
temperature, wind velocity and direction period May 2002 - May 2016. The method used in this study
is the analysis of spatial and temporal of chlorophyll-a concentration, sea surface anomaly, sea surface
temperature, wind velocity and direction. A daily composite analysis of the concentration of
chlorophyll-a shows that the area traversed by Frances tropical cyclones have increased fertility but
with different responses to the observation area. The value of chlorophyll-a concentration before
cyclone occurred between <0.2 mg / m3 - 1.0 mg / m3 and increased of 0.4 mg / m3 - 5.0 mg / m3. While
anomalous result of sea level rise shows that at the time of the occurrence of tropical cyclones there is
a positive anomaly ranging from 0.4 to 0.7 meters in the region around the center of tropical cyclone.
This is caused by a decrease in pressure that causes the movement of the rising water mass to the
surface (upwelling). Sea surface temperature showed a decrease with the highest decline 2.0oC within
1 - 4 days post tropical cyclone Frances.
Keywords : tropical cyclone, chlorophyll-a, sea surface temperature, upwelling
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1. Pendahuluan
Pada tanggal 21 April 2017, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
melaporkan adanya pembentukan siklon tropis Frances di Teluk Papua. Siklon tropis terus
mengalami perkembangan hingga pada tangggal 28 April 2017, Siklon tropis Frances mencapai
pusat tekanan rendah sebesar 990 mb (Fatkhuroyan, 2018). Adapun aktivitas siklonik yang
terjadi dapat memicu kejadian ekstrem di pusat siklon tropis maupun wilayah sekitar lintasan
siklon tropis.
Secara umum, pembentukan siklon tropis terjadi pada wilayah dengan dengan pisisi lintang 10o
hingga 20o dari ekuator dan prosentase 65 %, 13 % di daerah 22o LU, serat tidak muncul di
daerah 4o dari ekuator (Tjasyono, 2004). Wilayah Indonesia bukan merupakan wilayah yang
cukup efektif bagi perkembangan siklon tropis. Akan tetapi, karena posisi geografis Indonesia
yang berbatasan dengan wilayah pembentukan maupun area lintasan siklon tropis, maka potensi
gangguan yang disebabkan oleh siklon tropis sangat besar terjadi di wilayah Indonesia. Oleh
karena itu, perlu adanya pemantauan dan pengawasan terhadap siklon tropis di sekitar wilayah
Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan dampak akibat siklon tropis.
Suryantoro (2008) mencatat sekitar 80 sampai 100 kejadian siklon tropis setiap tahunnya di
dunia dengan korban jiwa rata-rata mencapai 20.000 jiwa dan kerugian ekonomi mencapai USD
7 milyar. Namun siklon tropis yang terbentuk dan terjadi di perairan pesisir atau laut lepas
memungkinkan terbentuknya daerah yang subur. Wang et al., (2009) menyebutkan siklon tropis
yang terjadi di Laut Cina Selatan mempengaruhi dinamika dan sirkulasi massa air baik pada
skala sempit maupun yang lebih luas. Siklon tropis dapat memicu terbentuknya eddy dan
perubahan kedalaman lapisan termoklin.
Pada daerah yang dilintasi siklon tropis memungkinkan pergerakan vertikal massa air yang
kaya akan nutrien ke lapisan permukaan. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan masukan
air dari muara sungai semakin intensif dengan membawa zat hara dari daratan (Zhao et al.,
2009). Menurut Ye et al., (2013) siklon tropis Nuri mampu meningkatkan konsentrasi klorofila lima kali lebih tinggi dari tingkat normal pada hari ke-2 dan berlangsung selama sekitar satu
minggu serta menginduksi pencampuran vertikal secara signifikan.
Distribusi klorofil-a merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan
tingkat kesuburan suatu perairan. Kosentrasi klorofil-a yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk
menduga tempat berkumpulnya ikan, dikarenakan krolofil-a merupakan rantai makanan
pertama dalam ekosistem lautan.
Untuk itu, penelitian ini secara khusus dilakukan untuk membahas mengenai dampak siklon
tropis Frances terhadap kondisi upwelling di perairan Laut Timor dan sekitarnya. Tujuan dari
penelitian ini ialah untuk mengetahui kondisi tinggi muka laut, kondisi arah dan kecepatan
angin, serta konsentrasi klorofil yang terjadi berdasarkan tahapan sebelum dan pada saat
kejadian siklon tropis.
2. Metode Penelitian
Lokasi penelitian adalah perairan Laut Timor dan sekitarnya pada koordinat 5° sampai 20 ° LS
dan 110 °BT sampai 130 °BT. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang dilalui siklon tropis
Frances pada tanggal 27 – 30 April 2017.
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian wilayah perairan Timor

Penelitian ini menggunakan data reanalisis ERA-Interim yang merupakan keluaran dari
ECMWF (The European Center for MediumRange Weather Forecast). Data ECMWF
digunakan dalam melakukan prakiraan cuaca, analisis parameter cuaca, analisis iklim,
menyediakan data untuk kebutuhan prakiraan serta data multimodel. Adapun data yang
digunakan dalam penelitian ini memiliki resolusi 0.125o x 0.125o untuk melihat pola kondisi
arah dan kecepatan angin pada lapisan permukaan pada tanggal 19 April 2017 hingga 3 Mei
2017. Data yang digunakan selanjutnya ialah data kenaikan tinggi muka laut yang diambil dari
http://marine.copernicus.eu pada tanggal 19 April 2017 hingga 3 Mei 2017. Adapun resolusi
spasial yang digunakan yaitu 0.083o x 0.083o. Selain itu, data lain yang digunakan berupa data
komposit harian konsentrasi klorofil-a, suhu permukaan laut, data bulanan konsentrasi klorofila dan suhu permukaan laut periode Mei 2002 – Mei 2016. Data klorofil-a dan suhu permukaan
laut merupakan data dengan resolusi sangat tinggi Very High Resolution Radiometer (AVHRRPathfinder) Satelit Aqua-MODIS yang tersedia dalam website NASA di alamat internet
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov.
Metode yang dilakukan dalam mengolah data reanalisis ERA-Interim dan data ketinggian muka
laut menggunakan aplikasi GrADS (The Grid Analysis and Display System). GrADS
merupakan suatu perangkat lunak hasil rekomendasi WMO (World Meteorological
Organization) untuk menampilkan parameter-parameter cuaca secara spasial serta
memvisualisasikan data menjadi objek berupa peta maupun grafik (Makmur, 2008). GrADS
dapat memanipulasi dan memvisualisasikan data sains kebumian untuk ditampilkan dalam
betuk grafik maupun garis alur (streamlines). Beberapa format data yang dapat diolah dalam
GrADS mencakup NetCDF, GRIB (Gridded Binary), HDF-SDS (Hierarchical Data FormatScientific Data Format) serta format biner stream (Syaifullah, 2016). Di samping itu, penelitian
ini menggunakan analisis variasi spasial dan temporal konsentrasi klorofil-a dan suhu
permukaan laut yang selanjutnya dianalisa upwelling dan karakteristiknya.
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3. Hasil dan Pembahasan
a. Analisis Suhu Permukaan Laut dan Konsentrasi Klorofil

Berdasakan Gambar 2 kondisi klimatologis SPL di Perairan Timur dan sekitarnya secara umum
pada bulan April cenderung lebih hangat daripada bulan Mei dimana nilai SPL April antara
29.0 oC – 31.0 oC, sedangkan untuk bulan April 28.0 oC – 30.0 oC. Konsentrasi klorofil-a pada
bulan April dan Mei antara <0,2 mg/m3 - 1,0 mg/m3 untuk daerah perairan Timor. Sementara
pada daerah pesisir berkisar antara 2,0 mg/m3 – 5.0 mg/m3. Kondisi sebaran klorofil di
sepanjang pesisir pantai relatif lebih besar disebabkan oleh runoff nutrisi dari daratan yang besar
sepanjang tahun.
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Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa secara umum nilai konsentrasi klorofil-a sebelum siklon
Tropis Frances menerjang perairan Timor dan sekitarnya antara<0,2 mg/m3 - 1,0 mg/m3 .
Sedangkan untuk nilai konsentrasi klorofil-a pasca siklon tropis secara umum mengalami
peningkatan antara 0.4 mg/m3 – 5.0 mg/m3. Peningkatan ini disebabkan pada daerah yang
dilintasi siklon tropis memungkinkan pergerakan vertikal massa air yang kaya akan nutrien
ke lapisan permukaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ye et al., (2013) dimana siklon tropis
Nuri mampu meningkatkan konsentrasi klorofil-a 5 kali lebih tinggi dari tingkat normal pada
hari ke-2 dan berlangsung selama sekitar satu minggu serta menginduksi pencampuran vertikal
secara signifikan.
b.

Analisis Daerah Upwelling dan Karakteristiknya

Dalam menentukan daerah upwelling dan karakteristiknya didasarkan pada kisaran nilai ratarata harian suhu permukaan laut dan klorofil-a. Nilai kisaran suhu permukaan laut diperoleh
antara 25 – 28 oC, sedangkan klorofil-a 0,7 – 10 mg/m3, nilai ini kemudian dibagi 3 kriteria
dengan dasar utama suhu permukaan laut ( Tabel 1).
SPL (oC)
> 27
26 – 27
< 26

Tabel 1. Kriteria Intensitas Upwelling
Klorofil-a (mg/m3)
Kriteria Upwelling
<1
Intensitas upwelling lemah
1–2
Intensitas upwelling sedang
>2
Intensitas upwelling kuat
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Gambar 4. Daerah upwelling dan intensitasnya pra siklon tropis Frances 21 April – 26 April 2017 dan paska
siklon tropis Frances 1 Mei – 14 Mei 2017.

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa secara umum upwelling sebelum siklon tropis Frances
melanda termasuk dalam katgori lemah, sementara setelah siklon tropis Frances melanda
Perairan Timur dan sekitarnya menunjukkan kriteria upwelling dari lemah hingga sedang.
Daerah dengan kriteria upwelling sedang merupakan daerah yang mengalami peningkatan
konsentrasi klorofil-a paska siklon tropis. Daerah ini juga merupakan daerah dengan anomali
suhu permukaan laut negatif sesuai dengan hasil penelitian Siadari, dkk. (2017) dimana secara
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umum anomali suhu permukaan laut setelah siklon tropis Frances melanda Perairan Timur dan
sekitarnya menunjukkan nilai yang negatif antara <0 – 2.5 dalam selang 1-4 hari. Hal ini
menunjukkan bahwa secara umum pada daerah perairan timur dan sekitarnya terjadi penurunan
suhu dari kondisi normalnya.
c. Analisis Angin

Gambar 5. Kondisi angin permukaan pada saat sebelum kejadian siklon tropis Frances hingga
tahap perkembangan siklon. Arus siklonik mulai terlihat pada tanggal 27 April dan
kepunahan siklon tropis sudah terlihat pada tanggal 3 Mei 2017.

Pada tanggal 21 - 26 April 2017 pada saat sebelum kejadian siklon tropis Frances, kondisi angin
permukaan rata-rata berkisar antara 4-20 knots dengan arah pergerakan menuju Barat-Barat
Laut. Pada tanggal 27 April 2017, tampak kecepatan angin berkisar 24-28 knot yang menandai
pusat tekanan rendah di laut Timor. Pada tanggal 28 April 2017, angin terus bergerak dengan
kecepatan yang sama dan membentuk pusaran siklonik yang bergerak menuju Barat. Hal ini
menunjukkan kejadian siklon tropis Frances yang terus bergerak menuju arah Barat dengan
kecepatan di pusat siklon umumnya berkisar 1-2 knots. Kondisi kecepatan angin tertinggi
terjadi pada tanggal 27-18 April 2017 dengan arah menuju pusat siklon tropis Frances. Keadaan
ini terus berlanjut hingga tanggal 2 Mei 2017. Pada tanggal 3 Mei, area siklonik berangsurangsur punah dengan kecepatan 8-20 knot. Kemudian, hari-hari berikutnya ditandai oleh arah
pergerakan angin menuju Barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 8-20 knots.
d. Analisis Tinggi Muka Laut
Kondisi ketinggian muka laut pada saat sebelum kejadian siklon tropis Frances, yaitu berkisar
tanggal 21- 26 Mei 2017 umumnya memiliki ketinggian berkisar 0.4-0.6 meter. Pada saat
kejadian siklon tropis Frances, dimulai dengan terdeteksinya sistem tekanan rendah pada
tanggal 27 April 2017. Kenaikan tinggi muka laut di perairan Arafuru dekat dengan benua
Australia berkisar 0.6-0.7 meter. Tinggi muka laut terus mengalami kenaikan di perairan Laut
Timor dan sekitarnya hingga mencapai kenaikan muka laut tertinggi berkisar 0.6- 0.9 meter
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pada tanggal 28-30 April 2017. Hal tersebut juga terjadi pada 1 dan 2 Mei 2017, di wilayah
Laut Timor terdeteksi kenaikan berkisar 0.5-0.8 meter dan diikuti oleh hari-hari berikutnya.

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kondisi klimatologis SPL di Perairan Timur dan sekitarnya secara umum pada bulan April
antara 29.0 oC – 31.0 oC, sedangkan untuk bulan April 28.0 oC – 30.0 oC. Konsentrasi
klorofil-a pada bulan April dan Mei antara <0,2 mg/m3 - 1,0 mg/m3 untuk daerah perairan
Timor. Sementara pada daerah pesisir berkisar antara 2,0 mg/m3 – 5.0 mg/m3.
2. Analisis komposit harian konsentrasi klorofil-a menunjukkan daerah yang dilalui oleh
siklon tropis Frances mengalami peningkatan konsentrasi klorofil-a namun dengan respon
yang berbeda pada area pengamatan. Nilai konsentrasi klorofil-a sebelum terjadi siklon
antara <0,2 mg/m3 - 1,0 mg/m3 dan mengalami peningkatan 0.4 mg/m3 – 5.0 mg/m3.
3. Analisis komposit harian suhu permukaan laut menunjukkan penurunan dengan nilai
tertinggi mencapai 2,5oC dalam kurun waktu 1 - 4 hari pasca siklon tropis Frances.
4. Pada saat kejadian siklon tropis Frances, kondisi angin mencapai 24-28 knot pada 27 April
dengan pergerakan menuju Barat.
5. Kondisi tinggi muka laut mengalami kenaikan pada saat kejadian siklon tropis Frances
hingga mencapai 0.6-0.9 meter. Kondisi kenaikan tinggi muka laut meningkat seiring
dengan peningkatan aktivitas siklon tropis.
6. Secara umum upwelling sebelum siklon tropis Frances melanda termasuk dalam katgori
lemah, sementara setelah siklon tropis Frances melanda Perairan Timur dan sekitarnya
menunjukkan kriteria upwelling dari lemah hingga sedang.
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EVALUASI KETERSEDIAAN AIR TANAH TAHUN 2015 DI
KABUPATEN SINTANG, KABUPATEN ALOR, DAN KOTA AMBON
DENGAN MENGGUNAKAN METODE NERACA AIR
THORNTHWAITE MATHER
AUDIA AZIZAH AZANI*, ANISATUL WAHYUNING FITRI, EVI ISMI AZIZAH,
HASTI AMRIH REJEKI
Prodi Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
*E-mail : iniaudia@gmail.com
Abstrak. Ketersediaan air tanah sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima pada suatu
wilayah. Pada tahun 2015, terjadi fenomena El-Nino yang berdampak pada kondisi cuaca di Indonesia.
Dampak fenomena tersebut berupa kekeringan dan kemarau panjang yang terjadi secara ekstrem
menyebabkan perbedaan yang jelas antara surplus di musim hujan dan defisit pada musim kemarau di
beberapa wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan air tanah di
beberapa wilayah di Indonesia dengan pola hujan yang berbeda, yaitu pola monsunal, pola ekuatorial,
dan pola lokal. Wilayah yang diteliti dalam tulisan yaitu Kabupaten Sintang (pola ekuatorial),
Kabupaten Alor (pola monsunal), dan Kota Ambon (pola lokal). Data yang diambil merupakan data
curah hujan dan suhu udara pada tahun 2015 dari stasiun BMKG di daerah yang diteliti. Metode yang
digunakan adalah metode neraca air Thornthwaite Mather. Berdasarkan pengolahan data yang
dilakukan, diketahui bahwa di Kabupaten Sintang terjadi defisit air pada bulan Agustus dan September.
Sementara di Kabupaten Alor, defisit terjadi di bulan Maret hingga Desember. Sedangkan di Kota
Ambon terjadi defisit air pada bulan Januari, Maret, Agustus, September, Oktober, November, dan
Desember.
Kata kunci : El-Nino, neraca air, pola hujan, Thornthwaite Mather
Abstract. The soil mosture availability is strongly influenced by the amount of rainfall received in a
region. In 2015, El-Nino phenomenon occurs which effected on weather conditions in Indonesia. The
impact of this phenomenon are droughts and extreme drought that extremely occurred causes a very
striking difference between the surplus in the rainy season and the deficit in the dry season in some
parts of Indonesia. This study aims to evaluate the soil mosture availability in several regions in
Indonesia with different rain patterns, ie monsoonal patterns, equatorial patterns, and local patterns.
Conducted areas in this study are Sintang Regency (equatorial pattern), Alor Regency (monsoonal
pattern), and Ambon City (local pattern). The data obtained are rainfall data and air temperature in
2015 from BMKG station in the studied area. The method that used is the Thornthwaite Mather water
balance method. From data processing conducted, it is known that in Sintang Regency there is water
deficit in August and September. While in Alor Regency, the deficit occurred in March to December.
While in Ambon City water deficit occurred in January, March, August, September, October,
November, and December.
Keywords : El-Nino, water balance, rain pattern, Thornthwaite Mather

1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang terletak di lintang ekuator sehingga termasuk dalam iklim
tropis. Hal itu menyebabkan Indonesia hanya mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan
musim kemarau. Curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor fisis seperti posisi
lintang, ketinggian tempat, pola angin (angin pasat dan monsun), sebaran bentang darat dan
perairan, serta pegunungan sehingga menyebabkan Indonesia mengalami variasi pola curah
hujan yang terbagi menjadi tipe monsunal, tipe ekuatorial, dan tipe lokal[1].
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Tipe curah hujan ekuatorial terjadi karena adanya pergerakan zona konvergensi ke arah utara
dan selatan mengikuti pergerakan semu matahari. Tipe curah hujan ini dicirikan dengan dua
kali maksimum curah hujan bulanan dalam setahun. Biasanya puncak curah hujan ini terjadi
sekitar bulan Maret dan Oktober saat matahari berada dekat ekuator atau pada saat terjadi
ekinoks pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Wilayah dengan tipe curah hujan ini juga
mempunyai dua lembah minimum pada musim kemarau yang terjadi pada bulan Januari dan
bulan Juli. Wilayah ini hampir sepanjang tahun masuk mengalami musim hujan. Wilayah
Indonesia di sepanjang garis ekuator sebagian besar memiliki tipe curah hujan ekuatorial,
seperti di sebagian besar wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Tipe curah hujan monsunal terjadi akibat adanya angin monsun yang bertiup secara periodik.
Tipe curah hujan ini dicirikan oleh adanya perbedaan yang jelas antara periode musim hujan
dengan musim kemarau dalam satu tahun. Jumlah curah hujan musiman rendah terdapat di
bulan Juni, Juli, atau Agustus. Pada kondisi normal, musim hujan terjadi saat angin monsun
barat bertiup dari Benua Asia menuju Benua Australia pada bulan Oktober sampai Maret
sedangkan musim kemarau terjadi saat angin monsun timur bertiup dari Benua Australia
menuju Benua Asia pada bulan April sampai September. Pada tipe curah hujan monsunal,
puncak maksimum musim hujan terjadi pada bulan Januari atau Desember. Sementara itu
lembah minimum terjadi pada bulan Agustus atau pada saat musim kemarau. Wilayah dengan
tipe curah hujan monsunal terdapat di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian Sumatera.
Tipe curah hujan lokal terjadi akibat besarnya pengaruh kondisi topografi di wilayah tersebut.
Tipe lokal memiliki satu puncak musim hujan. Distribusi hujan pada tipe lokal berkebalikan
dengan tipe monsunal. Jika pada tipe monsunal puncak musim hujan terjadi di bulan
Januari/Desember, puncak musim hujan tipe lokal terjadi pada bulan Juni. Salah satu wilayah
yang mempunyai pola hujan lokal adalah Ambon (Maluku).
El-Nino merupakan suatu fenomena saat suhu muka laut di sekitar Pasifik Tengah dan Timur
sepanjang ekuator meningkat dari nilai rata-ratanya. Nilai normal suhu muka laut di sebelah
Utara dan Timur Laut Australia adalah ≥28°C sedangkan suhu muka laut di Samudra Pasifik
sekitar Amerika Selatan bernilai ±20°C. Ketika suhu permukaan laut tropis bagian timur
meningkat, suhu permukaan laut tropis bagian barat akan menurun sehingga tekanan udara
permukaan di atasnya menjadi lebih tinggi. Hal ini akan membentuk pola osilasi yang dikenal
sebagai osilasi selatan atau Southern Oscillation. Osilasi selatan ini memiliki indeks yang
disebut SOI (Southern Oscillation Index). Indeks ini berfungsi untuk menunjukkan adanya
peristiwa El-Nino. SOI menyatakan perbedaan antara tekanan atmosfer di atas permukaan laut
di Tahiti (Pasifik Timur) dengan tekanan atmosfer di atas permukaan laut di Darwin (Pasifik
Barat) akibat perbedaan temperatur muka laut di kedua wilayah tersebut. Jika nilai SOI berada
pada nilai minus selama 3 bulan berturut-turut, maka telah terjadi El-Nino[2].
Kekuatan setiap El-Nino tidak selalu sama. Intensitasnya dikategorikan menurut besarnya
penyimpangan atau anomali suhu muka laut yang menyebabkan perubahan tekanan udara dari
nilai rata-ratanya. Perubahan tekanan udara tersebut terbaca melalui Indeks Osilasi Selatan
yang menyatakan semakin negatif nilai SOI semakin kuat intensitas El-Nino. Adapun kategori
intensitas El-Nino[3] adalah:
- El-Nino lemah jika indeks SOI -5 s/d 0 dan berlangsung minimal 3 bulan berturut-turut
- El-Nino sedang jika indeks SOI -10 s/d -5 dan berlangsung minimal 3 bulan berturut-turut
- El-Nino kuat jika indeks SOI >-10 dan berlangsung minimal 3 bulan berturut-turut
Pada tahun 2015 terjadi fenomena El-Nino yang mencapai level sedang atau moderat ditandai
dengan nilai SOI konstan bernilai kurang dari -10 dari bulan Mei hingga Oktober 2015, di mana
nilai SOI yang terendah ada pada bulan Oktober 2015 dengan nilai SOI sebesar -20.2. Nilai
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SOI tersebut sempat naik hingga -5 pada November 2015 dan menurun kembali hingga berkisar
-20 pada bulan Januari-Februari 2016. Jadi berdasarkan SOI tersebut dapat diketahui dari bulan
Mei hingga Oktober 2015 telah terjadi El-Nino pada level kuat, menurun pada level El-Nino
Sedang pada Bulan November–Desember 2015 dan naik sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar 1. Hal itu berdampak signifikan terhadap keadaan cuaca di Indonesia. Dampak dari
fenomena El Nino 2015 mengalami perbedaan pada setiap wilayah Indonesia, tergantung dari
topografi dan pola hujan masing–masing wilayah di Indonesia.

Gambar 1. Grafik Nino 3.4 SST Index & Southern Oscillation Index (SOI) [4].

Wilayah yang terdampak El-Nino mengalami musim kemarau yang semakin panjang dan
tertundanya musim hujan sehingga dapat berakibat pada terjadinya kekeringan. Dari perspektif
kebencanaan, kekeringan didefinisikan sebagai kekurangan curah hujan dalam periode waktu
tertentu (umumnya dalam satu musim atau lebih) yang menyebabkan kekurangan air untuk
berbagai kebutuhan[5]. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa
Indonesia mengalami bencana kekeringan akibat musim kemarau sebagai efek dari terjadinya
El-Nino pada tahun 2015. Bencana ini telah berdampak kepada delapan provinsi di Indonesia,
seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta,
Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara[6].
Mengenai hubungan antara El-Nino Southern Oscillation (ENSO) dengan tipe curah hujan,
Aldrian dan Susanto membagi tipe curah hujan Indonesia ke dalam tiga region, yaitu Region
A, Region B, dan Region C. Region A memiliki tipe curah hujan monsunal yang wilayahnya
terletak di selatan Indonesia mulai dari Sumatera Selatan sampai ke pulau Timor, Kalimantan
bagian selatan, Sulawesi, dan sebagian dari Irian Jaya. Region B memiliki tipe curah hujan
ekuatorial yang wilayahnya terletak di barat laut Indonesia dari Sumatera bagian utara sampai
Kalimantan bagian barat laut. Sedangkan Region C memiliki tipe curah hujan lokal yang
meliputi Maluku dan Sulawesi bagian utara. Dari ketiga wilayah tersebut, Region C merupakan
wilayah dengan pengaruh ENSO terkuat, disusul berturut-turut oleh Region A dan Region B.
Artinya tipe curah hujan lokal kuat dipengaruhi oleh ENSO. Begitupula dengan tipe monsunal.
ENSO hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap wilayah dengan tipe curah hujan ekuatorial[7].
Ketersediaan air tanah sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima pada suatu
wilayah. Perbedaan distribusi air tanah menyebabkan suatu daerah dapat memiliki sumber daya
air tanah yang berlebih (surplus) dan memungkinkan pula ada daerah yang mengalami
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kekurangan air (defisit). Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya air tanah pada suatu
daerah, diperlukan sebuah perhitungan yang disebut dengan neraca air. Neraca air (water
balance) merupakan perkiraan secara kuantitatif dari siklus hidrologi yang dinyatakan
berdasarkan prinsip konservasi massa[8]. Neraca air juga dapat didefinisikan sebagai perubahan
bersih dalam air, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan semua arus masuk dan
arus keluar dari sistem hidrologi seperti daerah aliran sungai (DAS), waduk, danau, serta aliran
permukaan[9]. Dari perhitungan ini dapat diketahui apabila suatu daerah mengalami kekurangan
air (defisit) atau kelebihan air (surplus).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan air tanah di wilayah masing-masing
tipe curah hujan. Adapun daerah yang dikaji adalah Kabupaten Sintang, Kabupaten Alor, dan
Kota Ambon. Ketiga daerah tersebut dipilih dengan asumsi dapat mewakili gambaran kondisi
ketersediaan air di masing-masing wilayah di Indonesia berdasarkan tipe curah hujan di
Indonesia. Pembagian wilayah penelitian berdasarkan data normal curah hujan pada masingmasing lokasi yang dikeluarkan oleh BMKG seperti yang tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah rata-rata curah hujan di Kabupaten Sintang, Kabupaten
Alor dan Kota Ambon tahun 1981-2010[10].

Dari gambar tersebut terlihat bahwa Kabupaten Sintang memiliki curah hujan yang lebih tinggi
daripada dua daerah lainnya. Bulan paling basah di Kabupaten Sintang terdapat di bulan Januari
dengan jumlah 416 mm. Sementara bulan terkering terjadi pada bulan Juli dengan jumlah 210
mm. Berdasarkan data curah hujan normal Kabupaten Sintang, daerah ini sesuai dengan ciriciri tipe curah hujan ekuatorial, yakni mengalami musim hujan sepanjang tahun serta tidak
memiliki perbedaan yang jelas antara musim hujan dengan musim kemarau.
Data normal curah hujan Kabupaten Alor menunjukan bahwa puncak musim hujan terjadi pada
bulan Januari dengan jumlah curah hujan sebesar 273 mm. Sementara bulan terkering terjadi
pada bulan Agustus dan September dengan jumlah curah hujan hanya sebesar 7 mm.
Berdasarkan data curah hujan normal Kabupaten Alor, daerah ini sesuai dengan ciri-ciri tipe
curah hujan monsunal, yakni mengalami puncak musim hujan pada bulan Januari/Desember
serta mengalami bulan kering di bulan Agustus.
Grafik curah hujan normal Kota Ambon berkebalikan dengan Kabupaten Alor. Kota Ambon
justru mengalami puncak musim hujan pada bulan Juni sebesar 415 mm. Sementara bulan
terkering di Kota Ambon terjadi pada bulan November sebesar 87 mm. Berdasarkan data curah
hujan normal Kota Ambon, daerah ini termasuk dalam ciri-ciri tipe hujan lokal, yaitu
mengalami bulan basah pada bulan Juni.
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2. Data dan Metode
2.1. Lokasi Penelitian
Wilayah penelitian merupakan wilayah yang mewakili tiga tipe curah hujan di Indonesia.
Domain penelitian ditunjukan oleh Gambar 3. Wilayah dengan tipe curah hujan ekuatorial
diwakili oleh Kabupaten Sintang yang terletak di koordinat 00° 03' 49" LU dan 111° 28' 22"
BT. Sedangkan wilayah dengan tipe curah hujan monsunal diwakili oleh Kabupaten Alor
yang berkoordinat di 08° 13’ 02’’ LS dan 124° 13’ 16’’ BT. Sementara wilayah dengan tipe
curah hujan lokal diwakili oleh Kota Ambon dengan koordinat 03° 42’ 24’’ LS dan 128° 05’
20’’ BT.

Gambar 3. Domain penelitian.

2.2. Data
Data yang diperlukan dalam melakukan perhitungan ini adalah data curah hujan, rata-rata suhu
bulanan, evapotranspirasi potensial (ETP), kandungan air tanah pada tingkat kapasitas lapang
(KL), dan kandungan air tanah pada tingkat titik layu permanent (TLP). Data curah hujan dan
rata-rata suhu bulanan diperoleh dari stasiun BMKG pada daerah yang diteliti, yaitu Stasiun
Meteorologi Susilo Sintang, Stasiun Meteorologi Mali Alor, dan Stasiun Meteorologi Pattimura
Ambon. Data KL dan TLP diperoleh dari buku Pemanfaatan Sumberdaya Air oleh Pawitan dkk
sebagaimana terlampir pada tabel 1. Data ETP diperoleh dengan cara perhitungan
menggunakan metode neraca air Thornthwaite Mather.
Tabel 1. Daftar nilai kapasitas lapang (KL) dan titik layu permanen (TLP) di lokasi penelitian [11]

No.

Provinsi

1.
2.

Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur

3.

Maluku

Kabupaten
Sintang
Alor
Maluku Tengah
(Ambon)

Tekstur
Tanah
Sedang
Sedang

KL
(mm)
300
300

TLP
(mm)
150
150

Sedang

300

150

2.3. Metode Neraca Air Thornthwaite Mather
Metode Thornthwaite Mather dapat digunakan untuk mengetahui kondisi air secara kuantitatif
pada tiap bulannya dalam satu tahun[12].Thornthwaite dan Mather menjabarkan prosedur
perhitungan neraca air menggunakan sistem tata buku dengan langkah-langkah sebagai
berikut[13]:
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1. Menghitung suhu rata-rata per bulan (t).
2. Menghitung indeks panas bulanan (i) dengan rumus:
𝑡

i = (5)1.514

(1)

3. Menghitung jumlah indeks panas tahunan dari bulan Januari sampai Desember (I) dengan
rumus:
I = ∑(𝑖)

(2)

4. Menghitung evapotranspirasi potensial yang dikoreksi berdasarkan lintang dan jumlah hari
perbulan berdasarkan rumus:
10𝑡

ETPx = 16 ( 𝐼 )𝑎
ETP = f . PEx

(3)
(4)

Di mana :
ETPx : Evapotranspirasi belum dikoreksi (mm/bulan)
ETP : Evapotranspirasi koreksi / Evapotranspirasi Potensial (mm/bulan)
f
: Faktor koreksi lintang dan waktu
t
: Suhu udara (°C)
I
: Jumlah indeks panas dalam setahun
a
: indeks panas, a=(0.675 . 10−6 . 𝐼 3 ) - (0.77 .10−4 .𝐼 2 ) + 0.01792 .I + 0.49239
5. Menghitung selisih curah hujan bulanan (CH) dengan dengan evapotranspirasi potensial
(ETP). Selisih dari nilai ini akan menentukan apakah bulan tersebut termasuk dalam bulan
basah atau bulan kering.
- Jika CH-ETP > 0, terjadi bulan basah.
- Jika CH-ETP < 0, terjadi bulan kering.
6. Menghitung nilai Accumulation Potensial of Water Loss (APWL) atau akumulasi potensi
kehilangan air tanah. Nilai ini merupakan nilai akumulasi bulanan dari selisih curah hujan
dengan evapotranspirasi potensial (CH-ETP). Menghitung APWL dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
- Pada bulan-bulan kering (CH<ETP) dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai APWL
bulan sebelumnya dengan nilai CH-ETP pada bulan yang dihitung.
- Pada bulan-bulan basah (CH>ETP), nilai APWL sama dengan nol.
7. Menghitung Kadar Air Tanah (KAT) yang mengalami APWL dengan rumus:
1,07381

KAT= KL + [[1,00041 – (

𝐾𝐿

)]x|APWL|]

(5)

Nilai KL yang digunakan dalam penentuan KAT ini adalah berdasarkan data pada tabel 1.
8. Mencari nilai perubahan KAT (dKAT). Nilai dKAT dalam satu bulan diperoleh dari KAT
bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya.
9. Menghitung nilai evapotranspirasi aktual (ETA) dengan cara menentukan bulan basah dan
bulan kering terlebih dahulu di mana,
- Untuk bulan-bulan basah (CH>ETP), maka nilai ETA=ETP
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- Untuk bulan-bulan kering (CH<ETP), maka nilai ETA=CH+|dKAT|
10. Menentukan defisit dan surplus. Defisit berarti berkurangnya air untuk
dievapotranspirasikan sehingga, D = ETP - ETA. Sedangkan surplus berarti kelebihan air
ketika CH > ETP sehingga S = (CH – ETP) - dKAT.
11. Menghitung persen air tanah tersedia (%ATS) dengan rumus:
%ATS =

𝐾𝐴𝑇−𝑇𝐿𝑃
𝐾𝐿−𝑇𝐿𝑃

x 100%

(6)

Di mana:
%ATS : Persen air tanah tersedia (%)
KAT : Ketersediaan air tanah
TLP : Titik Layu Permanen
KL : Kapasitas Lapang
Hasil dari %ATS dapat diinterpretasikan ke dalam kriteria berikut:
- Jika %ATS < 10 %, ketersediaan air tanah sangat kurang.
- Jika %ATS = 10 –40 %, ketersediaan air tanah kurang.
- Jika %ATS = 40 –60 %, ketersediaan air tanah sedang.
- Jika %ATS = 60 –90%, ketersediaan air tanah cukup.
- Jika %ATS > 90 %, ketersediaan air tanah sangat cukup.
Adapun nilai KL dan TLP yang digunakan dalam penentuan persentase air tersedia adalah
berdasarkan data pada tabel 1. Ketersediaan air tanah terpenuhi jika KAT sama dengan KL.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil
3.1.1. Perbandingan Neraca Air Kabupaten Sintang
Pada tahun 2015, curah hujan Kabupaten Sintang rata-rata 249 mm per bulan dengan bulan
terbasah di bulan November dengan jumlah curah hujan 389 mm. Sementara bulan terkering
terjadi di bulan Agustus dengan curah hujan 56 mm. Sama seperti data curah hujan normalnya,
Kabupaten Sintang mengalami musim hujan hampir sepanjang tahun. Bulan dengan curah
hujan kurang dari 60 mm hanya terjadi pada bulan Agustus. Kondisi ini berpengaruh terhadap
ketersediaan air tanah di Kabupaten Sintang. Sepanjang tahun 2015, Kabupaten Sintang hanya
mengalami defisit di bulan Agustus dan September. Hal ini terlihat dari kurva perbandingan
antara evapotranspirasi potensial (ETP) dengan evapotranspirasi aktual (ETA) di mana ETA
kurang dari ETP. Sedangkan di bulan lain terjadi surplus.

Gambar 4 Grafik perbandingan neraca air Kabupaten Sintang tahun 2015.
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3.1.2. Perbandingan Neraca Air Kabupaten Alor
Di Kabupaten Alor, curah hujan tertinggi tahun 2015 terjadi pada bulan Januari sebesar 484
mm. Setelah bulan Januari, curah hujan terus mengalami penurunan. Kenaikan jumlah curah
hujan hanya terjadi di bulan Juni dengan intesitas sebesar 40 mm. Kabupaten Alor tidak
mengalami hujan dari bulan Juli hingga Oktober. Curah hujan kembali meningkat pada bulan
November dengan jumlah 10 mm. Hal ini menunjukan panjangnya musim kemarau yang terjadi
di Kabupaten Alor. Kejadian ini berdampak pada ketersediaan air tanah yang mengalami defisit
pada bulan Maret hingga Desember dilihat dari grafik perbandingan ETP dan ETA.

Gambar 5. Grafik perbandingan neraca air Kabupaten Alor tahun 2015.

3.1.3. Perbandingan Neraca Air Kota Ambon
Di Kota Ambon, curah hujan tertinggi tahun 2015 terjadi di bulan Juni dengan intensitas sebesar
718 mm. Intensitas hujan terus mengalami penurunan mulai dari bulan Juli hingga sampai pada
bulan terkering di Kota Ambon yaitu pada bulan September dengan intensitas curah hujan
sebesar 3 mm. Curah hujan sempat mengalami kenaikan sebesar 67 mm pada bulan Oktober,
kemudian menurun lagi di bulan November ke angka 14 mm. Besarnya curah hujan ini
berdampak terhadap ketersediaan air tanah di Kota Ambon. Dari grafik perbandingan ETP dan
ETA, Kota Ambon sempat mengalami defisit pertama di tahun 2015 pada bulan Januari,
dilanjutkan kembali pada bulan Maret. Defisit selanjutnya terjadi pada bulan Agustus hingga
Desember.

Gambar 6. Grafik perbandingan neraca air Kota Ambon tahun 2015.
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3.2. Pembahasan
Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap ketiga lokasi, penurunan KAT sangat jelas terjadi
di Kabupaten Alor di mana grafik penurunan mulai terjadi dari bulan Maret hingga mendekati
0 pada bulan Desember. Wilayah Ambon juga mengalami KAT < KL pada bulan Januari,
Maret, serta Agustus hingga Desember. Sedangkan Kabupaten Sintang tercatat hanya
mengalami penurunan KAT pada bulan Agustus dan September. Adapun grafik perbandingan
KAT antara ketiga lokasi tersebut dapat terlihat pada gambar 7.

Gambar 7. Perbandingan KAT di Kabupaten Sintang, Kabupaten Alor, dan Kota Ambon

Tabel 2 menggambarkan %ATS yang telah dihitung dengan Persamaan (6). %ATS
berhubungan dengan jumlah KAT. Apabila KAT = KL, %ATS berjumlah 100% atau
ketersediaan air tanah terpenuhi.
Tabel 2. Perbandingan %ATS di Sintang, Alor, dan Ambon

No.

Bulan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Sintang
100
100
100
100
100
100
100
43.26
25.62
100
100
100

Lokasi
Alor
100
100
71.54
37.60
-11.49
-31.52
-51.86
-66.27
-77.87
-87.32
-93.71
-95.47

Ambon
22.90
100
80.17
100
100
100
100
78.53
25.65
2.21
-36.58
-49.06

Dari ketiga kota yang diteliti, Kabupaten Sintang memiliki %ATS paling stabil. Selama tahun
2015, wilayah Kabupaten Sintang mengalami kekurangan air tanah pada bulan September.
Selain bulan tersebut, ketersediaan air tanah cukup.
Hal berbeda terjadi di Kabupaten Alor. Meskipun pada bulan Januari hingga Maret ketersediaan
air tanah cukup, air tanah mulai mengalami masa krisis pada bulan April. Bahkan dapat terlihat
kelangkaan air tanah dari bulan Mei hingga Desember. Hal ini berhubungan dengan pola curah
hujan monsunal yang terjadi di Kabupaten Alor. Pada puncak musim hujan (Januari),
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ketersediaan air tanah pada wilayah ini masih mencukupi. Alor mengalami kekurangan KAT
pada bulan April, bahkan sebelum grafik curah hujan sampai pada lembah. Artinya, defisit KAT
di Kabupaten Alor terjadi dengan cepat dengan durasi yang panjang.
Sementara di Kota Ambon, ketersediaan air tanah sempat kurang pada bulan Januari, kemudian
mencukupi dari bulan Februari hingga Agustus. Air tanah mulai berkurang kembali pada bulan
September. Bahkan ada krisis di bulan November dan Desember. Meskipun belum mencapai
lembah curah hujan, defisit KAT di Kota Ambon yang memiliki pola curah hujan lokal terjadi
lebih awal, yaitu pada bulan Januari. Hal yang sama juga terjadi pada bulan Maret. KAT Kota
Ambon sempat mengalami surplus di pertengahan tahun akibat adanya peningkatan curah
hujan. Ketika curah hujan Ambon mencapai lembahnya pada bulan September, defisit KAT
kembali terjadi berturut-turut hingga bulan Desember.
El-Nino tahun 2015 memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap curah hujan di Kabupaten
Alor dan Kota Ambon, yang kemudian ikut memberi dampak pada ketersediaan air tanah pada
kedua wilayah tersebut. Kabupaten Alor mengalami kekurangan air tanah dari bulan Maret
sampai Desember sementara Kota Ambon kekurangan air bulan September hingga Desember.
Akan tetapi, El-Nino tidak memiliki pengaruh yang kuat di Kabupaten Sintang yang hanya
memiliki kekurangan air tanah pada bulan September. Secara keseluruhan, El-Nino memiliki
dampak yang kuat terhadap ketersediaan air tanah pada wilayah dengan tipe curah hujan
monsunal dan lokal serta tidak terlalu kuat di wilayah dengan tipe curah hujan ekuatorial.
4. Kesimpulan
1. Di antara ketiga tipe curah hujan, tipe curah hujan lokal (diwakili oleh Kota Ambon) lebih
awal mengalami defisit, diikuti oleh tipe curah hujan monsunal (Kabupaten Alor) dan tipe
curah hujan ekuatorial (Kabupaten Sintang). Tipe curah hujan monsunal juga memiliki
periode defisit yang lebih lama daripada tipe curah hujan lainnya.
2. Pada tipe curah hujan monsunal, defisit KAT terjadi lebih cepat dari waktu normal
terjadinya lembah curah hujan. Begitu pula dengan tipe curah hujan lokal. Sedangkan pada
pola hujan ekuatorial, defisit terjadi bersamaan dengan terjadinya lembah curah hujan.
3. El-Nino berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah di Kabupaten Alor (tipe hujan
monsunal) dan Kota Ambon (tipe hujan lokal) sehingga menyebabkan periode defisit yang
panjang. Akan tetapi El-Nino hanya memiliki pengaruh yang kecil di Kabupaten Sintang
(tipe hujan ekuatorial) sehingga wilayah ini jarang mengalami defisit.
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IDENTIFIKASI ANOMALI TOTAL ELECTRON CONTENT (TEC) DI
IONOSFER SEBAGAI PREKURSOR GEMPABUMI (STUDI KASUS :
GEMPABUMI TASIKMALAYA 15 DESEMBER 2017)
ALI AZIMI
Stasiun Geofisika Banjarnegara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Raya Banjarmangu Km.12 Banjarnegara, Jawa Tengah 53452
Abstrak. Selama beberapa dekade terakhir para peneliti telah banyak mengkaji kemunculan tandatanda awal sebelum terjadinya gempabumi atau yang lebih dikenal dengan prekursor gempabumi,
sebagai upaya untuk mitigasi bencana dengan memprediksi gempabumi. Salah satunya adalah
kemunculan anomali pada lapisan ionosfer. Adanya akumulasi stress yang tersimpan dalam lapisan
litosfer akibat aktivitas pergerakan lempeng-lempeng tektonik, menghasilkan retakan-retakan yang
dapat memicu pelepasan partikel-partikel bermuatan menuju atmosfer hingga lapisan ionosfer. Hal itu
dapat mempengaruhi kerapatan total elektron atau total electron content (TEC) di ionosfer. Penelitian
ini mengkaji variasi data TEC sebelum hari kejadian gempabumi Tasikmalaya berkekuatan magnitudo
6,5 Mw yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode teknik korelasi dengan nilai ambang batas anomali dan memanfaatkan data TEC yang
diperoleh dari Global Ionospheric Maps (GIM). Hasil pengolahan data dalam penelitian ini berhasil
mendeteksi anomali TEC pada 29 dan 9 hari sebelum hari kejadian gempabumi. Berdasarkan data
Disturbance Storm Index (Dst index) dalam rentang waktu dimana data TEC diolah, tidak menunjukkan
adanya badai magnetik yang dapat mengganggu kualitas data TEC. Data Dst index penting digunakan
untuk memastikan anomali yang terdeteksi bukan berasal dari aktivitas badai geomagnetik.
Kata kunci : Prekursor, Gempabumi, TEC, GIM, Ionosfer
Abstract. During recent few decades many researchers have observed many initial signs (precursor)
before an earthquake happened as an effort in disaster mitigation by predicting the earthquake. One
of them is the emergence of anomaly in ionosphere. By the existence of stress accumulation which is
stored in lithosphere due to the movement of tectonic plates. It can produce micro-fracturing that lead
to the release of charged particles toward atmosphere up to ionosphere layer. It can disturb the
concentration of total electron content. This research aims to study the variation of TEC before
earthquake of Tasikmalaya 15 December 2017 with 6.5 Mw. This study uses Correlation technique
method with threshold of anomaly and TEC data obtained from Global Ionospheric Maps (GIM). The
result of this research has detected anomaly of TEC on 9 days and 29 days before the earthquake
happened. This study also uses dst index data to validate that the detected anomaly is not coming from
the activity of magnetic storm.
Keyword : Precursor, Earthquake, TEC, GIM, Ionosphere

1. Pendahuluan
Dalam beberapa dekade terakhir, banyak peneliti yang gencar melakukan penelitian untuk
mengamati tanda-tanda awal sebelum terjadinya gempabumi atau yang lazim dikenal sebagai
prekursor, sebagai upaya untuk mitigasi bencana dengan memprediksi gempabumi. Salah satu
prekursor yang banyak diteliti adalah variasi kandungan total elektron (total electron content)
yang terdapat di lapisan ionosfer beberapa hari sebelum kejadian gempabumi. Lapisan ionosfer
adalah suatu lapisan di atmosfer yang mengalami ionisasi disebabkan oleh radiasi ultraviolet
dari matahari dengan panjang gelombang kurang dari 102,7 nm yang mudah diserap oleh
molekul-molekul dan atom-atom di atmosfer. Disamping itu, sumber ionisasi lainnya adalah
sinar-x dan sinar kosmik. Hasil dari ionisasi tersebut berupa elektron dan ion. Lapisan ini berada
pada ketinggian 50 km hingga 1000 km di atas permukaan bumi sedangkan konsentrasi
maximum kandungan elektron dan ion terdapat pada ketinggian antara 250 km dan 400 km [1].
Total Electron Content didefinisikan sebagai kandungan total elektron yang berada dalam
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plasma terionisasi berbentuk tabung imajiner (dalam bentuk sayatan 1 m2) antara satelit dan
penerima GPS. Kerapatan plasma di ionosfer selalu berubah mengikuti waktu dalam bentuk
variasi harian, musim, dan adanya aktivitas matahari. Oleh karena itu, variasi TEC terhadap
waktu mencerminkan dinamika antaraiksa dekat bumi.

Gambar 1. Ilustrasi terbentuknya potensial antara ionosfer dan permukaan tanah [takeuchi]

Salah satu teori yang menerangkan tentang adanya hubungan antara aktivitas pada lapisan
litosfer dengan lapisan ionosfer adalah teori positive hole diffusion [2][3]. Teori positive hole
diffusion menjelaskan bahwa ketika adanya akumulasi stress pada daerah sesar yang
menyebabkan retakan-retakan (microfracturing) dan memicu penyebaran p-holes ”h” berupa
ion-ion positif sampai ke permukaan tanah dan membentuk potensial permukaan tanah positif
yang cukup besar di atas daerah sesar. Potensial ini dapat menimbulkan penetrasi medan
elektrik vertikal menuju ionosfer melalui atmosfer. Hal ini mempengaruhi elektron-elektron
negatif di ionosfer tertarik turun ke bawah dan berikatan dengan partikel-partikel netral dan
ion-ion positif yang berada di atmosfer. Peristiwa tersebut mempengaruhi densitas plasma
elektron di ionosfer dan menimbulkan gangguan pada nilai variasi kandungan total elektron
(TEC) di ionosfer.
Liu dkk. (2000) meneliti potensi gangguan di ionosfer sebelum terjadinya gempabumi di daerah
Chi-chi serta Chia-Yi, Taiwan dengan magnitudo > 6 antara tahun 1997 – 1999. Hasil penelitian
Liu dkk. menunjukkan adanya penurunan jumlah total elektron pada satu, tiga, dan empat hari
sebelum gempabumi [4].
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, Subakti (2008) berhasil
mendeteksi adanya anomali TEC pada 9 gempabumi dari 10 gempabumi yang diteliti dengan
magnitudo > 6 yang terjadi di wilayah Sumatra. Anomali berupa penurunan nilai TEC terjadi
pada enam hari sampai satu hari sebelum terjadi gempabumi [5]. Penelitian lain dilakukan oleh
Muslim (2015) dengan meneliti 17 kejadian gempabumi di seluruh dunia berkekuatan
magnitudo > 8 yang terjadi antara tahun 2000 hingga 2012. Didapat hasil potensi keberhasilan
pengamatan prekursor sekitar 63% [6].
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2. Metode Penelitian
Penelitian ini memanfaatkan data TEC yang berasal dari Global Ionosphere Map (GIM) dan
dapat diakses secara bebas pada http://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/. Data TEC dari GIM
mempunyai resolusi spasial sebesar 2,5o arah lintang dan 5o arah bujur serta mempunya resolusi
temporal 2 jam. Peta TEC tersebut dihasilkan setiap hari oleh Center for Orbit Determination
in Europe (CODE) dengan menggunakan data dari sekitar 200 stasiun GPS yang ada di seluruh
dunia baik yang berada di lintang tinggi, tengah, maupun rendah serta equator [rotacher].
Studi kasus gempabumi yang dipilih dalam penelitian ini adalah gempabumi yang terjadi pada
tanggal 15 Desember 2017 di selatan Tasikmalaya, Jawa Barat dengan koordinat 7,73 LS dan
108,1 BT berkekuatan magnitudo 6,5 Mw serta kedalaman 115 km. Data parameter gempabumi
tersebut diperoleh dari repositori gempabumi BMKG yang dapat diakses pada
http://repogempa.bmkg.go.id/.
Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode korelasi untuk melihat muncul
tidaknya suatu anomali pada variasi data TEC. Empat buah titik data TEC yang terdekat dengan
episenter gempabumi diolah dalam penelitian ini yaitu : a). 7,5 LS dan 110,0 BT, b). 7,5 LS
dan 105,0 BT, c). 10,0 LS dan 105,0 BT, d). 10,0 LS dan 110,0 BT. Data TEC diambil selama
30 hari sebelum hari kejadian gempabumi antara 15 November 2017 hingga 15 Desember 2017.
Kemudian dicari rata-rata nilai TEC pada jam tertentu selama 30 hari untuk mendapatkan nilai
variasi diurnal rata-rata bulanan TEC. Untuk analisis korelasi dihitung antara variasi diurnal
TEC pada hari tertentu dengan variasi diurnal rata-rata bulanan TEC. Suatu anomali akan
terdeteksi apabila nilai simpangan koefisien korelasi (skk) dibagi deviasi standar koefisien
korelasi (dskk) kurang dari -1 dan pada saat yang sama tidak tercatat adanya badai magnetik
kurang dari -50 nT untuk daerah lintang rendah dan equator (badai magnetik lemah masih
dalam batas toleransi) [buldan 15]. Untuk mengkonfirmasi ada tidaknya badai magnetik
tersebut dibutuhkan data Dst index yang dapat diakses secara bebas pada http://wdc.kugi.kyotou.ac.jp/dstdir/. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anomali yang terdeteksi bukan
berasal dari aktivitas badai magnetik.
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Gambar 2. Diagram alir penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil pengolahan data TEC pada 4 titik terdekat dengan episenter gempabumi selama 30 hari
sebelum hari kejadian gempabumi pada penelitian ini berhasil mendeteksi adanya anomali yang
ditandai dengan nilai skk/dskk < -1 pada 9 hari dan 29 hari sebelum kejadian gempabumi.

Gambar 3. Nilai skk/dskk TEC sebelum gempabumi Tasikmalaya 15
Desember 2017, bintang kuning menunjukkan hari kejadian gempabumi,
lingkaran merah putus-putus menunjukkan skk/dskk < -1.

Penelitian ini memilih untuk menganalisis data TEC pada 4 titik berbeda yang terdekat dengan
episenter gempabumi, bertujuan agar hasil pengolahan data dapat menjaadi lebih akurat.
Keempat titik tersebut masing-masing berjarak 212,6 km (tikik a), 426,9 (titik b), 345,4 (titik
c), 328,9 (titik d). Dengan nilai skk/dskk pada hari ke-29 dan hari ke-9 sebelum gempabumi
sebagai berikut : titik a (-4,79 dan -1,86), titik b (-4,96 dan -1,09), titik c (-4,81 dan -1,96), titik
d (-5,03 dan -1,11). Berdasarkan nilai skk/dskk tersebut yang termasuk dalam kategori kurang
dari -1, maka dapat dikatakan bahwa pada hari ke-29 dan ke-9 sebelum hari kejadian
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gempabumi Tasikmalaya 15 Desember 2017 mengalami pemurunan kandungan total elektron
di lapisan ionosfer di sekitar daerah persiapan gempabumi tersebut.
Penurunan kandunan total elektron tersebut dapat diartikan sebagai anomali atau suatu keadaan
yang tidak biasa atau tidak wajar. Anomali tersebut diduga kuat berhubungan erat dengan
aktivitas litosfer yaitu pada daerah persiapan gempabumi di bawah lapisan ionosfer yang
mengalami penurunan TEC. Untuk menghilangkan ambiguitas terkait kemungkinan anomali
yang terdeteksi tersebut dapat juga berasal dari aktivitas badai magnetik, maka dibutuhkan
konfirmasi dari data dst index.

Gambar 8. Dst index November 2017

Gambar 5. Dst index Desember 2017

Berdasarkan data dst index diatas dapat dilihat bahwa pada hari ke-29 (lingkaran putus-putus
merah) dan hari ke-9 (lingkaran putus-putus hitam) merupakan hari tenang. Hari dimana tidak
terjadi badai magnetik yang signifikan yang dapat mempengaruhi variasi TEC di ionosfer.
Maka dari itu, hal tersebut memperkuat bahwa anomali yang terdeteksi bukan berasal dari
aktivitas badai magnetik, dan didua kuat berasosiasi dengan aktivitas persiapan gempabumi di
litosfer.
4. Kesimpulan
Hasil analisis data TEC dalam penelitian ini telah menunjukkan adanya penurunan nilai TEC di
lapisan ionosfer sebelum gempabumi Tasikmalaya (6,5 Mw) yang terjadi pada 15 Desember
2017. Penurunan nilai TEC tersebut terjadi pada 9 hari dan 29 hari sebelum kejadian
gempabumi. Hal ini diperkuat dengan data dst index yang menunjukkan tidak terjadi badai
magnetik pada waktu bersamaan saat anomali TEC terjadi, yang menunjukkan bahwa anomali
tersebut bukan disebabkan oleh aktivitas badai magnetik.
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KAJIAN TERHADAP PENGGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA
(CO2) PADA TRANSPORTASI DARAT DI KOTA SEMARANG
DENGAN PENGGUNAAN SUBSITUSI BAHAN
BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS
BAYU NURDIANSYAH*, ADITYA SAPUTRA, YULIUSMAN
Prodi Teknik Kimia,
Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424
*email : baydiansyah@gmail.com
Abstrak. Tujuan dari kajian ini untuk menghitung penambahan dan pengurangan emisi CO2 di kota
Semarang untuk sektor transportasi dengan membatasi pada angkutan umum dan taksi, perhitungan
penambahan emisi dengan menggunakan metoda regresi linier untuk mendapatkan model persamaan
untuk menghitung jumlah kendaraan sehingga di dapatkan jumlah penggunaan bahan bakar yang
digunakan untuk menghitung jumlah emisi CO2 sampai dengan tahun 2028 sedangkan untuk
pengurangan emisi dilakukan dengan melakukan subsitusi bahan bakar minyak ke gas yaitu dengan
melakukan pemilihan lokasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas dengan menggunakan
metoda Analytical Hierarchy Process. Pemilihan lokasi pembangunan menggunakan enam kriteria
yaitu jarak dengan pipa gas, tata ruang dan wilayah, konfirmasi supply dari transporter, jumlah
angkutan umum yang melewati, pola angkutan umum, luas lahan dari metoda tersebut di dapatkan tiga
lokasi yaitu terboyo-kaligawe, penggaron-pedurungan dan cangkiran dan hasil perhitungan di dapatkan
emisi CO2 sebelum konversi bahan bakar sampai dengan tahun 2028 untuk taksi sebesar 270.667,49
ton CO2 sedangkan untuk angkutan umum sebesar 458,049.35 ton CO2 dan setelah dilakukan konversi
untuk taksi sebesar 270.667,49 ton CO2 sedangkan untuk angkutan umum sebesar 299,285.17 ton CO2.
Kata kunci : emisi CO2, angkutan umum, taksi, bahan bakar
Abstract. The aim of this study is to calculate CO2 emission increment and decrement of transportations
sector (focused on public transportations and taxis) in Semarang, calculation of emission increment
uses linier regression method so the equation model to calculate amount of vehicles can be found which
can be used to calculate the usage of fuels to calculate CO2 emission until 2028, whereas the calculation
of emission decrement is done by substitution of oil to gas by selecting the upcoming location of gas
stations using Analytical Hierarchy Process. The selection of upcoming location uses six criteria which
is distance to gas pipes, city layout, supplies confirmations from transporter, amount of public
transportations, route of public transportations, and wide of area so that can be found three prospect
locations which are Terboyo-Kaligawe, Penggaron-Pedurungan and Cangkiran, and the CO2 emission
calculation before conversion until 2028 for taxis is 270.667,49 ton CO2, thus for public transportations
is 458,049.35 ton CO2 and after conversion for taxis is 270.667,49 ton CO2, thus for public
transportations is 299,285.17 ton CO2.
Keywords : CO2 emission, public transportation, taxi, fuel

1. Pendahuluan
Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas yang mempunyai sifat menyerap radiasi termal sinar
infra merah dari permukaan bumi dan memantulkannya kembali ke lapisan troposfer bawah.
Pantulan radiasi termal ini menyebabkan panas tidak dilepaskan ke atmosfer atas, namun
terperangkap di permukaan bumi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan suhu, yang
disebut sebagai efek rumah kaca[1]. Sektor transportasi darat di Kota Semarang terdiri dari
angkutan kota dan taksi, jumlah kendaraan sebanyak 4664 unit [2]. dilihat dari jumlah
kendaraan potensi emisi CO2 yang dihasilkan dari sektor transportasi darat di kota semarang
sangatlah besar, sehingga diperlukan untuk melakukan inventarisasi, dan analisis guna
menurunkan emisi salah satu cara yang di lakukan dengan pergantian bahan bakar.
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Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang
masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak
mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Pada tahun 2015, secara global emisi CO2 global
mencapai 32,3 GtCO2, hampir sama di tahun 2014 berkurang (-0,1%). Ini berbeda dengan
tingkat pertumbuhan emisi CO2 dimana pada tahun 2013 meningkat (1,7%) dan 2014
meningkat (0,6%), dan dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sejak tahun 2000 (2,2%),
pada tahun 2015 ini terjadi anomali di mana terjadi penurunan tingkat emisi CO2. Tetapi secara
global pada tahun 2015 untuk sektor transportasi menduduki peringkat ke -2 setelah sektor
listrik dimana sektor menyumbang sebesar 24 % dari kesuluruhan emisi CO2 di dunia [3]. Di
Indonesia sendiri emisi GRK di sektor transportasi menjadi penyumbang emisi terbesar kedua
setelah pembangkit listrik pada tahun 2015, sektor transportasi menghasilkan emisi GRK
sebesar 137,94 juta ton CO2 pada tahun tersebut. Emisi paling besar dihasilkan oleh BBM
sebesar 74%, terdiri atas emisi yang berasal dari pembakaran ADO, avgas, avtur, IDO, FO,
kerosin, RON 88, RON 92, RON 95, dan solar 51. Setelah BBM, BBN (bio RON 88, bio RON
92, dan biosolar) menyumbang emisi sebesar 26%[4]
Kebijakan sektor transportasi darat pada umumnya adalah untuk memecahkan masalah dalam
penyediaan sistem angkutan baik orang dan barang, dalam kota maupun antara wilayah
mengurangi kemacetan di dalam kota maupun antar wilayah, substitusi BBM dengan bahan
bakar alternatif, serta mengurangi dampak lingkungan lokal maupun global [5].
2. Metode Penelitian
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber referensi dari penelitian
terdahulu, prosdiding seminar dan peraturan yang terkait dengan tema penulisan. Data yang di
gunakan berupa data jumlah kendaraan dan jenis kendaraan yang dikumpulkan dari tahun 2012
sampai dengan 2016 yang di gunakan untuk memproyeksikan perhitungan emisi CO2.
Data yang dikumpulkan untuk melakukan kajian menggunakan Data jumlah dan jenis
kendaraan bermotor di Kota Semarang. Data jumlah dan jenis kendaraan di dapatkan dari data
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang dan Direktorat Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan.
b. Metoda Analisis
1) Penentuan Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Penentuan lokasi pembangunan SPBG dilakukan dengan menggunakan Metoda Analitical
Hierarchy Process (AHP).
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Tabel 1. Tingkat Kepentingan dan defisinnya

Skala

Definisi dari “Importance”

1

Sama pentingnya (Equal Importance)

3

Sedikit lebih penting (Slightly more Importance)

5

Jelas lebih penting (Materially more importance)

7

Sangat Jelas Penting (Significantly more importance)

9

Mutlak lebih perlu (Absolutely more importance)

2,4,6,8

Ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan (Compromise
values)
Sumber : Saaty, 1994

Langkah-langkah dalam Metode AHP[6]:
a) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
b) Membuat struktur hierarki yang diawali dengan menempatkan tujuan umum, yang
merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.
c) Membuat prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu
membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.
d) Matrik perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan
kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lain.
e) Sintesis perbandingan -perbandingan terhadap perbandingan berpasangan, untuk
memperoleh keseluruhan prioritas. Langkah-langkah ini adalah :
➢ Menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks
➢ Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk
memperoleh normalisasi matriks.
➢ Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk
mendapatkan nilai prioritas.
f) Mengukur konsistensi, hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah :
➢ Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif atau disebut dengan
eugen vector elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen
kedua dan seterusnya.
➢ Jumlahkan setiap baris.
➢ Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan.
➢ Hasil penjumlahan dibagi jumlah elemen,
akan didapat λmaks (eigenvalue
maksimum).
g) Mencari nilai Consistency Index (CI)
Cl =(λmaks -n)/(n-1) ……………………….…………………...(1)
Keterangan :
CI
= Consistency Index
λmaks = Eigen value maksimum
n
= banyaknya elemen
h) Mencari nilai Consistency Ratio (CR)
CR= CI⁄RI ……………………………………….......………(2)
Keterangan :
CR = Consistency Ratio
CI = Consistency Index
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RI

= Random Index

Memeriksa konsistensi hierarki, yang diukur adalah rasio konsistensi dengan melihat index
konsistensi. Jika nilai Consistency Ratio > 0.1 maka penilaian data judgment harus diperbaiki.
Mengulangi langkah c, d dan e untuk keseluruhan hierarki. Jika Consistency Ratio < 0.1 maka
nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan, konsisten.
2) Proyeksi Jumlah Kendaraan.
Jumlah kendaraan di proyeksikan dengan menggunakan metoda peramalan regresi linier
sederhana dengan asumsi pelaksanaan progam konversi bahan bakar dilaksanakan pada tahun
2019. Hasil proyeksi di gunakan untuk perhitungan emisi CO2 yang akan di hasilkan pada tahun
2028 dan akan di gunakan untuk menghitung pengurangan emisi CO2 setelah program konversi
di jalankan.
Regresi Linier merupakan metoda statistik yang bertujuan untuk membentuk sebuah model
antara variable dependen (X) dengan variable independen (Y). Regresi linier memiliki satu
variable bebas disebut dengan regresi linier sederhana, sedangkan regresi linier berganda
diperuntukkan apabila memiliki lebih dari satu variable bebas. Regresi Linier menggunakan
garis kecenderungan apabila pola data menunjukkan suatu kecenderungan, baik berpola turun
atau naik. Straight line equation merupakan model analisis garis kecenderungan paling
sederhana [7].
Persamaan 3 di gunakan menghitung regresi linier :
Y'=a+b(x)……………………………………..…...……..(3)
di mana :
Y’ = variabel yg akan diprediksi
a
= intersept
b
= kemiringan garis regresi/slope
x
= indeks waktu (t=1,2,3,…n)
n
= jumlah periode waktu
3) Perhitungan Emisi CO2
Metoda perhitungan emisi CO2 menggunakan metoda perhitungan IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change). Berdasarkan Tier-1 emisi GRK dapat di hitung dengan persamaan
sebagai berikut[5] :
Emisi = konsumsi bahan bakara x Faktor emisia ……………...…….(4)
di mana :
Emisi
Bahan bakara
Faktor Emisi a
a

: Emisi CO2 (kg/tahun)
: Bahan Bakar dikonsumsi = dijual (TJ/tahun)
: Faktor Emisi CO2 menurut jenis bahan bakar (kg/TJ)
: Jenis bahan bakar (bensin, solar, gas alam, batubara dll)
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a) Konsumsi Bahan Bakar
Pada saat ini penggunaan bahan bakar khusunya untuk transpotasi cenderung mengalami
peningkatan, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan di klasifikasikan menurut jenis
kendaraan, seperti terlihat pada Tabel 2, dimana konsumsi bahan bakar yang paling banyak
adalah untuk kendaraan taksi sebesar 35 liter per hari[8].
Tabel 2. Konsumsi Bahan Bakar Bermotor
Jenis Kendaraan
Konsumsi BBM
Liter/hari/kendaraan
Kendaraan Pribadi
3
Angkutan Umum
20
Taksi
35
Sepeda Motor
1
Sumber : Kementerian Perhubungan 2012

b) Faktor Emisi
Faktor emisi menurut IPCC dinyatakan dalam satuan emisi per unit energi yang dikonsumsi
(kg CO2/TJ). Di sisi lain data konsumsi energi yang tersedia umumnya dalam satuan fisik (ton
batubara, kilo liter minyak diesel dll). Oleh karena itu sebelum digunakan pada persamaan 4,
data konsumsi energi harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan energi TJ (Terra Joule)
dengan persamaan sebagai berikut [9]:
Konsumsi Energi = Konsumsi Energi (satuan fisik) x NCV........................(5)
di mana :
Konsumsi Energi : Konsumsi Energi yang di gunakan (TJ)
Konsumsi Enegi : Konsumsi energi yang di gunakan (satuan fisik)
NCV
: Nilai Net Calorific Volume (energy content) (TJ/satuan fisik)
Pada Tabel 3 dapat dilihat berbagai jenis bahan bakar (Net Calorific Volume) yang di gunakan
di Indonesia dan faktor emisi CO2 [10]:
Tabel 3. Nilai NCV dan Faktor Emisi Sesuai Jenis Bahan Bakar
Jenis Bahan Bakar
Nilai Kalor
Faktor Emisi
Penggunaan
CO2
Gas Bumi/BBG
1.055x10-6 TJ/SCF,
56100 kg/TJ
Industri,rumah
3.85x10-6 TJ/NM3
tangga,kendaraan
bermotor
Premium (termasuk
33x10-6 TJ/liter
69300 kg/TJ
Kendaraan bermotor
pertamax dan
pertamax plus)
Solar (HSD,ADO)
38x10-6 TJ/liter
74100 kg/TJ
Kendaraan
bermotor,pembangkit
listrik
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup,2012

3. Hasil dan Pembahasan
a. Analisa Pemilihan Lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Penentuan lokasi pembangunan SPBG dilakukan dengan menggunakan Metoda Analitical
Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan kriteria yang digunakan sebagai faktor
penentu bagi pengambilan keputusan lokasi SPBG, kriteria-kriteria tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut[11]:
➢ Jarak dengan pipa gas/motherstation (JP)
➢ Tata ruang dan wilayah (TRW)
➢ Konfirmasi supply dari transporter (KST)
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➢ Jumlah angkutan umum yang melewati (JA)
➢ Pola angkutan umum (PAU)
➢ Luas lahan (LL)
Lokasi survey awal SPBG yang di tentukan dalam tulisan ini mengacu pada pertemuan
perlintasan angkutan umum dan adanya pool taksi pada daerah tersebut tetapi dalam penentuan
lokasi pembangunan SPBG juga di pengaruhi kriteria lain, seperti yang di sebutkan di atas,
maka dari survey awal di dapatkan 3 lokasi yang hasil dari metoda AHP sedangkan 1 lokasi
sudah di daerah mangkang sudah di laksanakan pembangunannya oleh Kementerian Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2014 dimana untuk SPBG tersebut berjenis
motherstation.
1) Penentuan Lokasi SPBG di Daerah Kaligawe-Terboyo.
Survey awal pemilihan lokasi di daerah kaligawe-terboyo karena di daerah tersebut terdapat 23
trayek angkutan umum dimana jumlah armada mencapai 792 mobil dan terdapat 2 pool taksi
yaitu taksi new atlas yang mempunyai armada sebesar 50 unit dan taksi pandu sebesar 200 unit
mobil, dimana survei awal untuk alternatif lokasi untuk daerah ini di dapatkan 3 lokasi yaitu :
a) Lokasi A berada di jalan kaligawe raya, jarak dengan pipa distribusi gas ruas rencana gresik
– semarang sebesar 0.19 km, tata ruang di kawasan ini merupakan daerah perindustrian,
untuk angkutan umum jalan kaligawe di lewati 7 trayek angkutan umum dan mempunyai
jarak dari terminal terboyo sejauh 1.53 km dan pool taksi new atlas dan pandu masingmasing sejauh 1.81 dan 1.6 km dan mempunyai luas tanah sebesar 5000 m2.
b) Lokasi B berada di jalan kaligawe raya, jarak dengan rencana pipa gresik-semarang sejauh
4.31 km, tata ruang untuk semua lokasi di kawasan ini adalah industri, untuk angkutan
umum sama dengan lokasi A dan C, lokasi B juga dilewati 7 trayek angkutan umum
sedangkan jarak dari terminal terboyo sejauh 3.54 km dan jarak dari pool taksi new atlas
dan pandu sejauh 2.24 km dan 3.07 km, luas tanah untuk lokasi B sebesar 6030 m2.
c) Lokasi C berada di jalan Kaligawe, untuk jarak dengan (rencana) pipa gresik –semarang
sejauh 4.32 km, untuk tata ruang sama dengan lokasi A dan B untuk Lokasi C meruapak
lokasi perindustrian, Lokasi C di lewati angkutan umum sebanyak 7 trayek, sedangkan
jarak dari terminal terboyo sejauh 3.54 km dan jarak dari pool taksi new atlas dan pandu
sejauh 2.5 km dan 3.3 km, luas tanah untuk lokasi B sebesar 4500 m2.
Tabel 4. Eugene Vector Lokasi Kaligawe
Kriteria

JP

TRW

KST

JA

PAU

LL

Eugen
Vector

Rangking

JP

1.00

7.00

2.00

5.00

3.00

3.00

0.347

I

TRW

0.14

1.00

0.50

0.20

0.33

0.33

0.043

VI

KST

0.50

2.00

1.00

2.00

1.00

0.33

0.110

IV

JA

0.20

5.00

0.50

1.00

0.33

0.33

0.087

V

PAU

0.33

3.00

1.00

3.00

1.00

0.33

0.123

III

LL

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.00

0.290

II

Jumlah

4.18

21.00

8.00

14.20

8.67

5.33

Kriteria yang mempunyai nilai paling besar untuk daerah kaligawe-terboyo ini adalah Jarak
dengan pipa/mothersation,(JP) sebesar 0.347, hal ini di karenakan dalam hal yang sangat krusial
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dalam pembangunan SPBG adalah supply gas ke SPBG yang akan di bangun dan hal ini juga
berpengaruh terhadap biaya pembelian pipa pada saat pembangunan SPBG tersebut sedangkan
nilai paling kecil yaitu tata ruang dan wilayah (TRW) sebesar 0.043, dikarenakan untuk lokasi
kaligawe-terboyo sendiri berada di daerah perindustrian jadi untuk proses pembangunannya
tidak akan terganggu untuk masalah sosial oleh masyarakat.
Tabel 5. Bobot dan Peringkat Alternatif Lokasi SPBG Kaligawe-Terboyo
Lokasi

JP

TRW

KST

JA

PAU

LL

Total Nilai
Lokasi

Rangking

A

0.70

0.20

0.33

0.33

0.49

0.33

0.46

I

B

0.18

0.49

0.33

0.33

0.20

0.33

0.28

II

C

0.11

0.31

0.33
0.33
0.31
0.33
Sumber : Hasil Perhitungan

0.26

III

Dari total skor di atas, maka dipilih lokasi dengan total nilai tertinggi yang dianggap paling
tepat sebagai lokasi pendirian SPBG daerah kaligawe-terboyo baik dari segi teknis, geografis,
ekonomi-bisnis, maupun perizinan atau legalitas. Lokasi A = 0.46; Lokasi B = 0.28; dan Lokasi
C= 0.26 di dapatkan bahwa lokasi A merupakan alternatif lokasi yang paling cocok karena
dilokasi A tersebut merupakan tempat yang palin strategis jika di tinjau dari kedekatan jalur
pipa supply utama dan yang paling dekat dengan pool taksi dan terminal terboyo sendiri.
2) Penentuan Lokasi SPBG di Daerah Pedurungan-Penggaron.
Survey awal pemilihan lokasi SPBG untuk daerah pedurungan-penggaron menunjukkan bahwa
terdapat 15 trayek angkutan umum dengan armada sebanyak 490 unit dan 2 pool taksi yaitu
bluebird dengan jumlah armada sebesar 450 unit dan taksi centris sebanyak 60 unit.
Alternatif lokasi untuk pembangunan SPBG di pedurungan-penggaron yaitu :
a) Lokasi A berada di jalan pedurungan raya berjarak 5.1 km dari rencana pembangunan ruas
pipa gresik-semarang, tata ruang dan wilayah di daerah ini merupakan campuran antara
kawasan bisnis dan perumahan, jumlah angkutan umum yang melewati pada jalan
pedurungan berjumlah 15 trayek, sedangkan lokasi terminal terdekat adalah terminal
penggaron, jarak lokasi A dengan terminal tersebut sejauh 2.37 km dan pool taksi yang
terdekat pada loaksi ini adalah pool taksi bluebird dan centris. Jarak dengan pool taksi
bluebird sejauh 0.16 km dan centris sejauh 1 km, luas tanah untuk lokasi ini sebesar 3546
m2 .
b) Lokasi b juga berada di jalan pedurungan raya berjarak 3.25 km dari rencana pembangunan
ruas pipa gresik-semarang, tata ruang dan wilayah di lokasi ini sama dengan lokasi A yaitu
merupakan campuran antara kawasan bisnis dan perumahan, jumlah angkutan umum yang
melewati pada jalan pedurungan berjumlah 15 trayek, sedangkan lokasi terminal terdekat
adalah terminal penggaron, jarak lokasi B dengan terminal tersebut sejauh 0.35 km dan
pool taksi yang terdekat untuk lokasi ini adalah pool taksi bluebird dan centris. Jarak
dengan kedua pool tersebut sejauh 2 km dan 1.12 km, luas tanah untuk lokasi ini sebesar
5132 m2.
c) Lokasi C berada di jalan pedurungan raya dan mempunyai jarak pipa gresik-semarang lebih
dekat dengan dengan lokasi A dan B yaitu sejauh 3.12 km, tata ruang dan wilayah di
daerah ini merupakan campuran antara kawasan bisnis dan perumahan, jumlah angkutan
umum yang melewati pada jalan pedurungan berjumlah 15 trayek, sedangkan lokasi
terminal terdekat adalah terminal penggaron, jarak lokasi C dengan terminal tersebut
sejauh 0.68 km dan pool taksi yang terdekat pada lokasi ini adalah pool taksi bluebird dan
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centris. Jarak dengan pool taksi bluebird sejauh 2.32 km dan centris sejauh 1.44 km, luas
tanah untuk lokasi ini sebesar 6000 m2.
Tabel 6. Eugene Vector Lokasi Pedurungan-Penggaron

Kriteria

JP

TRW

KST

JA

PAU

LL

Eugen
Vector

Rangking

JP

1.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.44

I

TRW

0.20

1.00

3.00

3.00

3.00

4.00

0.20

II

KST

0.20

0.33

1.00

0.33

3.00

0.50

0.08

V

JA

0.20

0.33

3.00

1.00

2.00

0.33

0.10

IV

PAU

0.20

0.33

0.33

0.50

1.00

0.33

0.05

VI

LL

0.20

0.25

2.00

3.00

3.00

1.00

0.13

III

Jumlah

2.00

7.25

14.33

12.83

17.00

11.17

Sumber : Hasil Perhitungan

Kriteria yang mempunyai nilai paling besar untuk daerah pedurungan-penggaron ini adalah
jarak lokasi dengan pipa gas (JP) sebesar 0.44, hal ini di karenakan dalam karena rencana
pembangunan SPBG di lokasi ini menggunakan sistem online dimana SPBG akan mendapatkan
pasokan gas langsung dari pipa distribusi atau pipa transmisi oleh karena itu jarak lokasi SPBG
akan sangat berpengaruh, seperti lokasi A, apabila jarak pipa terlalu jauh dengan lokasi
pembangunan maka akan menyebabkan penambahan biaya pembangunan dalam hal pembelian
pipa, sedangkan tata ruang dan wilayah (TRW) menempati peringkat II dengan nilai sebesar
0.20 hal ini disebabkan daerah ini merupakan daerah bisnis sehingga untuk proses
pembangunan SPBG di khawatirkan akan ada gangguan dari masyarakat sehingga akan
menghambat proses pembangunan sedangkan peringkat ke tiga yaitu luas lahan (LL) karena
dalam proses pembangunan SPBG di kawasan bisnis seperti di pedurungan-penggaron harga
tanah menjadi salah satu penyebab kegagalan proses pembangunan di karenakan harga yang
sangat tinggi.
Tabel 7. Bobot dan Peringkat Alternatif Lokasi SPBG Pedurungan-Penggaron
Total
Lokasi
JP
TRW
KST
JA
PAU
LL
Nilai
Rangking
Lokasi
A
0.10
0.20
0.33
0.33
0.59
0.09
0.24
III
B

0.23

0.49

0.33

0.33

0.16

0.56

0.32

II

C

0.67

0.31

0.33

0.33

0.25

0.35

0.44

I

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari total skor di atas, maka dipilih lokasi dengan total nilai tertinggi yang dianggap paling
tepat sebagai lokasi pendirian SPBG daerah pedurungan-penggaron baik dari segi teknis,
geografis, ekonomi-bisnis, maupun perizinan atau legalitas. Dikarenakan hasil perkalian yang
diperoleh secara berurutan: Lokasi A = 0.24 ; Lokasi B = 0.32; dan Lokasi C= 0.44 di dapatkan
bahwa lokasi C merupakan alternatif lokasi yang paling cocok.
3) Penentuan Lokasi Pembangunan SPBG di Cangkiran.
Survey awal pemilihan lokasi SPBG untuk daerah cangkiran menunjukkan bahwa terdapat
trayek angkutan umum dengan armada sebanyak 205 unit dan pool taksi yaitu ekspress dengan
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jumlah armada sebesar 445 unit. Berbeda dengan perencanaan untuk lokasi A dan lokasi B di
lokasi C, pola distribusi yang akan di pakai menggunakan sistem daughter station pada sistem
ini tidak menggunakan pipa sebagai alat untuk pengiriman gas ke SPBG melainkan dengan
mengunakan truk Compresed Natural Gas (CNG) hal ini di karenakan jarak yang cukup jauh
cangkiran dengan rencana pipa gresik semarang. Gas akan di pasok dari SPBG mangkang
karena SPBG yang dibangun oleh kementerian ESDM mengunakan sistem mother station jadi
fungsi dari SPBG tersebut adalah memasok ke SPBG yang menggunakan pola daughter station.
Alternatif lokasi untuk pembangunan SPBG di cangkiran yaitu :
a) Lokasi A berada di jalan perintis kemerdekaan berjarak 26.6 km dari SPBG mangkang
sebagao sumber pasokan gas, tata ruang dan wilayah di daerah ini merupakan kawasan
bisnis dan perumahan, jumlah angkutan umum yang melewati pada lokasi ini berjumlah
205 unit, sedangkan pool taksi yang terdekat pada lokasi ini adalah pool taksi ekspres.
Jarak dengan pool taksi tersebut sejauh 0.92 km, luas tanah untuk lokasi ini di atas 5000
m2 .
b) Lokasi B berada di jalan perintis kemerdekaan berada di seberang jalan kodim IV
(pembekalan) berjarak 24.6 km dari SPBG mangkang lebih dekat dari pada lokasi B, tata
ruang dan wilayah di daerah ini merupakan kawasan bisnis dan perumahan, jumlah
angkutan umum yang melewati pada lokasi ini berjumlah 205 unit, sedangkan pool taksi
yang terdekat pada lokasi ini adalah pool taksi ekspres. Jarak dengan pool taksi tersebut
sejauh 1.74 km, luas tanah untuk lokasi ini juga di atas 5000 m2.
c) Lokasi C berada di jalan perintis berjarak 26.3 km dari SPBG mangkang lebih dekat dari
pada lokasi B, tata ruang dan wilayah di daerah ini merupakan kawasan bisnis dan
perumahan, jumlah angkutan umum yang melewati pada lokasi ini berjumlah 205 unit,
sedangkan pool taksi yang terdekat pada lokasi ini adalah pool taksi ekspres. Jarak dengan
pool taksi tersebut sejauh 2.86 km, luas tanah untuk lokasi ini juga di atas 5000 m2.
Tabel 8. Eugene Vector Lokasi Cangkiran
Kriteria

JP

TRW

KST

JA

PAU

LL

Eugen
Vector

Rangking

JP

1.00

0.50

3.00

3.00

5.00

0.50

0.21

II

TRW

2.00

1.00

5.00

3.00

4.00

2.00

0.33

I

KST

0.33

0.20

1.00

3.00

2.00

0.50

0.11

IV

JA

0.33

0.33

0.33

1.00

0.33

0.50

0.07

VI

PAU

0.20

0.25

0.50

3.00

1.00

0.50

0.09

V

LL

2.00

0.50

2.00

2.00

2.00

1.00

0.19

III

Jumlah

5.87

2.78

11.83 15.00
14.33
5.00
Sumber : Hasil Perhitungan

Kriteria yang mempunyai nilai paling besar untuk daerah cangkiran ini adalah Tata ruang dan
wilayah (TRW) sebesar 0.42, hal ini di karenakan dalam karena di daerah ini merupakan daerah
bisnis dan perumahan sehingga untuk proses pembangunan SPBG di khawatirkan akan ada
gangguan dari masyarakat sehingga akan menghambat proses pembangunan dan peringkat ke
dua adalah jarak pasokan gas (JP) karena dengan sistem pola distribusi dengan mother-daughter
station di mana dalam pendistribusian gas menggunakan truk merupakan hal penting karena
harus diperhatikan jumlah truk yang di gunakan yang sangat berpengaruh terhadap biaya
operasional.
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Lokasi

Tabel 9. Bobot dan Peringkat Alternatif Lokasi SPBG Cangkiran
Total
Nilai
JP
TRW
KST
JA
PAU
LL
Lokasi

Rangking

A

0.70

0.20

0.33

0.33

0.59

0.33

0.46

I

B

0.18

0.49

0.33

0.33

0.16

0.33

0.27

II

C

0.11

0.31

0.33
0.33
0.25
Sumber : Hasil Perhitungan

0.33

0.25

III

Dari total skor di atas, maka dipilih lokasi dengan total nilai tertinggi yang dianggap paling
tepat sebagai lokasi pendirian SPBG daerah cangkiran baik dari segi teknis, geografis,
ekonomi-bisnis, maupun perizinan atau legalitas. Dikarenakan hasil perkalian yang diperoleh
secara berurutan: Lokasi A = 0.46; Lokasi B = 0.27; dan Lokasi C= 0.25.di dapatkan bahwa
lokasi A merupakan alternatif lokasi yang paling cocok.

b. Proyeksi Jumlah Kendaraan.
Dalam menghitung pengurangan emisi CO2 di Kota Semarang sampai dengan tahun 2027 maka
dilakukan perhitungan dengan menggunakan metoda regresi linier sederhana. Dalam regresi
ini yang menjadi variabel terikat adalah jumlah kendaraan untuk angkutan umum dan taksi
sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah tahun.
Untuk taksi regresi linier sederhana menggunakan Software excel dengan menginput variabel
Y dan X, maka di dapatkan grafik untuk peramalan jumlah taksi pada gambar 1 :

Gambar 1. Grafik Peramalan untuk Taksi

Uji terhadap parameter statistik dalam regresi ini yaitu koefisien determinasi (R square) dan uji
F atau uji global significance F, telah memenuhi syarat. Nilai koefisien determinasi (R square)
sebesar 0.982. Besarnya koefisien deteminasi tersebut menjelaskan bahwa ketepatan atau
kesesuaian garis regresi dengan data serta berapa besar kemampuan variabel bebas yaitu jumlah
taksi. Dari hasil R square sebesar 0.982 yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan variabel
bebas yaitu jumlah taksi mempengaruhi variabel terikat yaitu tahun sangat kuat.
Dari hasil significance F sebesar 0.000986 lebih kecil dari nilai taraf pengujian sebesar 0.05.
Uji global atau uji signifikansi serentak atau uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan
menyeluruh dari variabel bebas jumlah kendaraan taksi dapat atau mampu menjelaskan
keberagaman variabel terikat yaitu Tahun. Dalam kasus ini karena didapat nilai F sebesar
0.000986 < 0.05 maka variabel bebas yaitu jumlah kendaraan taksi berpengaruh terhadap tahun.
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Dari perhitungan persamaan dalam gambar 1 di dapatkan data peramalan jumlah taksi sampai
dengan tahun 2028 di kota semarang, dari perhitungan penambahan jumlah taksi di dapatkan
bahwa terjadi kenaikkan tiap tahun sebesar 2.82 % dengan hasil perhitungan sebagai berikut :
Tahun

2017

2018

Tabel 10. Jumlah Taksi di Kota Semarang
2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026

2027

2028

Jumlah
Taksi

2616

2702

2789

3394

3481

3567

2875

2962

3048

3135

3221

3308

Sumber : Hasil Perhitungan

Untuk angkutan umum regresi linier sederhana menggunakan Software excel dengan
menginput variabel Y dan X, maka di dapatkan grafik untuk peramalan jumlah taksi pada
gambar 2 :

Gambar 2. Grafik Peramalan untuk Angkutan Umum

Hasil uji terhadap parameter statistik dalam regresi ini yaitu koefisien determinasi (R square)
dan uji F atau uji global significance F, telah memenuhi syarat. Sepert telah diterangkan
sebelumnya pada persamaan linier untuk taksi, nilai koefisien determinasi (R square) sebesar
0.9756. Besarnya koefisien deteminasi tersebut menjelaskan bahwa ketepatan atau kesesuaian
garis regresi dengan data serta berapa besar kemampuan variabel bebas yaitu jumlah angkutan
umum. Dari hasil R square sebesar 0.9756 yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan
variabel bebas yaitu jumlah taksi mempengaruhi variabel terikat yaitu tahun sangat kuat.
Dari hasil uji significance F sebesar 0.00162 lebih kecil dari nilai taraf pengujian sebesar 0.05.
Uji global atau uji signifikansi serentak atau uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan
menyeluruh dari variabel bebas jumlah kendaraan dapat atau mampu menjelaskan keberagaman
variabel terikat yaitu Tahun. Dalam kasus ini karena didapat nilai F sebesar 0.00162 < 0.05
maka variabel bebas yaitu jumlah kendaraan angkutan umum berpengaruh terhadap tahun.
Dari perhitungan dari persamaan dalam gambar 2, maka dapat diperoleh dengan persamaan
tersebut jumlah taksi sampai tahun 2028 di dapatkan bahwa kenaikan tiap tahun jika di ratarata sampai dengan tahun 2028 sebesar 5%, seperti yang terlihat pada Tabel 11, sebagai berikut :
Tabel 11. Jumlah Angkutan Umum di Kota Semarang
Tahun
Jumlah
Taksi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2216

2387

2557

2728

2899

3069

3240

3410

3410

3752

3922

4093

Sumber : Hasil Perhitungan
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c. Perhitungan Emisi CO2 di Kota Semarang.
Perhitungan emisi CO2 di hitung menggunakan persamaan 4, hasil perhitungan pengurangan
emisi CO2 di hitung dari jumlah taksi dan angkutan umum yang terkonversi di setiap lokasi
SPBG skenario untuk pengkonversian angkutan umum dan taksi di lakukan secara bertahap
pertahun, konversi dilakukan mulai tahun 2019 setelah pembangunan semua SPBG selesai
dilakukan. Proses konversi dimulai dengan 30 % untuk setiap lokasi SPBG yang dilalui trayek
angkutan umum dan dekat dengan pool taksi kemudian meningkat sebesar 10 % sampai 90 %
di tahun 2025 dan mengalami staknasi di angka 90% sampai tahun 2028, hal ini disebabkan
kemungkinan adanya pemilihan sumber bahan bakar lain untuk alat trasportasi tersebut. Untuk
jumlah angkutan umum dan taksi di masing-masing SPBG menggunakan asumsi pertumbuhan
kendaraan dari metoda peramalan dimana untuk angkutan umum mengalami peningkatan
sebesar 5% dan taksi sebesar 2.82 %.
d. Perhitungan Emisi CO2 untuk Jenis Kendaraan Taksi .
Perhitungan emisi CO2 di lakukan di tiga lokasi SPBG, yaitu terboyo-kaligawe, pedurunganpenggaron dan cangkiran, di karenakan untuk lokasi-lokasi tersebut terdapat pool taksi yang
berdekatan dengan lokasi pembangunan SPBG sehingga dapat direncanakan untuk dilakukan
konversi kendaraan meggunakan bahan bakar gas, dari perhitungan sampai dengan tahun 2028
untuk ke tiga lokasi tersebut SPBG pedurungan-penggaron menjadi penyumbang emisi CO2
terbesar yaitu sebesar 179.043,37 ton CO2, hal ini terjadi karena pada loaksi ini terdapat pool
taksi blus bird dan centris dengan jumlah total 550 taksi sedangkan apabila di lakukan
pengurangan emisi dengan mengkonversi bahan bakar minyak menjadi gas maka di SPBG
penggaron-pedurungan menyumbang pengurangan emisi CO2 terbesar yaitu sebesar 64.419.01
ton CO2, sedangkan untuk lokasi SPBG cangkiran menyumbang pengurangan emisi sebesar
56.217,57 ton dan lokasi SPBG di terboyo-kaligawe terjadi pengurangan emisi CO2 sebesar
31.613.24 ton CO2. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13, sebagai
berikut :
Tabel 12. Emisi CO2 Taksi di Lokasi SPBG Tanpa Konversi BBM
Emisi CO2 Taksi ( Tanpa Konversi BBM) (Ton/Tahun)
Tahun
Kaligawe- PenggaronCangkiran
Total
Terboyo
Pedurungan
2019
7,721.00
15,750.85
13,743.39
37,215.24
2020

7,938.47

16,194.47

14,130.47

38,263.41

2021

8,162.05

16,650.59

14,528.46

39,341.10

2022

8,391.94

17,119.56

14,937.65

40,449.15

2023

8,628.30

17,601.73

15,358.37

41,588.40

2024

8,871.32

18,097.48

15,790.94

42,759.74

2025

9,121.18

18,607.20

16,235.69

43,964.07

2026

9,378.07

19,131.27

16,692.97

45,202.32

2027

9,642.21

19,670.11

17,163.13

46,475.45

2028

9,913.78

20,224.12

17,646.53

47,784.43

Total

87,768.32

179,047.37

156,227.61

423,043.30

Sumber : Hasil Perhitungan
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Tabel 13. Emisi CO2 Taksi di Lokasi SPBG Setelah Konversi BBM
Emisi CO2 Taksi ( Setelah Konversi BBM) (Ton/Tahun)
Tahun
KaligawePenggaronCangkiran
Total
Terboyo
Pedurungan
2019
2,098.12
4,280.17
3,734.66
10,112.96
2020

2,876.29

5,867.63

5,119.80

13,863.72

2021

3,696.63

7,541.12

6,580.00

17,817.74

2022

4,560.89

9,304.22

8,118.39

21,983.50

2023

5,470.91

11,160.65

9,738.22

26,369.78

2024

6,428.57

13,114.28

11,442.85

30,985.69

2025

7,435.83

15,169.10

13,235.78

35,840.71

2026

7,645.26

15,596.34

13,608.57

36,850.16

2027

7,860.59

16,035.61

13,991.85

37,888.05

2028

8,081.99

16,487.25

14,385.93

38,955.17

Total

56,155.08

114,556.36

99,956.04

270,667.49

Selisih CO2

31,613.24

64,491.01

56,271.57

152,375.81

Sumber : Hasil Perhitungan

e. Perhitungan Emisi CO2 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Umum
Hasil perhitungan untuk emisi CO2 untuk angkutan umum dilakukan di empat lokasi SPBG
yaitu terboyo-kaligawe, penggaron-pedurungan, mangkang dan cangkiran karena masingmasing lokasi tersebut di lewati oleh lintasan trayek angkutan. Dari hasil perhitungan sampai
dengan tahun 2028 pada lokasi SPBG apabila tidak dilakukan konversi bahan bakar minyak
menjadi bahan bakar gas di terboyo-kaligawe menyumbang emisi CO2 yang paling besar yaitu
sebesar 190,034.09 ton CO2 karena pada lokasi ini dilalui lintasan trayek angkutan umum
terbanyak di Kota Semarang yaitu sebanyak 23 trayek dan di lalui angkutan umum sebanyak
792 unit. Dari hasil skenario yang dilakukan dengan pelaksanaan konversi bahan bakar maka
pengurangan emisi CO2 di lokasi terboyo-kaligawe sampai dengan tahun 2028 sebesar
124,166.50 ton CO2. Hasil perhitungan untuk ketiga lokasi lainnya dapat dilihat pada Tabel 14
dan Tabel 15.
Tabel 14. . Emisi CO2 Angkutan Umum di Lokasi SPBG Tanpa Konversi BBM
Emisi CO2 Angkutan Umum ( Tanpa Konversi BBM) (Ton/Tahun)
Tahun
KaligawePenggaron Mangkang
Cangkiran
Total
Terboyo
Pedurungan
2019
14,728.78
9,112.50
7,847.91
3,812.37
35,501.56
2020

15,545.42

9,617.75

8,283.04

4,023.75

37,469.96

2021

16,407.34

10,151.01

8,742.29

4,246.85

39,547.49

2022

17,317.05

10,713.83

9,227.01

4,482.32

41,740.21

2023

18,277.20

11,307.86

9,738.61

4,730.84

44,054.51

2024

19,290.59

11,934.83

10,278.57

4,993.14

46,497.13

2025

20,360.16

12,596.56

10,848.47

5,269.99

49,075.18

2026

21,489.03

13,294.98

11,449.97

5,562.19

51,796.17

2027

22,680.50

14,032.13

12,084.81

5,870.58

54,668.02

2028

23,938.03

14,810.14

12,754.86

6,196.08

57,699.11

Total

190,034.09

117,571.60

101,255.54

49,188.12

458,049.35

Sumber : Hasil Perhitungan
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Tabel 15. . Emisi CO2 Angkutan Umum di Lokasi SPBG Setelah Konversi BBM
Tahun

Emisi CO2 Angkutan Umum ( Setelah Konversi BBM) (Ton/Tahun)
Total
KaligawePenggaron- Mangkang Cangkiran
Terboyo

Pedurungan

2019

4,002.43

2,476.25

2,132.61

1,035.98

9,647.28

2020

5,632.47

3,484.73

3,001.14

1,457.90

13,576.24

2021

7,430.95

4,597.43

3,959.42

1,923.42

17,911.22

2022

9,411.55

5,822.81

5,014.74

2,436.07

22,685.17

2023

11,588.94

7,169.93

6,174.92

2,999.66

27,933.45

2024

13,978.85

8,648.53

7,448.33

3,618.26

33,693.98

2025

16,598.16

10,269.06

8,843.97

4,296.24

40,007.42

2026

17,518.45

10,838.43

9,334.32

4,534.45

42,225.65

2027

18,489.76

11,439.37

9,851.87

4,785.86

44,566.86

2028

19,514.93

12,073.63

10,398.11

5,051.21

47,037.89

Total

124,166.50

76,820.19

66,159.43

32,139.06

299,285.17

Selisih
CO2

65,867.59

40,751.41

35,096.12

17,049.06

158,764.18

Sumber : Hasil Perhitungan

4. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
a. Dari ketiga kasus hasil pengambilan keputusan dengan metoda AHP untuk pembangunan
lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di kota semarang yang menjadi kriteria
berpengaruh adalah jarak lokasi dengan supply gas, tata ruang wilayah dan luas lahan.
b. Data peramalan dengan metoda linier di dapatkan persamaan Y=85.6x-171855 dengan R2
= 0.982 untuk taksi dengan asumsi kenaikkan jumlah kendaraan sebesar 5 % dan Y=170.6x341884 dengan R2 = 0.975 untuk angkutan umum dengan asumsi kenaikkan kendaraan
sebesar 2.82 %.
c. Dari Penerapan subsitusi bahan bakar minyak ke gas dengan di bangun ke empat SPBG di
dapatkan total penurunan emisi CO2 untuk taksi sebesar 152,375.81 ton CO2 dan angkutan
umum sebesar 158,764.18 ton CO2.
Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yuliusman atas bimbingan yang telah
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PEMANFAATAN DATA PARAMETER FISIS DAN KIMIA
OSEANOGRAFI DALAM PENENTUAN DAERAH POTENSI
BUDIDAYA RUMPUT LAUT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI
SUMBER DAYA BERKELANJUTAN DI KEPULAUAN
SULA MALUKU UTARA
NOOR VIETRIA SANTI*, ARDIAN LUKI INDRANATA, JUNI TIKA SIMANJUNTAK,
HASTI AMRIH REJEKI
Prodi Meteorologi,
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
*Email : vietriasanti0302@gmail.com
Abstrak. Rumput laut merupakan salah satu hasil laut yang diunggulkan dan dikembangkan secara
luas di wilayah perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang termasuk salah satu
negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yaitu 95.181 km, memiliki keanekaragaman hayati laut
berupa flora dan fauna yang melimpah. Kekayaan hayati tersebut juga memiliki nilai ekonomis yang
tinggi. Pengembangan kawasan budidaya rumput laut di pengaruhi oleh salinitas, suhu air permukaan,
dan kecepatan arus laut permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daerah berpotensi
pengembangan rumput laut di Kepulauan Sula, Maluku Utara dengan melihat salinitas, suhu
permukaan laut, dan arus laut permukaan. Data salinitas, suhu permukaan laut, dan kecepatan arus laut
yang didapat pada laman Giovanni kemudian dirata-ratakan dan dipisah secara musiman selama
periode 2006-2015 (10 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan Desember, Januari,
dan Februari merupakan bulan yang sesuai untuk pertumbuhan rumput laut dengan salinitas 33,7 -33,9
ppt, suhu permukaan laut 29˚-31˚C, dan kecepatan arus laut permukaan 20-30 cm/s.
Kata kunci : Rumput Laut, Salinitas, Suhu Air Permukaan, dan Kecepatan Arus Laut Permukaan
Abstract. Seaweed is one of the marine products that are seeded and developed widely in the territorial
waters of Indonesia. Indonesia as an archipelago country which is one of the countries with the longest
coastline in the world that is 95.181 km and has a wealth of biodiversity marine flora and fauna. The
biodiversity also has a high economic value. The development of seaweed cultivation area is influenced
by salinity, sea surface temperature, and sea surface current velocity. This study aims to determine
potential areas of seaweed development in Island of Sula, North Maluku by looking at salinity, sea
surface temperature, and surface ocean currents. Data of salinity, sea surface temperature, and sea
velocity on the surface obtained from Giovanni are averaged and separated seasonally over the period
2006-2015 (10 years). The results showed that in December, January, and February were suitable
months for seaweed growth with salinity 33.7 -33.9 ppt, sea surface temperature 29˚-31˚C, and surface
sea velocity 20-30 cm / s.
Keywords : Seaweed, Salinity, Sea surface Temperature, and Sea Surface Current Velocity

1. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan yang termasuk salah satu negara dengan garis pantai
terpanjang di dunia yaitu 95.181 km, memiliki keanekaragaman hayati laut berupa flora dan
fauna yang melimpah. Kekayaan hayati tersebut juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Salah satu keanekaragaman hayati laut berupa flora yang melimpah yaitu rumput laut. Rumput
laut adalah sumberdaya hayati yang telah dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai mata
pencarian, dan beberapa wilayah menjadikannya mata pencarian utama.
Rumput laut merupakan salah satu komoditas sumberdaya laut yang memiliki nilai ekonomis
yang tinggi, mudah dibudidayakan serta biaya produksi yang rendah [1]. Menurut Nurdjana
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(2010) dalam Andi Asni (2015) produksi rumput laut Indonesia ditargetkan meningkat dari
tahun 2009-2014 yaitu menjadi 389 persen [2]. Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan
upaya optimalisasi potensi sumber daya untuk budidaya rumput laut. Hal ini juga didukung
oleh luasnya daerah potensial untuk pembudidayaan rumput laut. Dengan demikian, rumput
laut dapat menjadi sumber mata pencaharian terutama untuk masyarakat pesisir Indonesia
karena menurut Valderrama et. al. (2013) pembudidayaan rumput laut tidak membutuhkan
modal yang besar dan teknologi tinggi [3]. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia. Budidaya
dan industri rumput laut menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia [4].
Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada era Presiden Jokowi (20142019) menjadikan budidaya rumput laut sebagai salah satu program untuk meningkatkan
kesejateraan masyarakat pesisir Indonesia [5].
Menurut KKP (2014) Maluku merupakan salah satu produksi rumput laut di Indonesia. Pada
Kepulauan Sula secara geografis memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan dengan
wilayah perairan laut yang dominan serta memiliki prospek pengembangan budidaya
khususnya budidaya rumput laut [5]. Pada pertumbuhannya rumput laut di pengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain salinitas, suhu permukaan laut, dan arus laut permukaan. Salinitas
dapat dinyatakan sebagai air laut yang didalamnya terlarut macam-macam garam terutama
NaCl serta garam-garam yang lainnya seperti magnesium dan lainnya, dalam satu kilogram air
laut dan dinyatakan dalam satuan perseribu. Suhu permukaan laut berpengaruh terhadap
perubahan Intertropical Convergence Zone (ITCZ) yang menyebabkan perubahan musim
terhadap normalnya [6], selain itu suhu permukaan laut dipengaruhi oleh kondisi meteorologi
seperti curah hujan, penguapan, kelembaban udara, kecepatan angina dan intensitas cahaya
matahari. Oleh karena itu, suhu permukaan biasanya mengikuti pola arus musiman. Suhu
permukaan laut mempengaruhi pertumbuhan rumput laut [1]. Arus laut permukaan adalah
gerakan air laut yang mengakibatkan perpindahan massa air secara horizontal [7], Arus laut
merupakan gerak massa air yang mengalir yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tiupan
angin, adanya perubahan densitas air laut, adanya gerakan gelombang panjang, serta dapat pula
disebabkan oleh pasang surut. Oleh karena itu arus laut berpengaruh langsung terhadap
pertumbuhan tumbuhan laut [1]. Arus merupakan faktor yang harus diutamakan dalam
pemilihan lokasi budidaya rumput laut karena arus akan mempengaruhi sedimentasi dalam
perairan, yang pada akhirnya mempengaruhi cahaya [8]. Proses pertukaran oksigen antara udara
yang terjadi pada saat turbulensi karena adanya arus [9]. Adanya ketersediaan oksigen yang
cukup dalam perairan maka rumput laut dapat melakukan respirasi dengan baik secara optimal
pada malam hari [1].
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan daerah berpotensi pengembangan rumput
laut di Kepulauan Sula, Maluku Utara dengan melihat salinitas, suhu permukaan laut, dan arus
laut permukaan. Sehingga dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan bagi masyarakat
Kepulauan Sula, dan dapat membantu dalam memenuhi target pemerintah sebagai negara
dengan produksi rumput laut terbesar.
2. Data dan Metode Penelitian
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Data ini diambil sesuai koordinat Kepulauan Sula, Maluku Utara yaitu pada koordinat 1˚ LS
sampai 3˚ LS dan 123,6˚ sampai 127˚ BT meliputi Pulau Taliabu, Pulau Mangoli, dan Pulau
Sulabes. Selanjutnya data yang digunakan adalah data rata-rata bulanan dengan rentang waktu
10 tahun, dimulai dari tahun 2006 hingga 2015 dengan periode musim DJF, MAM, JJA, dan
SON. Satuan data yang diambil adalah suhu permukaan laut (˚C), salinitas (ppt), dan arus laut
(cm/s).
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Gambar 1. Lokasi penelitian di Kepulauan Sula

2.2. Pendekatan Penulisan
Data yang digunakan pada penulisan ini adalah data terukur parameter suhu permukaan laut,
salinitas dan kecepatan arus laut sehingga pendekatan yang dilakukan dalam penulisan adalah
pendekatan kuantitatif. Hasil pengolahan dari data kuantitatif tersebut akan ditampilkan secara
spasial dalam bentuk musiman dan kemudian analisis akan dilakukan dengan metode deskriptif.
2.3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penulisan ini menggunakan data suhu permukaan laut, salinitas
dan arus laut permukaan yang memiliki format nc file. Data suhu permukaan laut dan salinitas
yang digunakan diperoleh dari data Very High Resolution Radiometer (AVHRR-Pathfinder)
Satelit Aqua-MODIS dan tersedia dalam website NASA dengan resolusi spasial 4 km. Data ini
diolah menggunakan web live server yang dapat diakses melalui alamat
https://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov. Data arus yang digunakan adalah data High Resolution
Multi-level ocean analysis yang diperoleh dari website NCEP (NOAA) yang berupa data ratarata permukaan momentum flux angin komponen U dan V.
2.4. Instrumen Data
Peralatan yang digunakan pada penulisan ini adalah perangkat lunak Grid Analysis and Display
System (GrADS). Kegunaan yaitu melakukan pemisahan waktu, melakukan perhitungan, dan
penampilan wilayah.
2.5. Pengolahan Data
1. Mengunduh data suhu permukaan laut, dan salinitas di Satelit Aqua-MODIS dan tersedia
dalam website NASA, serta arus laut di website NCEP (NOAA).
2. Melakukan open file pada perangkat lunak grads.
3. Melakukan pemisahan bulan musiman (DJF, MAM, JJA, SON) dengan rentang 10 tahun.
4. Melakukan perhitungan rata-rata musiman dalam 10 tahun.
5. Pemetaan suhu permukaan laut, salinitas, dan arus laut permukaan
2.6. Metode Penelitian
Metode perhitungan yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan melihat nilai
rata-rata suhu permukaan laut, salinitas, dan kecepatan arus laut selama 10 tahun yang
diinterpretasikan dalam peta. Data parameter tersedia dalam 120 komponen yang menunjukkan
120 bulan selama 2006-2015. Kemudian data tersebut dikelompokkan menjadi periode musim
DJF (Desember-Januari-Februari), MAM (Maret-April-Mei), JJA (Juni-Juli-Agustus), dan
SON (September-Oktober-November) dan dihitung rata-rata pada masing-masing periode.
Kondisi persebaran suhu permukaan laut, salinitas dan kecepatan arus laut di Kepulauan Sula,
Maluku Utara dianalisis secara temporal dan spasial. Selanjutnya dengan mengidentifikasi
tempat yang representatif untuk budidaya rumput laut dengan kriteria kelayakan lingkungan
perairan untuk lokasi budidaya rumput laut, seperti tabel dibawah
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Tabel 1. Kriteria Kelayakan Lingkungan Perairan untuk Lokasi Budidaya Rumput Laut sesuai dengan Nilai
BSNIdan SNI KKP No. SNI 01-6492-2010.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parameter
Kecepatan (m)
Suhu (°C)
Kecepatan arus (cm/det)
Pasang surut (cm)
Kedalaman (m)
pH
Salinitas (؉)
Oksigen terlarut (mg/l)
Nitrat (mg/l)
Fosfat (mg/l)

Kisaran
1-5
20-33
5-50
10-150
0.33-3
6,0-9,0
15-38
1-15
1,0-3,2
0,021-0,100

Optimum
>3
27-30
20-40
30-60
0,60-0,80
7,5-8,0
28-34
3-8
1,5-2,5
0,050-0,075

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil
3.1.1. Musim Barat (Desember-Januari-Februari)
Rata-Rata salinitas pada kepulauan Sula pada periode DJF tahun 2006-2015 memiliki nilai
33,7-33,9 psu (Gambar(a)). Lautan utara Kepulauan Sula, tepatnya pesisir Pulau Taliabu bagian
utara memiliki nilai 33,7-33,8 psu, sedangkan bagian selatan Kepulauan Sula memiliki nilai
salinitas yang lebih padat yaitu 33,8-33,9 psu. Selanjutnya suhu permukaan laut (SST)
(Gambar(b)) pada Kepulauan Sula memiliki nilai 29-31˚C. Pada bagian selatan memiliki nilai
yang cenderung lebih besar yaitu 30-31˚C. Hal ini dikarenakan pada periode DJF, pergerakan
semu matahari berada pada selatan equator. Sedangkan pada perairan bagian utara, memiliki
nilai 29-30˚C. Selain itu, Kepulauan Sula memiliki kecepatan arus permukaan yang bervariasi.
Pada bagian barat Pulau Taliabu kecepatan arus berkisar 20-25 cm/s. Pada Pesisir Pulau Taliabu
bagian tengah hingga Pulau Mangoli bagian timur memiliki rata-rata kecepatan arus 15-20
cm/s. Sedangkan pada Pulau Sulabes memiliki nilai 10-15 cm/s.

(a)
(b)
(c)
Gambar 2. Rata-rata Salinitas (a), Suhu Permukaan Laut (SST) (b), Arus Laut Permukaan (c) pada DJF
periode tahun 2006 – 2015

3.1.2. Musim peralihan 1 (Maret–April-Mei)
Pada musim peralihan pertama, gerakan semu matahari akan mempengaruhi keadaan lautan di
Kepulauan Sula. Posisi nilai rata-rata salinitas pada periode MAM berbanding terbalik dengan
periode DJF, dimana pada perairan bagian barat memiliki nilai yang cenderung lebih besar
daripada bagian timur, yaitu 33,7-34 psu. Nilai rata-rata salinitas pada Pulau Taliabu 33,9-40
psu, Pulau Mangoli 33,8-33,9 psu, dan Pulau Sulabes 33,7-33,8 psu. Selain itu rata-rata SST
periode MAM masih sama dengan MAM, yaitu 29-31˚C, namun pada perairan bagian utara
mengalami peningkatan. Untuk kecepatan arus laut memiliki nilai rata-rata 0-15 cm/s.
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(a)
(b)
(c)
Gambar 3. Rata-rata Salinitas (a), Suhu Permukaan Laut (SST) (b), Arus Laut Permukaan (c) pada
MAM periode tahun 2006 – 2015

3.1.3. Musim Timur (Juni-Juli-Agustus)
Musim timur biasanya terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Pada musim timur ini, gerak
semu matahari berada pada utara equator dan mempengaruhi beberapa parameter lautan. Pada
Kepulauan Sula, rata-rata nilai salinitas mengalami peningkatan (34-34,1 psu). Hanya pada
Pulau Sulabes bagian selatan yang memiliki rata-rata salinitas bernilai 34 psu. Sedangkan
terjadi penurunan SST di semua bagian. Pulau Taliabu bagian barat bernilai 27,5-28 ˚C, bagian
utara 29-30 ˚C dan bagian selatan 28-29 ˚C. Sedangkan pada Pulau Mangoli bagian utara
bernilai 29-30 ˚C, nilai SST bagian selatan sekaligus Pulau Sulabes memilikir nilai rata-rata 2829 ˚C. Pada periode musim ini, kecepatan arus di Kepulauan Sula bervariasi, dimana pada Pulau
Taliabu hingga Pulau Mangoli (kecuali Pulau Mangoli bagian selatan) memiliki nilai rata-rata
10-15 cm/s. Selain itu terjadi keunikan pada Pulau Sulabes, dimana kecepatan arus Pulau
Sulabes bagian selatan memiliki kecepatan tertinggi yaitu 20-30 cm/s, sedangkan bagian Pulau
Sulabes yang lainnya memiliki nilai rata-rata 15-20 cm/s.

(a)
(b)
(c)
Gambar 5. Rata-rata Salinitas (a), Suhu Permukaan Laut (SST) (b), Arus Laut Permukaan (c) pada JJA periode
tahun 2006 – 2015

3.1.4. Musim Peralihan II (September-Oktober-November)
Musim peralihan 2 terjadi pada bulan September, Oktober, dan Desember. Pada musim ini,
rata-rata salinitas (Gambar(a)) pada perairan Kepulauan Sula mengalami peningkatan dari
musim-musim sebelumnya yaitu berkisar 34,1-34,3 psu dan ini merupakan salinitas tertinggi
selama periode 10 tahun. Salinitas terendah berada pada Pulau Taliabu bagian barat laut
dengan nilai rata-rata 34,1-34,2 psu. Begitupun dengan SST (Gambar(b)) mengalami
peningkatan dari periode musim timur. Rata-rata SST bernilai 27,5-31˚C. Suhu terendah
berada pada Pulau Taliabu bagian barat dan selatan, serta perbatasan antara Pulau Mangoli
dengan Pulau Sulabes dengan nilai rata-rata 27,5 29˚C. Sedangkan nilai tertinggi berada pada
perbatasan Pulau Taliabu dengan Pulau Mangoli, dan Pulau Sulabes bagian timur dengan
nilai rata-rata SST 30-31˚C.
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(a)
(b)
(c)
Gambar 5. Rata-rata Salinitas (a), Suhu Permukaan Laut (SST) (b), Arus Laut Permukaan (c) pada SON
periode tahun 2006 – 2015

Selain itu, kecepatan arus (Gambar (c)) pada Kepulauan Sula sangat bervariasi dengan rata-rata
nilai berkisar 10-30 cm/s. Pada Pulau Taliabu hingga Pulau Mangoli bagian barat kecepatan
arus bernilai 10-15 cm/s. Pada Pulau Sulabes bagian tengah hingga timur memiliki kecepatan
arus 15-20 cm/s. Sedangkan kecepatan arus tertinggi pada periode musim SON berada pada
Pulau Sulabes dengan nilai 20-30 cm/s.
3.2. Pembahasan
Berdasarkan ketentuan nilai BSNI dan SNI KKP No.SNI 01-6492-2010 mengenai kriteria
kelayakan lingkungan perairan untuk lokasi budidaya rumput laut, daerah yang layak untuk
budidaya rumput laut pada periode Desember, Januari, Februari (DJF) secara umum di
Kepulauan Sula sangat representatif. Namun keadaan optimal untuk pembudidayaan rumput
laut pada periode DJF ini berada pada Pulau Taliabu bagian barat. Selanjutnya pada periode
musim peralihan 1 yaitu pada bulan Maret, April, Mei (MAM) secara umum pada Kepulauan
Sula sangat representatif untuk pembudidayaan rumput laut, namun pada periode ini tidak ada
dalam kategori keadaan optimum. Adapun pada bulan periode musim timur yaitu bulan Juni,
Juli, Agustus (JJA), secara umum di Kepulauan Sula memenuhi kriteria dalam pembudidayaan
rumput laut. Keadaan optimum untuk pembudidayaan rumput laut berada pada Pulau Sulabes
bagian selatan dengan salinitas 34 psu, SST 28-29 ˚C, dan kecepatan arus laut 20-30 cm/s.
Sedangkan pada periode musim peralihan 2, yaitu pada bulan September, Oktober, dan
November (SON), terlihat ada nya variasi kecepatan arus laut. Pada periode musim ini dapat
disimpulkan bahwa perairan Kepulauan Sula sangat cocok untuk pembudidayaan rumput laut.
Pulau Sulabes hampir memnuhi kriteria untuk keadaan optimum sebagai tempat
pembudidayaan rumput laut namun dikarenakan pada periode SON ini perairan Kepulauan Sula
memiliki salinitas yang tinggi maka Pulau Sulabes tidak terjadi keadaan optimum.
4.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka keadaan optimal untuk pembudidayaan
rumput laut yaitu pada daerah Pulau Taliabu bagian barat, pada sebelah timur Pulau Taliabu
yaitu Pulau Mangoli pada periode musim DJF. Selain itu, di selatan Pulau Mangoli yaitu Pulau
Sulabes, memiliki daerah yang representatif dalam pembudidayaan rumput laut pada periode
musim JJA, dan MAM. Secara umum daerah yang cocok untuk pembudidayaan rumput laut
yaitu keseluruhan pada Kepulauan Sula. Sedangkan secara khususnya, pada bulan Desember,
Januari, dan Februari (DJF) dengan salinitas 33,7 -33,9 ppt, suhu permukaan laut 29˚-31˚C, dan
arus laut permukaan 20-30 cm/s yaitu Pulau Taliabu dan Mangoli. Sedangkan pada periode
musim JJA dan SON yaitu pada Pulau Mangoli dan Pulau Sulabes.
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PEMODELAN MIKE21 DALAM KEJADIAN BANJIR ROB
MENJELANG GERHANA BULAN DI PESISIR SEMARANG
RATNA CINTYA DEWI1, OKY SUKMA HAKIM2, EJHA LARASATI SIADARI3
1

Stasiun Meteorologi Maritim Perak II, Jl. Kalimas Baru No. 97B, Surabaya 60165
2
Stasiun Meteorologi Juanda, Jl. Bandar Udara Juanda, Sidoarjo 61253
3
Prodi Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Jl. Perhubungan IPondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Abstrak. Pesisir Semarang merupakan wilayah yang rentan terkena dampak bencana banjir rob.
Hampir setiap bulan wilayah tersebut tergenang akibat pasang air laut. Peristiwa banjir rob yang paling
diingat publik adalah saat terjadi menjelang gerhana bulan tanggal 31 Januari 2018. Peringatan dini
informasi banjir rob perlu dibuat dengan tingkat akurasi tinggi dan dalam bentuk yang mudah dipahami
masyarakat untuk kepentingan mitigasi. Tipe pasang surut (pasut) di Pesisir Semarang perlu
diidentifikasi untuk mengetahui kecenderungan waktu kejadian banjir rob. Model Hidrodinamika Mike
21 digunakan untuk mengolah data pengamatan pasut sepanjang tahun 2017 menjadi informasi
prakiraan pasut sepanjang bulan Januari 2018. Nilai akurasi prakiraan pasut Mike 21 diukur dengan
Root Mean Square Error (RMSE), serta dibandingkan dengan keakurasian prakiraan pasut dari
Pushidrosal (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut) dan BIG (Badan Informasi
Geospasial). Hasil prakiraan pasut terbaik selanjutnya diolah pada aplikasi ArcGIS, dengan mengambil
nilai prakiraan pasang tertinggi pada hari kejadian sebagai data input untuk pembuatan peta luas
genangan banjir rob. Puncak kejadian banjir rob cenderung terjadi pada pukul 06.00 WIB dan 17.00
WIB, yang mana berdasarkan hasil identifikasi di Pesisir Semarang termasuk tipe pasang surut harian
ganda. Prakiraan pasut dari Mike 21 memiliki nilai RMSE terbaik. Nilai RMSE prakiraan pasut Mike
21, Pushidrosal dan BIG berturut-turut bernilai 10 cm, 30 cm dan 22 cm. Nilai pasut tertinggi baik
model Mike 21 maupun hasil pengamatan terjadi pukul 20.00 WIB. Pemodelan nilai pasut tertinggi
dari Mike21 sebesar 122 cm menghasilkan peta luas genangan banjir rob sebesar 1753.35 ha, sedangkan
nilai pasang tertinggi hasil pengamatan sebesar 133 cm menghasilkan 185.31 ha lebih luas.
Kata kunci : Banjir Rob, Mike 21, Pasang Surut
Abstract. Coastal Semarang is vulnerable area affected by the flood disaster. Almost every month the
area is inundated by tides. The most publicly remembered tidal flood event is the time leading up to the
lunar eclipse on January 31, 2018. Early warning tidal flood information needs to be made with a high
degree of accuracy and in a form that people can easily understand for mitigation purposes. Tidal type
on Semarang Coastal needs to be identified to know the trend of tidal flood events. The Mike 21
Hydrodynamics Model is used to process tidal observation data throughout 2017 into tidal forecast
information throughout January 2018. The accuracy value of Mike 21's tidal forecast is measured by
Root Mean Square Error (RMSE), as compared with the accuracy of tidal forecasts from Pushidrosal
(Hydrography and Oceanography Center, Indonesian Navy) and BIG (Geospatial Information
Agency). The best tidal forecast results are then processed in the ArcGIS application, taking the highest
tidal forecast values on the day of the event as input data for the creation a map of tidal flood inundation
area. The peak of tidal flood incident tends to occur at 06.00 WIB and 17.00 WIB, which based on the
identification in Coastal Semarang includes double daily tidal type. Mike 21's tidal forecasts have the
best RMSE values. The RMSE for Mike 21, Pushidrosal and BIG forecasts are 10 cm, 30 cm and 22
cm, respectively. The both of Mike21 model and observation result highest tidal value are at 20.00
WIB. The Mike21 model's highest tidal value of 122 cm resulted in a map of the tidal flood inundation
area of 1753.35 ha, while the observation result’s highest tidal value of 133 cm resulted in 185.31 ha
wider.
Keywords : Tidal Flood, Mike 21, Tides
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1. Pendahuluan
Menjelang fenomena supermoon (Bulan berada pada posisi sangat dekat dengan Bumi), blue
moon (bulan purnama kedua dalam 1 bulan kalender masehi) dan gerhana bulan total yang
memancarkan warna merah (blood moon) dalam waktu yang bersamaan atau yang biasa disebut
dengan istilah Super Blue Blood Moon pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, wilayah Kota
Semarang kembali tergenang banjir rob pada beberapa titik di jalan pantai utara [8].
Pengaruh Super Blue Blood Moon menyebabkan terjadinya air pasang rob yang cukup tinggi di
Jalan Kaligawe, Semarang, sehingga 5 unit pompa air yang disiapkan menjadi tidak sebanding
dengan luasan dan genangan air [10]. Upaya pemerintah Kota Semarang dengan menyiagakan
48 pompa penyedot air belum mampu mengatasi banjir rob secara maksimal, karena sampai
hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, genangan rob masih saja terjadi di sejumlah titik khususnya
di wilayah-wilayah pesisir [16].
Letaknya yang berada di tepi pantai utara Jawa dan juga berada di sepanjang arah aliran sungai
Semarang, menyebabkan kelurahan-kelurahan ini sering dilanda genangan banjir [1]. Wilayah
pesisir Semarang memiliki topografi yang landai dengan kemiringan 0-2% dengan sebagian
besar wilayahnya hampir sama tingginya dengan permukaan laut bahkan di beberapa tempat
berada dibawahnya [3]. Topografi yang demikian landai menyebabkan tingkat kerentanan
terhadap perubahan iklim tersebut menjadi semakin besar dan resiko tersebut semakin besar
dengan adanya pertumbuhan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin meningkat [14].
Kota Semarang memiliki masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya
genangan banjir rob, disebabkan kota Semarang memiliki kontur yang relatif datar sehingga
menyulitkan drainase dalam mengalirkan air ke daerah perkotaan, apalagi pada saat air laut
pasang [15].
Rob atau disebut juga banjir pasang didefinisikan sebagai banjir yang melanda wilayah dengan
elevasi rendah di wilayah pesisir, termasuk estuari dan delta, yang tergenang oleh air payau
atau air laut [11]. Pasang surut (pasut) adalah naik turunnya muka air laut secara berkala akibat
adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi
[13]. Pasang surut dapat terjadi karena adanya teori kesetimbangan, diantaranya rotasi Bumi
pada porosnya, revolusi Bulan terhadap Matahari dan revolusi Bumi terhadap Matahari [20].
Peningkatan luas genangan rob akibat kenaikan muka air laut berperan besar dalam nilai indeks
kerentanan [18]. Kenaikan muka air laut secara umum akan mengakibatkan dampak
peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan
hutan bakau, perluasan intrusi air laut, peningkatan ancaman terhadap kegiatan sosial-ekonomi
masyarakat pesisir, serta berkurang luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil [6]. Kenaikan
muka laut akibat dari pemanasan global menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir rob di
kota Semarang [19]. Selain itu berdasarkan penggunaan data GPS (Global Positioning System)
dan sipat datar, menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan muka tanah di wilayah Semarang,
dimana hal tersebut menjadi penyumbang penyebab terjadinya banjir rob kota Semarang [7].
Dalam upaya memberikan informasi peringatan dini, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika) mengembangkan sistem peringatan dini melalui kegiatan Coastal Inundation
Forcasting Demonstration Project Indonesia (CIFDP-I). Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun
2013 atas asistensi dari WMO (World Meteorological Organization). Sistem ini
diimplementasikan di Jakarta dan Semarang sebagai pilot project dengan pertimbangan kedua
daerah tersebut memiliki dampak yang begitu besar akibat adanya bencana rob ini [2].
Pada tahun 1992 Danish Hydrodinamic Institute (DHI) membuat Mike 21, yaitu program
komputer untuk mensimulasikan proses fisik, kimia dan biologi yang mencakup aliran
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permukaan dalam bentuk dua dimensi [5]. Verifikasi arus model Mike21 dengan arus pasang
surut diperoleh nilai MRE (Mean Relative Error) rata-rata sebesar 33.75% [9]. Verifikasi model
masih dapat diterima jika masih berada didalam batas 40% [17], sehingga simulasi model
hidrodinamika 2D menggunakan Mike21 dapat dikatakan mampu merepresentasikan kondisi
hidrodinamika di daerah penelitian [9]. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak
aliran dari fluida, serta memiliki tiga persamaan, yang mana diadopsi dari persamaan
momentum, kontinuitas dan energi [5].
Pemodelan genangan banjir rob sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat pesisir untuk
kepentingan mitigasi. Model Hidrodinamika Mike21 diharapkan mampu memberikan
informasi prakiraan luas genangan banjir rob yang akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk membandingkan tingkat akurasi prediksi pasang surut hasil pemodelan Mike21 terhadap
prakiraan dari Pushidrosal dan BIG, serta membandingkan luas genangan banjir rob di pesisir
kota Semarang dari hasil pemodelan terhadap observasinya.
2. Metode Penelitian
Pertama dibutuhkan data pengamatan pasang surut dari Stasiun Meteorologi Maritim (Stamar)
Semarang sepanjang tahun 2017 untuk mengetahui tipe pasang surut di Semarang. Pasang surut
di bagi menjadi 4 tipe, yaitu pasang surut harian ganda (semi diurnal tide), pasang surut harian
tunggal (diurnal tide), pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing
semi diurnal) dan pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing
diurnal) [12]. Lokasi Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, serta lokasi yang menjadi fokus
penelitian ditunjukan pada Gambar 1. Data tersebut dirata-ratakan dalam tiap jam untuk
mengetahui pola diurnal pasut di Semarang. Selain itu juga diidentifikasi nilai maksimum dan
minimum pasut tiap jam. Identifikasi ini berfungsi untuk mengetahui waktu terjadinya pasang
tertinggi, yang mengindikasikan rentan waktu terjadi banjir rob.
Setelah diperoleh tipe pasut di Semarang, data sepanjang tahun 2017 tersebut digunakan
sebagai data input dalam pemodelan Mike21 menggunakan metode IOS untuk diperoleh
prakiraan pasut sepanjang bulan Januari 2018. Kemudian hasil prakiraan pasut divalidasi
dengan data pengamatan pasang surut dari Stasiun Meteorologi Maritim Semarang untuk
mengetahui tingkat akurasi prakiraan Mike21. Selanjutnya tingkat akurasi prakiraan model
Mike21 dibandingkan dengan prakiraan pasang surut dari Pushidrosal dan BIG. Dalam
membandingkan tingkat akurasi, digunakan nilai RMSE (Root Mean Square Error) yang
menghitung jumlah error sample (𝑒𝑖 ) dibagi banyaknya sample (n) sebagaimana ditunjukan
pada persamaan (1) [4].
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Gambar 1. Kawasan Pesisir Semarang dan Lokasi Stamar Semarang (Lingkarang Kuning)
1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑒𝑖 2

(1)

Prakiraan dengan tingkat akurasi terbaik digunakan sebagai data input dalam ArcGIS untuk
memetakan genangan banjir rob di pesisir Semarang. Pemetaan dengan data input dari pasut
pengamatan juga dilakukan untuk mebandingkan luas genangan banjir rob hasil prakiraan.
Perbandingan tersebut berfungsi untuk menyatakan layak tidaknya prakiraan tersebut
digunakan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Identifikasi Tipe Pasang Surut
Berdasarkan Gambar 2, teridentifikasi bahwa tipe pasut di Semarang adalah pasut harian ganda.
Hal ini dikarenakan pola pasut diurnal rata-rata memiliki dua puncak tertinggi pada pukul 17.00
WIB dan 06.00 WIB, serta dua lembah terendah pada pukul 11.00 – 12.00 WIB dan 23.00 WIB.
Nilai puncak tertinggi pada pukul 06.00 WIB hanya lebih tinggi 1 cm daripada puncak tertinggi
pada pukul 17.00 WIB. Sementara itu lembah terendah pada pukul 23.00 WIB memiliki nilai
lebih rendah 3 cm daripada lembah terendah pada pukul 11.00 – 12.00 WIB.
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Gambar 2. Pola Pasut Diurnal pada Tahun 2017 di Pesisir Semarang

Pola surut diurnal minimum memiliki kemiripan dengan pola pasut diurnal rata-rata, yang
memiliki dua puncak tertinggi pada pukul 17.00 – 19.00 WIB dan 07.00 WIB, serta dua lembah
terendah pada pukul 11.00 – 13.00 WIB dan 22.00 – 01.00 WIB. Namun pola berbeda
ditunjukan pada pola pasang diurnal maksimum yang tidak teratur. Nilai pasang maksimum
tertinggi terjadi pada pukul 02.00 dan 05.00 WIB, dengan tinggi pasang sebesar 150 cm. Pola
berbeda ini menunjukan ada faktor lain selain gaya tarik benda-benda angkasa, yang menambah
ketinggian air pasang.
Tipe pasut harian ganda di Semarang membuat dalam sehari terdapat 2 waktu yang lebih utama
diwaspadai terkait kejadian banjir rob, yaitu sekitar pukul 17.00 WIB dan 06.00 WIB. Namun
pola pasut diurnal maksimum yang tidak teratur dengan nilai ≥ 120 cm, menyatakan bahwa
keseluruhan waktu dalam 24 jam di Semarang dapat berpotensi banjir rob. Perlu kajian lebih
lanjut dalam menentukan faktor lain yang menyebabkan pasang tinggi muka air laut diurnal
tertinggi berpola tidak teratur, seperti faktor intensitas curah hujan yang tidak terjadi secara
kontinyu.
3.2. Perbandingan Prakiraan Pasut Mike21, BIG dan Pushidrosal
Perbandingan Gambar 3a, 3b dan 3c menunjukan bahwa prakiraan Mike21 paling mendekati
hasil pengamatan dibandingkan Pushidrosal dan BIG. Hasil ketiga prakiraan tersebut secara
umum didominasi nilai yang underestimate. Prakiraan dari Pushidrosal terlihat jelas memiliki
nilai underestimate paling besar dibanding dua lainnya. Namun ketiga prakiraan tersebut
memiliki pola fase puncak dan lembah yang sesuai dengan hasil pengamatan. Pada saat
terjadinya peristiwa gerhana tanggal 31 Januari 2018, terlihat jelas adanya pola peningkatan
nilai pasut hasil pengamatan. Pola peningkatan ini juga dapat dideteksi oleh ketiga jenis
prakiraan tersebut, tetapi Mike21 mampu menyajikan hasil prakiraan yang paling mendekati
hasil pengamatan.
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(a)

(b)

(c)
Gambar 3. Perbandingan Validasi Prakiraan Pasut Pushidrosal (a), BIG (b) dan Mike21 (c)

Nilai RMSE dari prakiraan pasut Mike21 paling kecil, dengan nilai hanya sebesar 10 cm. Nilai
ini jauh berbeda dengan RMSE dari prakiraan Pushidrosal yang bernilai 30 cm. Prakiraan dari
Pushidrosal hampir tidak pernah mengalami overestimate, tetapi kecenderungan prakiraan
underestimate memiliki nilai penyimpangan yang paling besar. Adapun nilai RMSE dari
prakiraan BIG sedikit lebih baik, dengan nilai 22 cm. Sama halnya dengan prakiraan
Pushidrosal, prakiraan dari BIG hampir tidak pernah mengalami overestimate. Lain halnya
dengan Mike21 yang cukup sering mengalami overestimate, meskipun prakiraan underestimate
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juga lebih mendominasi. Hasil nilai RMSE ini menyatakan bahwa prakiraan pasut Mike21
memiliki nilai penyimpangan yang paling kecil dibandingkan BIG dan Pushidrosal, seperti
yang terlihat jelas pada Gambar 4.

Gambar 4. Nilai Penyimpangan Tinggi Pasut antara Prakiraan dan Pengamatan. Nilai (+) menunjukan prakiraan
underestimate dan nilai (-) menunjukan prakiraan overestimate

Hasil analisis dari Gambar 3 dan Gambar 4 menyatakan prakiraan pasut yang paling baik adalah
pemodelan Mike21. Hasil prakiraan yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan hasil
pengamatan, yang mana penyimpangan ditaksir hanya sebesar 10 cm. Nilai penyimpangan ini
bisa ditambahkan sebagai faktor koreksi dalam pembuatan peta luas genangan banjir rob,
mengingat dalam pembuatan informasi untuk kepentingan mitigasi bencana memiliki prinsip
diambil kemungkinan yang terburuk.
3.3. Pemetaan Banjir Rob
Nilai maksimum prakiraan pasut dari Mike21 yang memiliki nilai RMSE terbaik pada tanggal
31, digunakan sebagai data input dalam ArcGIS untuk memperoleh peta prakiraan genangan
banjir rob di pesisir kota Semarang, yang ditunjukan pada Gambar 5a. Waktu terjadinya pasut
maksimum pada tanggal 31 antara prakiraan dan pengamatan, terjadi pada waktu yang sama
yaitu pukul 20.00 WIB seperti yang terlihat pada Gambar 3c. Selisih nilai pasut maksimum
antara prakiraan dan pengamatan bernilai sama dengan nilai RMSE yaitu 10 cm. Hasil pasut
prakiraan underestimate terhadap hasil pengamatan, dengan nilai sebesar 122 cm. Peta
prakiraan luas genangan banjir rob menghasilkan informasi luas wilayah pesisir Semarang yang
tergenang sebesar 1753.35 ha.
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(a)

(b)
Gambar 5. Peta Banjir Rob Semarang dengan data pasut dari Mike21 (a) dan Pengamatan (b)

Peta prakiraan genangan banjir rob dibandingkan dengan peta genangan banjir rob pada
Gambar 5b yang menggunakan data input hasil pengamatan pasut. Peta menggunakan data
input hasil pengamatan menghasilkan informasi luas wilayah pesisir Semarang yang tergenang
sebesar 1938.66 ha. Perbedaan antara Gambar 5a dan Gambar 5b terlihat jelas pada kecamatan
Semarang Barat. Perbedaan terlihat pada ujung wilayah tergenang paling jauh dari garis pantai
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pada peta hasil prakiraan tidak melewati garis lintang 6°58’, sedangkan pada peta hasil
pengamatan melewati garis lintang tersebut.
Prakiraan pasut dengan nilai underestimate sebesar 10 cm mengasilkan luas prakiraan
genangan banjir rob underestimate sebesar 185.31 ha. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk
menambahkan faktor koreksi sebesar 10 cm pada saat input data untuk kepentingan mitigasi.
Wilayah yang tergenang banjir antara peta hasil prakiraan dan peta hasil pengamatan
menunjukan sebaran genangan banjir rob yang tidak jauh berbeda. Kecamatan-kecamatan di
Semarang yang rawan terkena dampak banjir rob berdasarkan pada Gambar 5 yaitu Tugu,
Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur dan Genuk.

4. Kesimpulan
Tipe pasut harian ganda di Semarang memberikan informasi kisaran 2 waktu yang rawan
terhadap kejadian banjir rob, yaitu pada pukul 17.00 WIB dan 06.00 WIB. Prakiraan pasut
paling baik digunakan di wilayah pesisir kota Semarang adalah pemodelan dengan Mike21
dengan nilai RMSE hanya 10 cm. Hasil pemetaan menngunakan data input prakiraan pasut
Mike21 menghasilkan luas genagan banjir rob di wilayah Semarang sebesar 1753.35 ha, yang
mana underestimate sebesar 185.31 ha. Hal ini perlu pertimbangan penambahan faktor koreksi
10 cm untuk kepentingan informasi mitigasi bencana banjir rob, serta pengkajian yang lebih
dalam terkait faktor selain gaya tarik benda-benda angkasa yang menyebabkan pasang tinggi
muka air laut diurnal tertinggi berpola tidak teratur.
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PENENTUAN PRIORITAS TITIK PENGAMATAN CURAH HUJAN
DENGAN METODE EMPIRICAL ORTHOGONAL FUNCTION (EOF)
BERBASIS EIGEN VALUE PROBLEM (EVP)
(STUDI KASUS: BANGKA BELITUNG)
VINCA AMALIA RIZKIAFAMA*, MADE ANGGUN DWI UTAMI, ANDANG KURNIAWAN,
AGUS SAFRIL
Prodi Klimatologi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tangerang Selatan 15221
Abstrak. Operasional Stasiun Klimatologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru
diresmikan pada 1 Maret 2017 memerlukan skala prioritas dalam perawatan titik pengamatan curah
hujan. Permasalahan mengenai penambahan atau pengurangan jumlah titik pengamatan curah hujan
dapat diatasi dengan cara mengoptimalkan letak titik pengamatan yang memiliki prioritas tinggi untuk
diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah Bangka Belitung yang memiliki prioritas
tinggi untuk dijadikan titik pengamatan curah hujan. Analisis tersebut menggunakan metode Empirical
Orthogonal Function (EOF) berbasis Eigen Value Problem (EVP). Masukkan dalam metode EOF
adalah 1485 titik dari data Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station data (CHIRPS)
yang memiliki resolusi 0,05o atau sekitar 5 kilometer. Pengambilan data berada dalam batas 1,2o-3,6o
LS dan 104,8o-108,8o BT. Pengolahan dilakukan dengan piranti lunak R. Hasil menunjukkan dua
kompenen utama terbesar yaitu mode 1 dan mode 2. Mode 1 menjelaskan 88,2% dari variasi total dan
merupakan pola dominan yang mewakili hampir seluruh data. Mode 2 hanya menunjukkan 4,2% dari
variasi total. Setiap mode memiliki koefisien yang merupakan vektor eigen. Semakin tinggi nilai vektor
eigen maka semakin besar prioritas daerah tersebut untuk diamati. Mode 1 menunjukkan hampir
seluruh Pulau Belitung yang terdiri atas Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung bagian
timur yang berprioritas untuk diamati, sedangkan mode 2 menunjukkan bagian kecil di barat laut
Kabupaten Belitung yang memiliki prioritas tinggi. Mode 1 dan mode 2 menunjukkan kesamaan
prioritas untuk Pulau Bangka. Semakin ke barat dari Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan serta
semakin ke timur dari Kabupaten Bangka Barat adalah daerah yang berprioritas tinggi untuk diamati.
Kata kunci : CHRIPS, Eigen Vektor, EOF
Abstract. Operational Climatology Station in Bangka Belitung Islands, which was inaugurated on
March 1, 2017 requires priority in the treatment of rainfall observation point. Issues that regards to
the increase or decrease of the amount of rainfall observation point can be solved by optimizing the
location of the observation point that has a high priority to be observed. This study aimed to determine
the Pacific Islands region that had a high priority to be used as an observation point rainfall. The
analysis used the method of Empirical Orthogonal Function (EOF) based on Eigen Value Problem
(EVP). The input of the EOF method was 1485 points of the data Climate Hazards Group with Station
Precipitation Infrared Data (CHIRPS), which had a resolution 0,050 or about 5 kilometers. Retrieval
of data was within the -1,20 until -3,60 and 104,80 until 108,80 latitude and longitude. Processing was
done with the software R. The results showed that the largest two main kompenen mode 1 and mode 2.
Mode 1 explained that 88.2% of the total variation and was the dominant pattern that represented
almost all of the data. Mode 2 only showed 4.2% of the total variation. Each mode had a coefficient
that was eigenvectors. The higher the value, the greater eigenvectors regional priorities to be observed.
Mode 1 showed virtually the entire island of Belitung consisting of East Belitung Regency and Belitung
eastern part of priority to be observed, while the second mode showed a small part in the northwest
district of Belitung had a high priority. Mode 1 and mode 2 indicated the similarity priority for Bangka
Island. Getting west from Bangka and South Bangka Regencies as well as getting east from West
Bangka Regency are high priority areas to be observed.
Keywords : CHRIPS, Vector Eigen, EOF
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1. Pendahuluan
Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang memiliki variasi yang tinggi. Secara
spasial, curah hujan antara satu daerah dengan daerah lain dapat memiliki perbedaan yang
besar. Secara temporal, curah hujan antara bulan Januari dengan bulan Oktober memiliki variasi
yang tinggi. Hasil pengolahan data curah hujan perlu ditingkatkan kualitasnya karena memiliki
dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan. Pola tanam pada sektor pertanian,
siklus bibit penyakit pada sektor kesehatan, hingga terjadinya bencana hidrometeorologi
berkaitan dengan data curah hujan [1].
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memiliki salah satu tugas yaitu
menyediakan informasi curah hujan. Pengamatan curah hujan dilakukan oleh Unit Pelaksana
Teknis (UPT) atau pos kerjasama BMKG yang tersebar di wilayah Indonesia. Stasiun
Klimatologi Toba yang didirikan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung baru
diresmikan 1 Maret 2017. Perawatan maupun pemeliharaan alat pada berbagai titik pengamatan
curah hujan di satu daerah memerlukan skala prioritas. Permasalahan lain mengenai
penambahan maupun pengurangan titik pengamatan juga memerlukan skala prioritas tersebut.
Penentuan prioritas titik pengamatan curah hujan dapat disusun dengan memanfaatkan metode
Empirical Orthogonal Function (EOF).
EOF merupakan metode yang berdasarkan analisis komponen utama yang direpresentasikan
dengan vektor eigen yang terkait nilai eigen terbesar dari matriks kovarian data. EOF digunakan
untuk mereduksi dimensi data dengan penentuan komponen utamanya sehingga pola dominan
data dapat dianalisis menggunakan vektor eigen [1]. Hasil pengolahan EOF dapat dicapai
dengan membentuk satu set variabel baru yang disusun dengan menggunakan prinsip
komponen utama yang tidak berkorelasi [2]. Masukan untuk metode EOF adalah Climate
Hazards Group Infrared Precipitation with Station data (CHIRPS). Produk presipitasi tersebut
memadukan data stasiun untuk menghasilkan pendahuluan produk dan informasi satelit untuk
mewakili lokasi yang jarang diukur [3]. Dalam proses pengolahan data memerlukan bantuan
piranti lunak R. R menyediakan berbagai aplikasi statistik seperti classical statistical tests, time
series analysis, classification clustering, dan teknik penampilan simulasi grafik [4]. The Grid
Analysis and Display System (GrADS) dapat mengintegrasikan analisis dan tampilan dari
berbagai macam data seperti biner, HDF, dan netCDF [5].
Operasional pemeliharaan alat maupun permasalahan pengurangan dan penambahan titik
pengamatan curah hujan perlu diatasi dengan optimalisasi daerah-daerah berprioritas tinggi
untuk diamati. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas titik pengamatan curah
hujan dengan studi kasus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu menjadi acuan bagi pembaca dalam memahami daerah-daerah yang berprioritas
dilakukan pengamatan data yang dapat berlanjut pada pengolahannya. BMKG juga diharapkan
mampu mengefisienkan dan mengefektifkan waktu dalam mengatasi permasalahan operasional
pemeliharaan dan jumlah titik pengamatan curah hujan.
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2. Metode Penelitian
2.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak pada koordinat
1,2o-3,6o LS dan 104,8o-108,8o BT.

Gambar 1. Peta Kepulauan Bangka Belitung
(Sumber: maps.google.com)

2.2. Data
Penelitian ini menggunakan data curah hujan bulanan selama 30 tahun atu 360 bulan dari tahun
1981-2010 yang diperoleh dari Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station
data (CHIRPS). Data tersebut memiliki resolusi spasial 0,050 x 0,050 atau sekitar 5 kilometer.
Unduhan data berisi 1485 titik data diperoleh dengan mengakses situs
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/.dailyimproved/.global/.0p05/.prcp/.
2.3. Metode
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa CHRIPS yang berekstensi NetCDF atau .nc.
NetCDF merupakan format data mesin independen yang berorientasi pada array disertai
deskripsi metadata singkat [6]. Selanjutnya data tersebut dibuka menggunakan piranti lunak
R untuk diekstrak menjadi data berekstensi Comma Separated Values atau .csv. csv
memudahkan pengolahan data karena setiap basis data dipisahkan dengan tanda koma (,) atau
titik koma (;) dan dapat dibuka pada program spreadsheet [7].
Satu provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan 4080 titik dan kemudian dilakukan
quality control untuk menyeleksi data terpilih. Proses quality control menghasilkan 1485 titik
data untuk menjadi masukan metode EOF.
Data matriks [X] terdimensi (nxK) atau (waktuxlokasi), data dari K lokasi pada dimensi spasial
tersampling sebanyak n waktu. Dasar dari EOF adalah analisis matrik varians kovarian Σ atau
matriks korelasi ρ yang membentuk matrik bujur sangkar. Komponen utama ke-m dari
sejumlah K variabel dapat dinyatakan sebagai: [8]
𝑢𝑚 = 𝑒𝑙𝑚𝑥1 + 𝑒2𝑚𝑥2 + ⋯ + 𝑒𝑘𝑚𝑥𝑘 = 𝑒 ′ 𝑚𝑥

(1)

Untuk varians komponen utama ke-m adalah:
𝑣𝑎𝑟 (𝑢𝑚) = λm; m = 1, 2, … , k
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λ1, λ2, …, λk adalah Eigen value yang diperoleh dari persamaan:
(∑ − λm[I]) = 0

(3)

dengan λ1 > λ2 > …> λk > 0. Eigen Vektor e sebagai pembobot dari transformasi linier variabel
asal diperoleh dari persamaan :
(∑ − λm[I])𝑒𝑘 = 0

(4)

Dengan [I] adalah matriks identitas.Total varians komponen utama adalah :
λ1 + λ2 + λk = tr( ∑)

(5)

dan persentase varians data yang mampu dijelaskan oleh komponen utama ke-m adalah:
λm
(
) x100%
tr( ∑)

(6)

Mode atau komponen utama (um) yang telah didapatkan adalah variabel baru yang sama sekali
berbeda dengan nilai variabel asal (x). Pengolahan EOF dilakukan pada spreadsheet dan
menghasilkan 1074 mode. Setiap mode memiliki nilai vektor eigennya masing-masing dan
presentase varians individual. Jumlah presentase varians semua mode adalah 100%. Dari ribuan
mode dipilih beberapa mode yang mampu mewakili hampir seluruh varian data, dalam hal ini
dua mode. Data vektor eigen dari mode 1 dan mode 2 dikembalikan lagi menjadi data
berkestensi .nc dengan bantuan R. Data .nc kedua mode diolah dengan GrADSs untuk
menvisualkan hasil skala prioritas titik pengamatan curah hujan berdasarkan nilai vektor eigen.
3. Hasil dan Pembahasan
Hasil perhitungan numerik yang diperoleh dari metode EOF dibahas dalam bagian ini. Jumlah
komponen utama yang digunakan dalam analisis ditentukan terlebih dahulu. Terdapat banyak
kriteria dalam pemilihan jumlah komponen utama yang akan diikutsertakan ke dalam analisis
EOF. Salah satunya adalah dengan memerhatikan jumlah presentase varian kumulatif. Analisis
akan mengikutsertakan komponen utama yang memiliki proporsi varians kumulatif lebih besar
dari 80%. [9]. Olahan metode EOF pada spreadsheet menghasilkan data vektor eigen seperti
tabel berikut.
Tabel 1. Nilai vektor eigen dan presentase varians setiap mode
Mode

Nilai Eigen

1

Persentase Varians
Individual

Kumulatif

947.898

88.3

88.3

2

45.295

4.2

92.5

3

17.294

1.6

94.1

4

11.924

1.1

95.2

5

6.813

0.6

95.8

6

4.904

0.5

96.3

.

.

.

.

.

.

.

.

1074

-2.55E-13

-2.37E-14

100
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Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa olahan EOF menghasilkan 1074 mode yang
mengandung setiap komponen utama. Jumlah presentase varians kumulatif dari keseluruhan
mode adalah 100%. Mode 1 mampu menjelaskan 88,3% dari variasi total dan dapat mewakili
hampir seluruh data. Mode 2 hanya menjelaskan 4,2% dari variasi total dan menghasilkan
92,5% sebagai presentase varians kumulatif. Menurut Joliffe IT mode 1 belum dapat mewakili
analisis EOF karena masih merupakan presentase individual. Mode 2 perlu diikutsertakan untuk
dapat menjadi presentase varians kumulatif lebih dari 80%.
Skor komponen utama atau mode EOF yang diperoleh merupakan suatu skor yang
menunjukkan besar kecilnya nilai atau kontribusi dari setiap komponen utama terhadap masingmasing unit pengamatan. Nilai skor komponen utama dapat bernilai positif maupun negatif.
Nilai positif berarti suatu komponen utama memberi kontribusi yang besar dan berpengaruh
positif terhadap unit pengamatan demikian pula sebaliknya [10]. Dua nilai vektor eigen terbesar
dari mode 1 dan mode 2 yang diperoleh dari hasil reduksi kemudian dianalisis secara spasial.

Gambar 2. Hasil Pengolahan EOF Mode 1

Pola spasial merupakan hasil visualisasi nilai vektor eigen dari komponen utama atau mode 1
dan mode 2. Mode 1 pada gambar 2 menunjukkan skala prioritas titik pengamatan curah hujan
di Bangka Belitung. Nilai vektor eigen memiliki skala antara 0,0265 sampai dengan 0,0315.
Semakin besar nilainya maka semakin tinggi prioritas daerah untuk diamati. Skala warna
semakin ke kanan atau semakin merah maka semakin tinggi prioritas daerah tersebut untuk
diamati. Gambar 2 menunjukkan bahwa hampir seluruh Pulau Belitung yang terdiri atas
Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung bagian timur berprioritas untuk dijadikan titik
pengamatan. Bagian kecil dari Kabupaten Belitung bagian barat memiliki prioritas lebih rendah
dari daerah lainnya. Pulau Bangka yang terdiri atas 4 kabupaten memiliki prioritas yang
berbeda-beda untuk setiap kabupatennya. Semakin ke barat dari Kabupaten Bangka dan
Kabupaten Bangka Selatan maka semakin tinggi prioritasnya. Semakin ke timur dari Kabupaten
Bangka Barat maka semakin tinggi prioritas dilakukan pengamatan curah hujan.
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Gambar 3. Hasil Pengolahan EOF Mode 2

Mode 2 pada gambar 3 menunjukkan skala prioritas titik pengamatan curah hujan di Bangka
Belitung. Nilai vektor eigen memiliki skala antara 0,01 sampai dengan 0,065. Semakin besar
nilainya maka semakin tinggi prioritas daerah tersebut untuk diamati. Gambar 3 menunjukkan
bahwa daerah pada mode 1 yang lebih rendah prioritasnya dari daerah lain menjadi lebih
diprioritaskan pada mode 2 yaitu sebagian kecil wilayah dari Kabupaten Belitung bagian barat.
Skala prioritas pada mode 2 di Pulau Belitung menunjukkan kesamaan dengan mode 1. Tabel
2 dan 3 merupakan identifikasi kecamatan pada Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang
berprioritas tinggi dari daerah lain untuk menjadi titik pengamatan curah hujan berdasarkan
mode 1 dan mode 2.
Tabel 3. Prioritas Tinggi Titik Pengamatan Curah Hujan Pulau Bangka
pada Mode 1 dan Mode 2
Mode 1
Mode 2
Nama
1. Simpang Teritip (Bangka 1. Jebus (Bangka Barat)
Kecamatan
Barat)
2. Kelapa (Bangka Barat)
(Kabupaten)
2. Tempilang (Bangka Barat)
3. Puding Besar (Bangka)
3. Kelapa (Bangka Barat)
4. Simpang
Katis
(Bangka
4. Belinyu (Bangka)
Tengah)
5. Puding Besar (Bangka)
5. Payung (Bangka Selatan)
Tabel 4. Prioritas Tinggi Titik Pengamatan Curah Hujan Pulau Belitung
pada Mode 1 dan Mode 2
Mode 1
Mode 2
Nama
1. Sijuk (Belitung)
1. Membalong (Belitung)
Kecamatan
2. Badau (Belitung)
2. Tanjung Pandan (Belitung)
(Kabupaten)
3. Tanjung Pandan (Belitung)

4. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Analisis EOF terhadap data curah hujan CHRIPS untuk cakupan wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan dua mode EOF. Mode tersebut mampu
menjelaskan 92,4% dari variasi total. Mode 1 memiliki proporsi 88,2% dari variasi total dan
merupakan pola dominan yang mampu mewakili hampir seluruh data. Mode 2 hanya
menunjukkan 4,2% dari variasi total. Nilai vektor eigen di masing-masing mode
menjelaskan prioritas titik pengamatan curah hujan yang keduanya saling berbanding lurus.
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2. Mode 1 menunjukkan hampir seluruh Pulau Belitung yang terdiri atas Kabupaten Belitung
Timur dan Kabupaten Belitung bagian timur yang berprioritas untuk diamati, sedangkan
mode 2 menunjukkan bagian kecil di barat laut Kabupaten Belitung yang memiliki prioritas
tinggi. Mode 1 dan mode 2 menunjukkan kesamaan prioritas untuk Pulau Bangka. Semakin
ke barat dari Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan serta semakin ke timur dari Kabupaten
Bangka Barat adalah daerah yang berprioritas tinggi untuk diamati.
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PENGARUH FENOMENA SIKLON TROPIS CEMPAKA PADA
PROFIL ANGIN PERMUKAAN DAN KAITANNYA DENGAN
MEKANISME UPWELLING DI PESISIR LAUT
SELATAN JAWA TIMUR
ALIA RAHMI NASUTION1, AYUNA SANTIKA P., ANISTIA MALINDA HIDAYAT,
AHMAD FADLAN
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan 1 no.5, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
Email: 1alia.rami97@gmail.com
Abstrak. Cuaca ekstrem di Pulau Jawa yang terjadi pada akhir November 2017 dipicu oleh keberadaan
siklon tropis Cempaka. Siklon yang terjadi pada tanggal 27 November 2017 tersebut umumnya
menyebabkan dampak negatif bagi daerah pesisir selatan Pulau Jawa, berupa peningkatan curah hujan,
kondisi atmosfer yang tidak stabil, bencana hidrometeorologi seperti banjir, dan kerusakan
infrastruktur. Namun diluar itu, siklon tropis ternyata membawa berkah tersendiri khususnya bagi
masyarakat pesisir selatan Provinsi Jawa Timur. Keberadaan siklon cempaka yang terletak pada
koordinat 8,6 LS dan 110,8 BT menyebabkan terjadinya anomali arah angin rata-rata bulanan, dimana
angin dominan seharusnya adalah angin baratan berubah menjadi angin timuran di sekitar perairan
selatan Jawa Timur. Adanya interaksi laut – atmosfer, menyebabkan terbentuknya arus ekman yang
memicu mekanisme upwelling di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
keberadaan siklon tropis terhadap profil angin rata-rata bulanan dan interaksi laut-atmosfer yang
memicu terjadinya upwelling di perairan selatan Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data reanalisis ERA-Interim ECMWF, meliputi data suhu permukaan air laut dan angin
permukaan, yang diolah menggunakan analisis spasial berbasis sistem informasi geografis. Pada saat
kejadian siklon tropis Cempaka, kecepatan angin di pusat mata siklon cenderung kalem, yaitu berkisar
antara 0-2 knots, dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya radius siklon tropis hingga
maksimal 15 knots. Suhu muka laut di sekitar wilayah kejadian siklon tropis tersebut juga berkisar
antara 30,3 ⸰C. Berdasarkan analisis spasial, dapat diketahui bahwa kejadian siklon mengubah pola
angin baratan menjadi timuran sehingga terbentuk daerah divergensi di perairan selatan Provinsi Jawa
Timur. Daerah divergensi merupakan salah satu pemicu terjadinya mekanisme upwelling di perairan
selatan Provinsi Jawa Timur yang juga ditandai dengan menurunnya suhu muka laut.
Katakunci: siklon tropis cempaka, angin permukaan, upwelling
Abstract. The extreme weather in Java that occurred at the end of November 2017 was triggered by
the existence of tropical cyclone Cempaka. The cyclones that occurred on 27 November 2017 generally
caused negative impacts to the southern coastal areas of Java Island, in the form of increased rainfall,
unstable atmospheric conditions, hydrometeorological disasters such as floods, and infrastructure
damage. But beyond that, tropical cyclone was bringing its own blessings, especially for the southern
coastal communities of East Java Province. The existence of cempaka cyclones located at coordinates
of 8.6 LS and 110.8 BT resulted in anomaly of the monthly average wind direction, where the dominant
wind should be the western wind transformed into the eastern wind around the waters south of East
Java. The presence of sea-atmosphere interactions, causing the formation of ekman currents that
trigger upwelling mechanism in the area. This study aims to determine the effect of tropical cyclones
on the average monthly wind profile and ocean-atmosphere interactions that trigger upwelling in the
southern waters of Java Island. The data used in this study is ECMWF ERA-Interim reanalysis data,
including sea surface temperature and surface wind data, which is processed using spatial analysis
based on geographic information system. At the time of the Cempaka tropical cyclone, the wind velocity
in the center of the cyclone eye tends to be calm, ranging from 0-2 knots, and continues to increase
with increasing tropical cyclone radius to a maximum of 15 knots. The sea surface temperature around
the area of tropical cyclone occurrence also ranges from 30.3 ⸰C. Based on spatial analysis, it can be
seen that the occurrence of the cyclone change the pattern of western winds into a team that formed
divergence areas in the southern waters of East Java Province. The divergence area is one of the
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triggers of upwelling mechanism in the southern waters of East Java Province which is also marked by
decreasing sea surface temperature
Keywords: Cempaka Tropical Cyclone, surface wind, upwelling

1. PENDAHULUAN
Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Benua Asia
dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia disebut
Benua Maritim karena terdiri dari komponen darat, laut, dan udara yang saling berkaitan dan
memengaruhi cuaca serta iklim di Indonesia. Benua Maritim Indonesia memiliki bentuk
gangguan cuaca ekstrem di laut, salah satunya adalah siklon tropis. Namun, Indonesia bukan
merupakan wilayah terbentuknya siklon maupun tempat jalur lintasannya, tetapi umumnya
Indonesia mendapat imbas dari ekor siklon tropis yang panjang ekornya dapat mencapai ribuan
kilometer [1]. Siklon tropis merupakan bentuk gangguan cuaca ekstrim, yang diawali dengan
terbentuknya depresi tropis atau pusat tekanan rendah yang intensif di atas lautan sehingga
memicu proses konveksi dan pembentukan awan secara intensif pula[2].
Depresi tropis merupakan kawasan terbentuknya siklon tropis dan akan terus berkembang
menjadi siklon tropis. Sebagian besar siklon tropis, yaitu sebanyak 65% terbentuk antara zona
10⸰ sampai 20⸰ dari ekuator [3]. Daerah pembentukan siklon tropis meliputi perairan Atlantik
Barat, Pasifik Timur, Pasifik Utara bagian Barat, Samudera India Utara dan Selatan, Australia
dan Pasifik Selatan. Wilayah Indonesia yang terletak di daerah ekuator bukan merupakan
daerah pembentukan badai atau siklon tropis karena gerak siklonik tidak dapat atau sulit terjadi
di daerah yang berada di dekat ekuator[2]. Pada pusat siklon tropis terdapat inti panas disebut
mata siklon. Kecepatan pada mata siklon adalah kalem atau kurang dari 1 knots dan merupakan
daerah bebas awan [5].
Syarat geografis maupun klimatologis yang diperlukan dalam pembentukan siklon tropis adalah
adanya (1) suhu permukaan laut cukup panas (>26⁰C). (2) Udara pada lapisan bawah lembap.
Adanya konvergensi pada permukaan yang cukup kuat menyebabkan udara ini menyebar naik
dan lebih panas daripada atmosfer lingkungan sampai pada ketinggian 12 km. Selain itu juga
ada divergensi pada ketinggian tertentu untuk memindahkan udara yang tertimbun dan
menyebabkan permukaan udara turun. (3) Parameter coriolis harus lebih besar dari nilai
minimum yang terdapat pada lintang sekitar 5⸰ belahan bumi utara dan selatan. Jika gaya
Coriolis lemah, siklon tropis tidak terbentuk. (4) Adanya pergeseran angin vertikal (vertikal
wind shear) lemah dalam arus troposferik yang tebal. Siklon tropis membutuhkan kontribusi
secara terus menerus untuk memberikan perbekalan energi. Adanya enegi yang cukup dapat
mempertahankan sirkulasi. Perbekalan energi siklon tropis berasal dari energi panas laten yang
dilepaskan pada waktu uap air dalam udara naik yang mengembun (konvergensi) [15].
Dampak yang ditimbulkan oleh ekor siklon tropis terhadap Indonesia secara umum bersifat
destruktif. Siklon tropis menyebabkan angin kencang dan peningkatan intensitas curah hujan
di berbagai daratan yang dekat dengan daerah pusat siklon. Ketidakstabilan cuaca tersebut
menimbulkan runtutan bencana meteorologi yang dapat merusak infrastruktur.
Siklon tropis Cempaka yang mulai dideteksi oleh BMKG pada tanggal 27 Januari 2017 tumbuh
sangat dekat dengan pesisir selatan Pulau Jawa. Siklon tropis tersebut berdampak pada
perubahan pola cuaca pada beberapa wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Dampak yang
ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan angin kencang. Aktivitas
penerbangan juga terganggu akibat adanya hujan dan angin kencang. Kondisi tersebut
merugikan masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa.
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Namun, keberadaan siklon tropis di dekat perairan pesisir dapat digunakan sebagai indikator
terbentuknya daerah kaya nutrient. Beberapa studi mengkaji bahwa siklon tropis yang kuat
dapat menyebabkan pencampuran dan upwelling air laut yang kuat [6]. Proses terbentuknya
mekanisme upwelling dapat disebabkan oleh adanya transport ekman yang erat kaitannya
dengan angin permukaan, defleksi arus laut, dan pusaran siklon.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh siklon tropis terhadap profil angin rata-rata
bulanan serta interaksi laut-atmosfer yang memicu terjadinya upwelling di perairan selatan
Pulau Jawa pada saat kejadian siklon tropis Cempaka tanggal 27 November 2017. Siklon tropis
Cempaka berada pada posisi paling dekat dengan daratan dibanding siklon tropis lainnya di
wilayah Indonesia. Siklon ini mulai terbentuk di perairan selatan Jawa Tengah pada koordinat
8,6⁰LS dan 110,8⁰BT.
2. METODE
2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan studi kasus siklon tropis Cempaka pada tanggal 27 November
2011. Lokasi penelitian didasarkan pada press release BMKG yang dapat diakses melalui
website http://www.bmkg.go.id. Pada tanggal tersebut, siklon tropis Cempaka terletak di
perairan Samudera Hindia wilayah perairan selatan Pulau Jawa pada koordinat 8,6⁰LS dan
110,8⁰BT.

Gambar 1.

Lokasi penelitian siklon tropis Cempaka

2.2 Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data reanalisis ERA-Interim ECMWF
(http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/). Data yang di download
berupa data suhu muka laut dan angin permukaan harian tanggal 27 November 2017 dengan
resolusi spasial 2,5⁰ x 2,5⁰. Koordinat data penelitian ini adalah 5⁰-12⁰ Lintang Selatan dan 100⁰115⁰ Bujur Timur. Data angin permukaan merupakan angin pada ketinggian 10 m. Kemudian,
untuk menjadi pertimbangan dalam penelitian ini digunakan data gradien angin sebelum
kejadian siklon tropis Cempaka (26 November 2017) dan pada saat terjadinya siklon tropis
Cempaka (27 November 2017). Data ini dilengkapi dengan data pusat tekanan rendah sehingga
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dapat digunakan untuk identifikasi terbentuknya siklon tropis Cempaka. Data diperoleh dari
www.bom.gov.au dengan menggunakan lapisan 850 mb serta pada waktu 00 UTC dan 12 UTC.
2.3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial profil atmosfer-lautan berbasis Sistem
Informasi Geografis (SIG). Menurut Handayani (2005) Karakterisitik utama SIG adalah
kemampuan menganalisis sistem seperti analisis statistik dan overlay yang disebut analisa
spasial. Analisis dengan menggunakan SIG yang sering digunakan dengan istilah analisis
spasial, tidak seperti sistem informasi yang lain yaitu dengan menambahkan dimensi ‘ruang
(space)’ atau geografi. Kombinasi ini menggambarkan atribut-atribut pada bermacam
fenomena pada suatu daerah [7].
Data yang didapat dalam bentuk numerik diolah terlebih dahulu menggunakan Microsoft Excel
untuk memperoleh data dalam bentuk tabel. Data angin yang semula dalam satuan m/s diubah
satuannya menjadi knots. Data suhu muka laut yang semula dalam satuan Kelvin diubah
satuannya menjadi derajat Celcius. Data angin dan suhu muka laut diolah menggunakan piranti
lunak Arc Map 10.3. Data keluaran yang didapat berupa (1) Peta pola angin Pulau Jawa dan
perairan selatan Pulau Jawa pada tanggal 27 November 2017, (2) Peta suhu muka laut Pulau
Jawa dan perairan selatan Pulau Jawa pada tanggal 27 November 2017. Data tersebut kemudian
dianalisis menggunakan analisis spasial.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Profil Angin Permukaan
Siklon tropis Cempaka mulai terbentuk ketika di sekitar perairan pulau Jawa terdapat pusat
tekanan rendah sebesar 1004 mb pada 26 November 2017 pukul 00:00 UTC (Gambar 2). Pusat
tekanan rendah tersebut terus bergerak ke arah timur mendekati daratan dan muncul sebagai
depresi tropis di perairan selatan Pulau Jawa. Depresi tropis tersebut kemudian berkembang
sampai tanggal 27 November 2017 dan membentuk siklon tropis Cempaka pada koordinat 8,6
LS dan 110,8 BT [8]. Siklon tersebut ditandai dengan adanya pusat tekanan permukaan yang
sangat rendah sebesar 998 mb pada 12:00 UTC (Gambar 3). Pusat tekanan rendah pada tanggal
27 November 2017 mengidentifikasikan bahwa telah terbentuk mata siklon pada daerah
tersebut. Mata siklon tropis Cempaka memiliki kecepatan yang tergolong kalem antara 0-2
knots dan bertambah cepat berkisar 2-5 knots seiring dengan semakin meluasnya radius pusaran
siklon (Gambar 4). Nilai kecepatan maksimum siklon tropis Cempaka ini mencapai 15 knots.
Daerah barat yang berada di sekitar siklon tropis Cempaka memiliki angin yang sangat kencang
bernilai 20-40 knots (Gambar 4).
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http://www.bom.gov.au/australia/charts/archive/index.shtml

Gambar 2. Pusat tekanan rendah pada 26 November 2017 pukul 00:00 UTC

http://www.bom.gov.au/australia/charts/archive/index.shtml
Gambar 3. Pusat tekanan rendah pada 27 November 2017 pukul 12:00 UTC
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Gambar 4. Profil arah dan kecepatan angin pada 27 November 2017

Angin permukaan laut menjadi faktor utama dalam penggerakan arus permukaan laut dan
menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya ekman pumping (transport ekman) yang
selanjutnya menimbulkan fenomena up-welling atau downwelling dan pengadukan vertikal [9].
Angin cenderung mendorong lapisan air di permukaan laut dalam arah gerakan angin. Menurut
teori Ekman, arus yang dibangkitkan angin ini kecepatannya berkurang seiring dengan
bertambahnya kedalaman dan arahnya berlawanan dengan arah arus di permukaan. Pada
kedalaman yang cukup besar antara 500 - 2000 m, kecepatan arus yang ditimbulkan angin ini
menjadi nol. Kedalaman dimana kecepatan arus sama dengan nol disebut kedalaman tanpa
gerakan atau kedalaman Ekman. Perubahan arah dan kecepatan arus terhadap kedalaman
menimbulkan suatu transpor massa air yang arahnya tegak lurus ke arah kanan arah angin di
belahan bumi utara dan ke arah kiri di belahan bumi selatan [4]. Hal ini disebabkan karena
pengaruh rotasi bumi atau pengaruh gaya Coriolis, sehingga arus tidak bergerak searah dengan
arah angin tetapi dibelokkan.
Pada bulan-bulan angin barat laut (monsun Asia) yakni Desember hingga Maret pada umumnya
angin bertiup dari barat laut yang membuat wilayah pantai selatan Jawa mengalami
downwelling, sedangkan di utara pulau Jawa mengalami upwelling [10]. Pada saat kejadian
siklon tropis Cempaka, angin yang bertiup dari arah barat ini mengalami anomali angin berupa
pembelokan arah angin menjadi angin timuran (Gambar 4). Arus laut permukaan yang timbul
pada saat kejadian siklon tropis akan mengarah ke selatan (menjauhi pantai) selaras dengan
teori Ekman. Hal tersebut disebabkan karena angin permukaan laut yang mempunyai pola
timuran akan mengalami pembelokkan ke arah kiri apabila di belahan bumi selatan. Perubahan
arus pada saat terjadinya siklon tropis Cempaka terjadi pada kedalaman tertentu sesuai dengan
kedalaman Ekman. Kejadian ini akan memengaruhi gerak transpor massa air laut atau biasa
disebut transpor Ekman.
Transpot Ekman menjelaskan terjadinya fenomena upwelling dengan proses penggantian massa
air yang kosong di lapisan permukaan oleh massa air di lapisan dalam. Pergerakan air pada
permukaan bergerak menjauhi pantai maka air dingin yang ada dibawahnya bergerak naik
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mengisi kekosongan pada daerah permukaan (arahnya dipengaruhi oleh gesekan dasar) maka
terjadilah upwelling [11]. Pada saat siklon tropis Cempaka, arus permukaan laut bergerak
menjauhi pantai ke arah selatan, sehingga dapat diidentifikasi bahwa pada daerah pesisir selatan
Pulau Jawa terjadi fenomena upwelling. Selain itu, karena ada perbedaan arus laut sebagai
akibat perbedaan arah angin permukaan di daerah perairan selatan Pulau Jawa, terbentuknya
daerah divergensi yang dapat juga memicu munculnya fenomena upwelling di daerah
pertemuan dua arus yang berbeda tersebut. Daerah divergensi tersebut terletak pada perbatasan
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
3.2 Analisis Suhu Muka Laut
Kondisi suhu muka laut di perairan selatan Pulau Jawa pada saat terjadi siklon tropis cempaka
tanggal 27 November 2017 tergolong memiliki suhu yang rendah. Suhu pada saat itu sekitar
27,5 - 28,5 derajat Celcius (Gambar 5). Suhu muka laut yang rendah tersebut dominan pada
daerah perairan selatan Jawa Timur.

Gambar 5. Profil suhu muka laut tanggal 27 November 2017

Suhu permukaan laut dapat digunakan sebagai indikator pendugaan lokasi upwelling,
downwelling, front yang terkait dengan wilayah potensial ikan tuna. Menurut riset yang
dilakukan oleh Yoga dan Bima (2014), pada musim barat atau ketika terjadi angin monsun barat
daya (Desember-Februari) di selatan Jawa Timur akan terjadi downwelling [12]. Dimana pada
musim tersebut suhu permukaan laut akan meningkat dan konsentrasi klorofil-a rendah yang
merupakan indikasi terjadinya downwelling. Ketika terjadi siklon tropis Cempaka pada tanggal
27 November 2017 tidak ada indikasi terjadinya downwelling.
Hal ini dibuktikan dengan penurunan suhu permukaan laut di bagian selatan Pulau jawa. Suhu
permukaan laut yang rendah ini diduga merupakan indikasi terjadinya upwelling di daerah
tersebut selama periode siklon tropis cempaka. Upwelling yang erat kaitannya dengan transport
ekman akan mengganti massa air yang kosong di lapisan permukaan oleh massa air di lapisan
dalam yang memiliki suhu lebih rendah. Selain melandainya suhu permukaan, keberadaan
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upwelling juga ditandai oleh naiknya unsur hara atau nutrien pada lokasi tersebut, karena massa
air bawah permukaan pada umumnya lebih kaya zat hara dibanding dengan lapisan
permukaannya [13]. Nutrien yang kaya akan plankton sebagai makanan bagi ikan-ikan
menyebabkan perairan selatan Jawa menjadi subur dan populasi ikan akan meningkat didaerah
tersebut. upwelling akibat dampak dari transport ekman tentang kesuburan perairan diperkuat
oleh Kunarso dkk.(2005) yang menyatakan bahwa daerah upwelling merupakan lokasi perairan
yang kaya akan pakan ikan , kandungan plankton di lokasi upwelling umumnya tinggi karena
itulah ikan ikan kecil (herbivora) akan banyak tinggal di daerah upwelling [14].
4.

KESIMPULAN

Terjadi anomali arah angin pada saat terjadi siklon tropis Cempaka pada tanggal 27 november
2017. Angin yang seharusnya didominasi angin baratan berubah menjadi angin timuran.
Perubahan arah angin ini juga menyebabkan perubahan arah arus laut. Pada akhir bulan
november seharusnya terjadi downwelling di perairan selatan Jawa Timur. Namun, tepat pada
saat siklon cempaka terjadi tidak terlihat adanya indikasi downwelling di sekitar selatan Pulau
Jawa. Mekanisme upwelling pun terlihat di daerah tersebut. Hal ini dilihat dengan data suhu
pemrmukaan laut tanggal 27 November 2017 yaitu berkisar 27,5- 28,0ºC yang dinilai rendah.
Penurunan suhu merupakan indikasi bahwa adanya mekanisme upwelling di daerah rersebut.
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PENGARUH FENOMENA TRILOGI SUPERMOON TERHADAP
KEJADIAN ROB DI JAKARTA UTARA
ASFIHANI RUSDIANAWATI*, EVINA DWI SAPUTRI, SYATIRA FIKRIYANI AZIZAH,
SUYATIM
Prodi Meteorologi,
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
* email : arusdianawati@gmail.com
Abstrak. Fenomena trilogi supermoon yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2017, 2 Januari 2018 dan
31 Januari 2018 menyebabkan terjadinya pasang air laut. Hal tersebut dikarenakan jarak bumi dengan
bulan lebih dekat dibanding normalnya yaitu sekitar 7-10 persen. Pasang air laut yang maksimum dapat
menyebabkan terjadinya rob di beberapa daerah pesisir. Sebagai contoh wilayah Muara Baru, Jakarta
Utara dimana wilayah ini mengalami rob pada setiap kejadian trilogi supermoon, yaitu tanggal 5
Desember 2017, 3 Januari 2018 dan 31 Januari 2018. Untuk mengetahui pengaruh trilogi supermoon
terhadap kejadian rob, maka diperlukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan besar gaya tarik bumibulan dengan ketinggian pasang saat kejadian, ketinggian pasang surut air laut dan tinggi muka air pada
Pintu Air Pasar Ikan di Jakarta Utara. Data yang digunakan yaitu data jarak bumi-bulan yang diperoleh
dari LAPAN, data pasang surut air laut yang diperoleh dari Pushidrosal dan data tinggi muka air yang
diperoleh dari BPBD Provinsi DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan pada tiga kejadian banjir
memiliki ketinggian pasang air laut maksimum sebesar 1.1 meter. Sedangkan tinggi muka air laut
tertinggi di Pintu Air Pasar Ikan terjadi pada tanggal 5 Desember 2017 dengan batas siaga I yang berarti
terdapat peluang adanya bencana.
Kata kunci : supermoon, rob, pasang surut
Abstract. Supermoon trilogy phenomena that happened in 3rd December 2017, 2nd January 2018, and
31st January 2018 caused high tide. It happened because the distance between the earth and the moon
is closer than in the normal condition about 7-10 percent. The maximum high tide could cause robe in
some shoreline areas. One of them is Muara Baru, North Jakarta which experienced robe during the
supermoon trilogy phenomena in 3rd December 2017, 2nd January 2018, and 31st January 2018. To
recognize the influence of supermoon trilogy phenomena, a further and deeper analysis toward the
relationship of earth-moon gravity with tidal height at the time of the incidence, the height of tidal and
the height of water surface on Pasar Ikan water gate in North Jakarta. The data used in this analysis
are data of distances of the earth and the moon gained by LAPAN, data of tidal gained by Pushidrosal,
and data of the height of water surface taken by BPBD DKI Jakarta. The result of the analysis shows
that in the three event of the flood, the height of tidal maximum is 1.1 meter. Whereas the highest height
of water surface in Pasar Ikan water gate on the 5th December 2017 is in alert limit 1, which means
there is a possibility of disaster.
Keywords : supermoon, robe, tidal

1. Pendahuluan
Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang memiliki kerentanan
bencana yang besar salah satunya yaitu rob. Rob atau coastal inundation adalah banjir pesisir
yang disebabkan oleh adanya kombinasi ketinggian muka laut yang berasal dari pasang surut
(tide), storm surge yang didukung oleh gelombang tinggi yang menyebabkan meluapnya air
laut sehingga menggenangi daerah-daerah rendah di sekitar pesisir yang berpotensi
menimbulkan kerugian jiwa dan materiil (Wolf, 2008). Banjir rob hampir terjadi setiap tahun,
baik musim hujan maupun musim kemarau. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa curah hujan
bukanlah menjadi faktor penentu penyebab banjir rob (Chandra dan Supiharjo, 2013).
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Jakarta khususnya bagian Utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana
rob, hal ini didukung karena wilayah daratan di pesisir Jakarta Utara lebih rendah dari
permukaan lautnya. Menurut Rahayu (2009) banjir pasang yang terjadi di Jakarta Utara pada
bulan Januari dan Desember 2008 bertepatan dengan musim baratan, sehingga angin baratan
membawa massa air menuju daratan. Selain itu, pada bulan Januari posisi matahari berada pada
jarak terdekat ke bumi (perihelion) sehingga menyebabkan pasang yang cukup tinggi.
Hukum Kepler kedua menyatakan planet-planet akan bergerak lebih cepat dalam orbitnya jika
planet dekat dengan matahari (perihelion) dibandingkan jika jauh dari matahari (aphelion).
Bumi berada pada jarak perihelion dalam bulan Januari dengan jarak 91.5 juta mil, sedangkan
pada jarak aphelion dalam bulan Juli dengan jarak 94.5 juta mil. Jarak rata-rata bumi ke
matahari adalah 93.0 juta mil atau 150 juta km (Tjasyono, 2006). Pada saat supermoon, bulan
akan lebih besar 14% dan lebih terang sekitar 30% dari ukuran saat purnama biasa. Selain itu
jarak bumi dengan bulan juga lebih dekat sekitar 7-10 %.
Pasang surut dikaitkan dengan fluktuasi air laut secara periodik yang diakibatkan oleh gaya
tarik matahari dan bulan terhadap massa air di bumi (Pariwono, 1989). Gaya tarik bulan berbeda
dengan gaya tarik matahari. Bulan jaraknya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan
matahari sehingga gaya tarik bulan lebih besar dari pada gaya tarik matahari. Menurut
Triatmodjo (1999) gaya tarik bulan lebih besar 2,2 kali dari gaya tarik matahari. Pergerakan
matahari, bumi, bulan dan benda langit lainnya dapat mempengaruhi kejadian pasang surut air
laut di pemukaan bumi. Menurut Musrifin (2011) bentuk garis pantai dan topografi merupakan
faktor non astronomi yang mempengaruhi pasang surut terutama di perairan semi tertutup
seperti teluk. Setiap lokasi memiliki ciri pasang surut yang berbeda dengan lainnya. Adapun
faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut di suatu perairan seperti, topogafi dasar
laut, lebar selat, bentuk teluk, dan lain sebagainya (Wyrtki, 1961).
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh kejadian trilogi
supermoon terhadap kejadian rob di pesisir Jakarta Utara khususnya daerah Muara Baru dengan
memperhatikan dinamika astronomis yang terjadi serta melihat fenomena yang memiliki
pengaruh paling besar terhadap kejadian rob.
2. Metode Penelitian
Jenis data yang digunakan terdiri dari data utama dan data pendukung. Data utama merupakan
data yang terdiri dari data jarak bumi-bulan pada 3 Desember 2017, 2 Januari 2018 dan 31
Januari 2018 yang diperoleh dari website Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) dan
data pasang surut air laut setiap jam pada 1-5 Desember 2017, 1-3 Januari 2018, dan 30 Januari1 Februari 2018 yang diperoleh dari Pushidrosal. Sedangkan data pendukung terdiri dari data
tinggi muka air laut di Pintu Air Pasar Ikan yang diperoleh dari website BPBD Provinsi DKI
Jakarta. Waktu kejadian rob diperoleh dari media pada periode fenomena trilogi supermoon.
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Tabel 2.1 Data Kejadian Banjir Rob yang Tercatat Media

Tanggal
Kejadian

Lokasi
Kejadian
(tercatat di
media)

Sumber

5 Desember
2017

Muara Baru,
Jakarta Utara

3 Januari
2017

Pelabuhan
Muara Baru,
Penjaringan,
Jakarta Utara

31 Januari
2017

Muara Baru,
Jakarta Utara

https://news.detik.com/fotonews/d-3755801/banjir-robrendam-muara-baru-jakartautara
https://news.okezone.com/rea
d/2018/01/03/338/1839503/ba
njir-rob-kembali-genangikawasan-pelabuhan-muarabaru
https://news.detik.com/berita/
d-3842750/jelang-super-blueblood-moon-banjir-robrendam-muara-baru-jakut
https://megapolitan.kompas.c
om/read/2018/01/31/1835423
1/gerhana-bulan-banjir-robterjadi-di-sejumlah-wilayahjakarta-utara

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah:
Menghitung gaya tarik bumi dan bulan pada saat trilogi supermoon. Perhitungan ini
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar gaya tarik bumi dan bulan pada ketiga fenomena
trilogi yaitu pada saat supermoon, blue moon dan super blue blood moon. Besar gaya tarik bumi
dan bulan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pusat bumi dan bulan, yang dirumuskan
sebagai berikut:
F=G

𝑚1 𝑚2
𝑟2

Keterangan :
F
: gaya tarik kedua benda (bumi dan bulan)
G
: tetapan gravitasi umum (6,67 X 10-11 Nm2/kg2)
m1
: massa bumi
m2
: massa bulan
r
: jarak pusat bumi dan bulan
Menganalisis ketinggian pasang surut air laut pada sebelum, saat dan sesudah trilogi
supermoon. Data pasang surut air laut yang diperoleh dari Pushidrosal ditampilkan dalam
bentuk grafik. Grafik pertama menunjukkan pada saat fenomena supermoon, data pasang surut
air laut yang ditampilkan adalah tanggal 1-2 Desember 2017 (sebelum fenomena supermoon),
3 Desember 2017 (saat fenomena supermoon) dan 4-5 Desember 2017 (setelah fenomena
supermoon). Grafik kedua menunjukkan pada saat fenomena blue moon yang menampilkan
data pasang surut air laut pada 1 Januari 2018 (sebelum fenomena blue moon), 2 Januari 2018
(saat fenomena blue moon) dan 3 Januari 2018 (setelah fenomena blue moon). Grafik ketiga
menunjukkan pada saat fenomena super blue blood moon dimulai tanggal 30 Januari 2018
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(sebelum fenomena super blue blood moon), 31 Januari 2018 (saat fenomena super blue blood
moon) dan 1 Februari 2018 (setelah fenomena super blue blood moon).
Memverifikasi data pasang surut air laut dengan data batas siaga tinggi muka air pada
Pintu Air Pasar Ikan. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui indikator potensi kejadian rob
di Wilayah Muara Baru yang diwakili dari Pintu Air Pasar Ikan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis Gaya Tarik Bumi – Bulan saat Fenomena Trilogi Supermoon
Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Gaya Tarik Bumi – Bulan saat Fenomena Trilogi Supermoon

No

1
2
3

Fenomena
Trilogi
Supermoon
Blue Moon
Super
Blue
Blood Moon

Jarak terdekat
Bumi-Bulan
(m)
357,490 x 103
356,565 x 103
358,993 x 103

Gaya Tarik (N)
22.9018 x 1019
23.0208 x 1019
22.7104 x 1019

Berdasarkan hasil perhitungan gaya tarik bumi-bulan saat terjadinya trilogi supermoon,
didapatkan hasil rekapitulasi hubungan jarak terdekat bumi-bulan (perigee) dengan besar gaya
tarik yang ditimbulkan. Besar gaya tarik bumi-bulan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
terdekat bumi-bulan. Sehingga didapatkan fenomena dengan jarak bumi-bulan yang paling
dekat akan menghasilkan gaya tarik yang kuat. Dari ketiga fenomena tersebut, jarak terdekat
antara bumi-bulan yang paling dekat adalah pada saat kejadian blue moon, sehingga
menghasilkan gaya tarik yang paling besar dibanding yang lain. Gaya tarik yang besar akan
mengakibatkan pasang yang terjadi pada fenomena tersebut lebih besar dibanding dengan
kejadian pasang pada fenomena lainnya.

523

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

3.2 Analisis Ketinggian Pasang Air Laut pada Trilogi Supermoon

Gambar 3.1 Grafik Pasang Air Laat pada Fenomena (a) Supermoon, (b) Blue Moon,
(c) Super Blue Blood Moon

Berdasarkan data tinggi pasang air laut, pada fenomena supermoon, pasang maksimum terjadi
pada 4-5 Desember 2017 dengan rata-rata ketinggian pasang hariannya sebesar 0.60 m,
sedangkan pada fenomena blue moon, pasang maksimum terjadi pada tanggal 2 Januari 2018
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dengan rata-rata ketinggian pasang hariannya sebesar 0.62 m dan pada fenomena super blue
blood moon, pasang maksimum terjadi pada tanggal 30 Januari 2018 dengan rata-rata
ketinggian pasang hariannya sebesar 0.61 m. Selain itu, berdasarkan ketiga grafik kejadian
tersebut ketinggian pasang air laut maksimum sebesar 1.1 m. Pasang maksimum pada tiap
fenomena trilogi supermoon menyebabkan limpasan air pasang tersebut masuk ke daratan
sehingga mengakibatkan terjadinya rob di sebagian wilayah Muara Baru Jakarta Utara.
3.3 Verifikasi data pasang surut air laut dengan data batas siaga tinggi muka air pada Pintu Air
Pasar Ikan
Verifikasi data pasang surut air laut dengan data batas siaga tinggi muka air pada Pintu Air
Pasar Ikan hanya dilakukan pada tanggal-tanggal kejadian rob yang diakibatkan oleh trilogi
supermoon di Muara Baru, Jakarta Utara. Berikut adalah analisis dari ketiga kejadian rob:
a) Kejadian rob 5 Desember 2017
Berdasarkan data pasang surut air laut dari Pushidrosal diperoleh ketinggian pasang air laut
maksimum sebesar 1.1 meter terjadi pada pukul 09.00 s/d 11.00 WIB. Keadaan tersebut
didukung dengan data tinggi muka air di Pintu Air Pasar Ikan yang menunjukkan batas Siaga
III yang berarti waspada yaitu pada pukul 06.00 WIB. Batas siaga meningkat menjadi Siaga II
mulai pukul 07.00 WIB dan pada pukul 10.00 s/d 11.00 WIB batas siaga naik menjadi siaga
I, dimana siaga I menunjukkan adanya potensi bencana. Tinggi muka air mulai menurun pada
pukul 12.00 WIB.
b) Kejadian rob 3 Januari 2018
Ketinggian pasang air laut maksimum pada kejadian rob kedua sebesar 1.1 meter berlangsung
pada pukul 09.00 s/d 11.00 WIB. Berdasarkan data tinggi muka air di Pintu Air Pasar Ikan,
pada pukul 05.00 WIB menunjukkan kategori Siaga III atau waspada kemudian pada pukul
07.00 WIB meningkat menjadi Siaga II yaitu kritis dan pada pukul 11.00 WIB menunjukkan
kategori batas siaga I yang berarti berpotensi adanya bencana. Namun pada pukul 12.00 WIB
tinggi muka air mulai menurun.
c) Kejadian rob 31 Januari 2018
Ketinggian pasang air laut maksimum tanggal 31 Januari 2018 sebesar 1.1 meter terjadi pada
pukul 09.00 s/d 10.00 WIB. Berbeda dengan dua kejadian rob sebelumnya, tinggi muka air
pada kejadian rob tanggal 31 Januari 2018 hanya menunjukkan batas Siaga III yang
berlangsung pada pukul 04.00 s/d 06.00 WIB kemudian meningkat menjadi Siaga II mulai
pukul 07.00 WIB dan tinggi muka air mulai menurun pada pukul 14.00 WIB.
4. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Trilogi supermoon terjadi saat bulan berada di titik terdekat bumi (perigee). Semakin dekat
jarak bumi-bulan, gaya tarik yang dihasilkan semakin besar. Sehingga menyebabkan
pasang air laut yang terjadi semakin tinggi dibanding kejadian pasang air laut lainnya.
b. Dari ketiga kejadian rob yang terjadi di Muara Baru Jakarta Utara, kejadian rob paling
tinggi terjadi pada saat blue moon. Hal tersebut dikarenakan pada saat blue moon, jarak
bumi dengan bulan paling dekat jika dibanding fenomena trilogi yang lain, sehingga
menghasilkan gaya tarik yang besar dan menyebabkan pasang yang tinggi.
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PENGARUH PEMILIHAN RESOLUSI PIKSEL TERHADAP ANALISIS
PERUBAHAN IKLIM (STUDI KASUS : JAWA BAGIAN BARAT)
DINA WHIRI MUSLIHAH*, TAMIMA AMIN, ANDANG KURNIAWAN, AGUS SAFRIL
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Jakarta
*
Email: dina.muslihah@gmail.com.
Abstrak. Perubahan iklim merupakan masalah serius yang sedang dihadapi dunia termasuk Indonesia.
Studi kasus dilakukan pada wilayah Jawa bagian barat yang terdiri dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan
Banten. Wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang pesat dan dalam skala yang besar, sehingga
terjadi perubahan lingkungan yang drastis dari waktu ke waktu. Salah satu parameter yang paling
penting digunakan untuk mengkaji perubahan iklim adalah curah hujan. Data curah hujan yang
diturunkan dari citra satelit dapat dibuat dengan resolusi yang berbeda–beda sesuai dengan kebutuhan
analisis. Penentuan resolusi ini menjadi sangat penting dalam proses penelitian karena dapat
mempengaruhi tingkat variasi data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemilihan
resolusi pixel dalam analisis perubahan iklim di Jawa bagian barat. Penelitian ini menggunakan data
curah hujan tahun 1981-2016 dari CHIRPS yang diolah menggunakan aplikasi R dan GrADS. Data
curah hujan diplot menjadi sembilan resolusi, yaitu 0.05, 0.075, 0.10, 0.125, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, dan 0.5.
Metode yang digunakan yaitu analisis komparatif rata-rata dan standar deviasi intensitas curah hujan
antara tahun 1981-1998 dan 1999-2016 serta hasil analisis spasial selisih curah hujan kedua interval
tahun tersebut. Berdasarkan hasil analisis secara spasial, untuk resolusi 0.05 masih terlihat jelas variasi
curah hujan yang besar. Setelah dinaikkan menjadi 0.075 terlihat perbedaan yang cukup signifikan yaitu
variasi data yang dihasilkan lebih kecil. Analisis rata-rata dan standar deviasi antara kedua interval
tahun tersebut juga menunjukkan nilai standar deviasi yang berbeda jauh ketika resolusi dinaikkan dari
0.05 menjadi 0.075. Resolusi 0.075 bernilai 15.13 dan resolusi 0.05 bernilai 5.07.Semakin besar
resolusi maka standar deviasi akan cenderung turun. Sedangkan nilai rata -rata berubah menjadi lebih
besar ketika resolusi dinaikkan. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan resolusi sangat penting karena
dengan pengurangan atau penambahan resolusi dapat mengubah nilai rata–rata dan standar deviasi data,
sehingga mempengaruhi keakuratan hasil analisis perubahan iklim selanjutnya.
Kata kunci: resolusi, perubahan iklim, standar deviasi, rata-rata, spasial
Abstract. Climate change is a world problem include Indonesia. This study was conducted on the
western part of Java which consists of West Java, DKI Jakarta, and Banten. The region is experiencing
rapid growth and on a large scale, resulting in drastic environmental changes over time. One of the
most important parameters used to study about climate change is rainfall. Rainfall data derived from
satellite imagery can be made with different resolutions according to analytical needs. Determination
of this resolution is very important in the research process because it can affect the level of data
variation. The purpose of this study is to determine the effect of resolution election to climate change
analisys in western Java. This research uses rainfall data from 1981-2016 from CHIRPS which is
processed using R and GrADS application. Rainfall data is plotted into nine resolutions, that is 0.05,
0.075, 0.10, 0.125, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, and 0.5. This study use comaparative analisys of the average and
standart deviation of the precipitation data between 1981-1998 and 1999-2016. Beside that, spatial
analisys of both interval of the years also been used. Based on the results of spatial analysis, resolution
of 0.05 still show various colors that means the data variation is big. After increased to 0.075 seen a
significant difference is the data variation produced smaller. The mean analysis and standard deviation
between the two intervals of the year also show a different standart deviation value between 0.05 pixel
and 0.07 pixel.. Resolution of 0.075 has standart deviation 15.13 and resolution 0.05 is 5.07. The bigger
resolution cause standart deviation will go down. While, the average turns larger when resolution is
raised. This is proven that the choosing of resolution is very important because by increaisng or
decreasing the resolution can change the average and standart deviation of data, resulting in the
accuracy of further climate change analysis result.
Key words: resolution, climate change, standart deviation, average, spatial
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1.

Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat dari adanya global warming.
Studi terbaru membuktikan bahwa perkembangan industri yang cepat dalam 50 tahun terakhir,
memicu terjadinya pemanasan global yang lebih cepat. Terjadinya perubahan iklim menjadi
tantangan tersendiri yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas. Perubahan iklim
berdampak terhadap semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem,
berubahnya pola hujan serta meningkatnya suhu permukaan laut [9].
Global warming yang memicu terjadinya perubahan iklim diakibatkan oleh adanya peningkatan
gas – gas rumah kaca di atmosfer, di antaranya adalah karbon dioksida (CO2) dan metana
(CH4). Gas – gas rumah kaca ini menimbulkan efek memantulkan dan menyerap panas yang
berupa gelombang panjang yang diemisikan oleh bumi, sehingga panas tersebut kembali ke
bumi. Perubahan temperatur tersebut menyebabkan kondisi fisis atmosfer yang tidak stabil dan
banyak terjadi anomali – anomali cuaca [8].
Perubahan iklim juga menjadi masalah utama di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang
berpotensi terancam dampak dari perubahan iklim adalah Jawa Bagian Barat. Jawa bagian barat
merupakan wilayah yang mengalami perubahan lingkungan sangat drastis akibat dari
pertumbuhan daerah yang begitu pesat dan dalam skala besar. Hal ini menyebabkan kajian
perubahan iklim di Jawa Bagian Barat menjadi sangat penting [11].
Analisis mengenai perubahan iklim sangat dibutuhkan, mengingat dampaknya yang begitu luas
dan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Analisis perubahan iklim yang
dilakukan membutuhkan banyak sekali data, akan tetapi sering kali ketersediaan data masih
kurang mencukupi untuk melakukan analisis yang lebih akurat. Salah satu sumber data yang
digunakan untuk analisis perubahan iklim adalah data satelit yang diturunkan dari citra hasil
pengindraan jauh. Analisis menggunakan citra juga masih menemui banyak kekurangan karena
kurang jelasnya citra yang dihasilkan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah
data citra digital dan data pengamatan untuk membantu menganalisis cuaca.
Pengolahan citra satelit yang berupa gambar harus disimpan dengan format yang dapat diolah
oleh komputer. Cara yang paling mudah adalah dengan membagi citra ke dalam sel – sel diskrit.
Sel – sel tersebut kemudian disebut piksel [7]. Secara matematis, citra merupakan fungsi
kontinyu dengan intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Agar dapat diolah, citra satelit harus
direpresentasikan secara numerik dengan nilai – nilai diskrit [4].
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pemilihan piksel terhadap hasil
analisis perubahan iklim menggunakan citra satelit yang telah dikonversi ke dalam sel – sel
diskrit.
2. Metode Penelitian
2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Pulau Jawa bagian barat dengan koordinat (5.8 LS-7.9 LS
dan 105 BT-109 BT)
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Gambar 2.1. Wilayah lokasi penelitian yaitu Jawa Bagian Barat

2.2 Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan CHIRPS periode
1981-2016 di Jawa bagian barat (5.8 LS-7.9 LS dan 105 BT-109 BT).
2.3. Metode Pengambilan Data
Data curah hujan CHIRPS diambil dari https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES
/.UCSB/.CHIRPS/. Climate Hazards Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS) dibangun
berdasarkan dengan teknik smart interpolation dan resolusi tinggi, perkiraan presipitasi waktu
yang panjang berdasarkan observasi Cold Cloud Duration (CCD) inframerah. Resolusi yang
digunakan oleh data CHIRPS adalah 0.05 [3]. Jika dikonversikan dalam satuan kilometer, 1
derajat dari data memiliki nilai yang setara dengan 111.319 kilometer [6]. Angka tersebut dapat
dibulatkan ke satuan sehingga 1 derajat dari tiap data memiliki nilai yang setara dengan 111
kilometer.
2.4. Metode Penelitian
Penelitian ini diolah menggunakan aplikasi R [1] dan GRAds [2]. Data curah hujan periode
1981-2016 dibagi menjadi dua interval tahun yaitu periode tahun pertama 1981-1998 dan
periode tahun kedua 1999-2016. Selisih data curah hujan kedua tahun diolah menggunakan
aplikasi R sehingga menghasilkan suatu data dengan resolusi piksel yang berbeda-beda, yaitu
0.05, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, dan 0.5. Setiap resolusi menghasilkan data numerik
lalu dicari standar deviasi dan rata-rata data. Setelah itu selisih data curah hujan tersebut diplot
untuk analisis spasial menggunakan aplikasi GRAds.
2.5. Metode Analisa Data
Dari penolahan data tersebut akan dihasilkan dua data yaitu data numerik berupa data standar
deviasi dan rata-rata serta data spasial untuk masing-masing resolusi. Data numerik akan
dinalisis menggunakan analis komparatif yaitu membandingkan hasil pengolahan standar
deviasi dan rata-rata dari setiap resolusinya. Analisis spasial menggunakan data spasial hasil
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pengolahan dari aplikasi GRAds untuk dilihat bagaimana perubahan tingkat variasi data ketika
terjadi penambahan atau pengurangan resolusi piksel.
3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. ANALISIS SPASIAL
Analisis spasial digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat variasi data berdasarkan
informasi warna yang ditunjukkan oleh peta seiring dengan bertambahnya resolusi piksel data
satelit [5].
1.

Resolusi 0.05

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.05 piksel
memiliki warna yang lebih beragam yaitu warna biru, hijau, merah lebih terlihat. Hal ini
menunjukkan nilai variatif yang tinggi yang dapat dihasilkan oleh resolusi 0.05 piksel ini.

Gambar 3.1. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.05 piksel

2. Resolusi 0.075
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.075 piksel
memiliki warna yang sangat berbeda secara signifikan dengan resolusi 0.05 dimana hanya
terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau, kuning, dan coklat yang didominasi oleh
warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data berkurang secara signifikan
dari resolusi sebelumnya yaitu resolusi 0.05.
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Gambar 3.2. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.075 piksel

3. Resolusi 0.10
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 010 piksel
memiliki warna yang berbeda jauh dengan resolusi pertama yaitu 0.05 dimana pada resolusi
ini dimana hanya terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau, kuning, dan coklat yang
didominasi oleh warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data berkurang
secara signifikan dari resolusi 0.05 tetapi tidak terlalu berbeda jauh dengan resolusi 0.075.

Gambar 3.3. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.10 piksel

4. Resolusi 0.125
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.125 piksel
memiliki warna yang berbeda jauh dengan resolusi pertama yaitu 0.05 dimana pada resolusi
ini hanya terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau, kuning, dan coklat yang
didominasi oleh warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data berkurang
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secara signifikan dari resolusi 0.05 tetapi tidak terlalu berbeda jauh dengan resolusi 0.075
dan 0.1.

Gambar 3.4. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.125 piksel

5. Resolusi 0.15
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.15 piksel
memiliki warna yang cenderung berbeda jauh dengan resolusi pertama yaitu 0.05 dimana
pada resolusi ini hanya terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau, kuning, dan coklat
yang didominasi oleh warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data
berkurang secara signifikan dari resolusi 0.05 tetapi tidak terlalu berbeda jauh dengan
resolusi 0.075, 0.10, dan 0.125.

Gambar 3.5. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.15 piksel

6. Resolusi 0.20
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.20 piksel
memiliki warna yang cenderung berbeda jauh dengan resolusi pertama yaitu 0.05 dimana
pada resolusi ini hanya terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau, kuning, dan coklat
532

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

yang didominasi oleh warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data
berkurang secara signifikan dari resolusi 0.05 tetapi tidak terlalu berbeda jauh dengan
resolusi 0.075, 0.1, 0.125, dan 0.15

Gambar 3.6. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.20 piksel

7. Resolusi 0.30
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.30 piksel
memiliki warna yang berbeda jauh dengan resolusi pertama yaitu 0.05 dimana pada resolusi
ini hanya terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau, kuning, dan coklat yang
didominasi oleh warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data berkurang
secara signifikan dari resolusi 0.05 tetapi tidak terlalu berbeda jauh dengan resolusi 0.075,
0.1, 0.125, 0.15, dan 0.20

Gambar 3.7. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.30 piksel
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8. Resolusi 0.40
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.30 piksel
memiliki warna yang berbeda jauh dengan resolusi pertama yaitu 0.05 dimana pada resolusi
ini hanya terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau, kuning, dan coklat yang
didominasi oleh warna kuning. Terdapat juga warna putih yang menunjukkan bahwa tidak
ada data. Tidak ada data terjadi karena terlalu besarnya resolusi. Hal ini menunjukkan
bahwa tingkat variasi data berkurang secara signifikan dari resolusi 0.05 tetapi tidak terlalu
berbeda jauh dengan resolusi 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.20, dan 0.30

Gambar 3.8. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.40 piksel

9. Resolusi 0.50
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat yaitu untuk resolusi sebesar 0.30 piksel
memiliki warna yang berbeda jauh dengan resolusi pertama yaitu 0.05 dimana pada resolusi
ini hanya terlihat nilai yang ditunjukkan oleh warna hijau yang didominasi oleh warna
kuning. Terdapat juga warna putih yang menunjukkan bahwa tidak ada data. Tidak ada data
terjadi karena terlalu besarnya resolusi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data
berkurang secara signifikan dari resolusi 0.05 tetapi tidak terlalu berbeda jauh dengan
resolusi 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.20, 0.30, dan 0.40
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x
Gambar 3.9. Gambar spasial data curah hujan pada resolusi 0.50 piksel

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa setiap bertambah atau berkurangnya resolusi akan
memberikan pengaruh terhadap tingat variasi data yang ditandai dengan perubahan warna yang
signifikan pada data spasial tersebut.
3.2. ANALISIS RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI
Data yang digunakan untuk menganalisis adalah 2 kelompok data. Data pertama merupakan
data yang berada pada rentang 1981 – 1998. Data kedua merupakan data yang berada pada
rentang 1999 – 2016. Kelompok data kedua selanjutnya dikurangi dengan data kelompok
pertama yang selanjutnya dapat dihitung rata – rata serta standar deviasinya. Tiap – tiap
kelompok data dicari nilai numeriknya pada 7 kelompok piksel yang telah ditentukan.
Kelompok piksel tersebut adalah 0.05, 0.075, 0.2, 0.125, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, dan 0.5. Pada
pengurangan tiap – tiap piksel, dicari nilai statistiknya yaitu nilai rata – rata dan standar
deviasinya. Dari kedua nilai ini maka dapat dilakukan analisis mengenai persebaran data yang
berdasarkan standar deviasinya. Nilai rata – ratanya dapat menunjukkan kisaran nilai yang
banyak terdapat pada kelompok data tersebut. Hasil perhitungan yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.1. Tabel rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing resolusi
Standar
Resolusi Rata - rata
Deviasi
0.05

12.42

15.13

0.075

13.12

5.07

0.1

13.12

5.12

0.125

13.51

5.12

0.15

13.45

4.91

0.2

13.98

4.12

0.3

13.80

3.89

0.4

14.72

3.00

0.5

14.90

3.22
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Pada resolusi 0.05, rata – rata berada pada kisaran 12.42. standar deviasinya sangat besar yaitu
pada nilai 15.13, nilai tersebut merupakan nilai yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa pada
resolusi 0.05 adalah resolusi yang memiliki nilai variasi kelompok data yang paling banyak.
Untuk resolusi selanjutnya, nilai standar deviasi terus mengalami penurunan hingga nilai
standar deviasi terkecil dimiliki oleh resolusi 0.5 yaitu 3.22. Nilai ini memiliki selisih yang
besar jika dibandingkan dengan standar deviasi data dengan resolusi 0.05, artinya bahwa
terdapat penurunan variasi data yang banyak ketika resolusi diturunkan dari 0.05 hingga
mencapai resolusi 0.5. Sedangkan untuk nilai rata – rata, semakin besar resolusi maka akan
semakin besar nilainya, kecuali pada resolusi 0.15 yang malah mengalami penurunan rata – rata
jika dibandingkan dengan nilai rata- rata data dengan resolusi 0.125. Naiknya rata- rata ini
menunjukkan bahwa adanya perubahan nilai numerik sebuah data jika data tersebut diperbesar
ataupun diperkecil resolusinya.
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Standart Deviasi

14.00
12.00

14.50

10.00

14.00

8.00

13.50
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Grafik 3.1. Grafik rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing resolusi

Saat data dilukiskan dalam sebuah grafik, terlihat jelas bahwa terjadi perubahan yang signifikan
pada nilai standar deviasi serta rata – rata ketika resolusi 0.05 diturunkan terhadap nilai tertentu.
4. KESIMPULAN
Dari analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan analisis spasial, perubahan resolusi piksel akan mempengaruhi tingkat variasi
data yang ditunjukkan oleh perubahan warna seiring dengan bertambahnya resolusi data
tersebut.
2. Berdasarkan analisis data numerik, pengurangan dan penambahan resolusi data akan
merubah rata-rata dan standar deviasi data secara signifikan pada kenaikan resolusi tertentu.
3. Pemilihan resolusi merupakan sangat penting dalam analisis perubahan iklim selanjutnya.
Pemilihan resolusi terbaik akan menghasilkan analisis yang baik juga.
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PENGELOMPOKAN PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN
BANYAK DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS BENCANA
ALAM TAHUN 2013-2015 MENGGUNAKAN K MEANS
CLUSTER DAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM)
PANJI SATRIO KURNIAWAN, HERLINA CATUR SULISTYANINGRUM,
CINDY FATIKASARI, MUHAMMAD MUHAJIR
Prodi Statistika, Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang KM 14.5, Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif
maupun sudah mati. Indonesia juga merupakan salah salah satu negara yang merupakan jajaran dari
ring of fire. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana
seperti gempa dan gunung meletus. Sehingga untuk mewaspadai daerah – daerah yang sering terjadi
bencana dapat dilakukan metode clustering menggunakan K – Means serta SOM berdasarkan data
wilayah atau desa yang terkena bencana selama tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2013 – 2015. Dari
hasil clustering tersebut bisa dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk melakukan tindak
lanjut seperti pengenalan terhadap bencana, mitigasi bencana, peringatan dini bagi wilayah yang dirasa
memiliki tingkat bencana tinggi. Dari hasil klusterisasi menggunakan metode K – Means akan
diperoleh hasil klusterisasi wilayah adalah terbagi menjadi empat kluster sama halnya dengan
penggunaan metode cluster SOM. Dari kedua metode tersebut dapat diperoleh metode terbaik adalah
dengan menggunakan metode K – Means karena diperoleh nilai variansi yang lebih kecil dibandingkan
dengan metode SOM. Hasil dari clustering tersebut yaitu pada cluster 1 terdapat Provinsi Sumatera
Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nusa Tengara Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Selawesi Tenggara,
cluster 2 terdapat Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Kepualauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau,
DKI Jakarta, Di Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua, cluster 3
terdapat Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan cluster 4 terdapat Provinsi Aceh.
Kata kunci: Bencana Alam, Clustering, K – Means, SOM.
Abstract. Indonesia is a country which has a lot vulcanoes that are still active or dead. Indonesia is
also one of the countries that included into the ring of fire. The impact caused by it was Indonesia often
experinced disasters such as earthquake and vulcanoes erupted. To minimalized and be aware of the
occurence of the disaster, can be done a research to classifying disaster-prone areas using K-Means
and SOM methods based on the data area or village affected by the disaster during the last three years
started from 2013 until 2015. The results from clustering can be used as a benchmark for the
government to follow-up such as the introduction of the disasters, disaster mitigation, early warning
for the areas that were perceived to had high levels of disaster. The analysis result using K-Means
method would be obtained the clustered areas is divided into four clusters as well as the used of SOM
cluster method. From the two methods, it would be conclude that the best methods which can be used
was K-Means method with variance result was smaller than SOM method. The first clusters included
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nusa Tengara Timur, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan and Selawesi
Tenggara, next 2nd cluster were Sumatera Barat, Bengkulu, Kepualauan Bangka Belitung, Kepulauan
Riau, DKI Jakarta, Di Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat ND Papua, the
3rdwere Jawa Barat, Jawa Tengah and Jawa Timur, and the last cluster included Aceh.
Keywords : Disasters, Clustering, K – Means, SOM.
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1. Pendahuluan
Indonesia biasa disebut sebagai negara kepulauan, karena terdiri dari beribu – ribu pulau di
seluruh penjuru tanah air. Selain dijuluki sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki
keistimewaan karena dilewati oleh garis khatulistiwa seperti misalnya terdapat pembagian tiga
wilayah waktu dan memiliki iklim yang tropis. Indonesia juga termasuk kedalam jajaran negara
yang menjadi rangkaian ring of fire sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat
rawan terkena gempa tektonik. Hal tersebut diakibatkan karena Indonesia menjadi pertemuan
antara tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Indo – Australia, lempeng Eurasia serta lempeng
Pasifik yang bergerak aktif. Lempeng tektonik merupakan pergerakan lempeng-lempeng bumi
yang menimbulkan lekukan, lipatan, rekahan dan patahan yang biasanya di iringi dengan
goncangan yang disebut gempa bumi. Lempeng tektonik adalah penyebab terbentuknya
permukaan bumi seperti yang kita lihat sekarang ini.
Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah Indonesia memiliki potensi bencana yang
tinggi seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus,
kebakaran dan kekeringan. Karena Indonesia memiliki potensi bencana yang cukup tinggi harus
dilakukan persiapan mitigasi atau penanggulangan bencana oleh pemerintah dengan
penyusunan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut
pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan sosial dan rasa
aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan,
pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan
informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan
serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan
pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri
dan komunitasnya dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas
pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu setiap orang yang terkena bencana berhak
mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh ganti kerugian karena
terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
Pada penelitian kali, akan digunakan data mengenai banyaknya desa atau kelurahan menurut
jenis bencana alam mulai dari tahun 2013 sampai 2015. Berdasarkan pada data banyak desa
yang terkena bencana akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode kluster untuk
menentukan bencana yang sering melanda di berbagai wilayah sehingga dapat dilakukan
mitigasi bencana pada wilayah tersebut.
2. Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari website
Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang dapat diakses melalui http://bps.go.id. Data yang
digunakan adalah data kebencanaan di Indonesia Setiap data yang digunakan yang terkumpul
pada tahun 2013-2015 dengan variabel – variabel penelitian yang akan digunakan adalah Tanah
Longsor, Banjir, Gempa Bumi, Gerombang Pasang Laut, Angin Puyuh/ Angin Puting
Beliung/Topan, Gunung Meletus, Kebakaran Hutan dan Kekeringan.
Metode selanjutnya yang akan digunakan yaitu analisis cluster dengan metode K-Means dan
Metode SOM (Self Organizing Maps) yang akan digunakan untuk melihat pengelompokan dari
variabel-variabel yang diteliti berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia, serta pemetaan untuk
cluster yang terbentuk. Software yang digunakan dalam analisis ini adalah program R 3.2.1 dan
Microsoft Excel.
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Berikut merupakan tahapan penelitian yang dapat digambarkan dalam diagram alir.

Gambar 9. Diagram Alir tahapan penelitian

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Penerapan Clustering
Jumlah kelompok yang telah ditetapkan, peneliti juga menggunakan pendekatan Within Cluster
Sum of Squares dalam menetukan jumlah cluster.

Gambar 2. Within Cluster Sum of Squares (WCSS)

Berdasarkan Gambar 2, ketika titik cluster di angka indeks 4 menunjukan pergerakan yang
mulai landai tidak seperti perubahan titik cluster di angka-angka indeks sebelumnya yang
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menggambarkan perubahan cukup curam. Setelah melakukan pendekatan WCSS tersebut
maka, didapatkan jumlah sebanyak 4 cluster dan selanjutnya diimplementasikan untuk metode
K Means maupun Self Organizing Maps (SOM).
3.2 Clustering dengan K Means
Metode pengelompokan yang digunakan pertama adalah metode pengelompokan non hirarki
atau K Means. Jumlah kelompok K Means akan disamakan dengan jumlah kelompok ketika
menggunakan metode SOM maka untuk pengelompokannya menjadi 4 cluster. Berdasarkan
hasil analisis menggunakan R, berikut adalah hasil pengelompokan menggunakan algoritma K
Means yang terbentuk dengan menggunakan jarak Euclidean. Hasil dari rata-rata clustering
data disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 1. Tabel cluster banyak desa/kelurahan menurut jenis bencana tahun 2013 – 2015
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Tanah longsor
180.3846
104.5882
1155.0000
273.0000
Banjir
615.3846
205.7059
1228.0000
1649.0000
Gempa Bumi
54.5385
67.1765
249.3333
1228.0000
Gelombang Pasang Surut
44.3846
44.1765
50.3333
81.0000
Angin Puting Beliung
232.5385
85.8235
855.3333
95.0000
Gunung Meletus
16.2308
10.1765
16.3333
0.0000
Kebakaran Hutan
63.7692
12.5882
42.6667
96.0000
Kekeringan
188.0769
32.0000
309.0000
997.0000

Tabel 1 diatas mengelompokkan provinsi berdasarkan banyaknya desa/kelurahan menurut
jenis bencana alam tahun 2013-2015. Tabel 1 diatas merupakan cluster pusat titik awal pada
setiap bencaa alam yang diteliti. Masing-masing bencana alam dapat digambarkan dalam grafik
jaring laba-laba, yang bertujuan untuk melihat lebih jelas jenis dari produksi kayu bulat pada
masing-masing cluster seperti berikut.

Gambar 3. Grafik jaring laba – laba

Gambar 3 menunjukkan karakteristik dari banyaknya desa/kelurahan menurut jenis bencana
alam tahun 2013-2015 setiap cluster.
a. Cluster 1 terdiri dari banyaknya desa/kelurahan dengan jenis bencana tertinggi yaitu
Banjir. Selanjutnya berturut-turut Angin Puyuh/Angin Puting Beliung/Topan, Kekeringan,
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Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, Gempa Bumi, Gelombang Pasang Laut dan Gunung
Meletus.
b. Cluster 2 terdiri dari banyaknya desa/kelurahan dengan jenis bencana tertinggi yaitu
Banjir. Selanjutnya berturut-turut Tanah Longsor, Angin Puyuh/Angin Puting
Beliung/Topan, Gempa Bumi, Gelombang Pasang Laut, Kekeringan, Kebakaran Hutan
dan Gunung Meletus.
c. Cluster 3 terdiri dari banyaknya desa/kelurahan dengan jenis bencana tertinggi yaitu
Banjir. Selanjutnya berturut-turut Tanah Longsor, Angin Puyuh/Angin Puting
Beliung/Topan, Kekeringan, gempa Bumi, Gelombang Pasang Laut, Kebakaran Hutan dan
Gunung Meletus.
d. Cluster 4 terdiri dari banyaknya desa/kelurahan dengan jenis bencana tertinggi yaitu
Banjir. Selanjutnya berturut-turut Gempa Bumi, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran
Hutan, Angin Puyuh/Angin Puting Beliung/Topan, Gelombang Pasang Laut dan Gunung
Meletus.
Berdasarkan hasil pengelompokan dan profilisasi kelompok maka, peneliti mampu membuat
sebuah peta dan keterangan yang mampu menggambarkan karakteristik kelompoknya.
Adapun hasil pemetaan dari analisis pengelompokan menggunakan K Means ini ada pada
Gambar 3

Gambar 4. Pemetaan analisis cluster menggunakan K – Means

Berdasarkan peta diatas warna merah merupakan cluster 1, warna orange merupakan cluster 2,
biru merupakan cluster 3 dan hijau merupakan cluster 4. Dapat diketahui anggota kelompok
sebagi berikut.
Cluster
1

2

3
4

Tabel 2. Tabel anggota cluster menggunakan K – Means
Provinsi
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nusa Tengara
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan dan Selawesi Tenggara.
Sumatera Barat, Bengkulu, Kepualauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI
Jakarta, Di Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan
Utarra, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua
Barat dan Papua.
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Aceh.

542

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

3.3 Clustering dengan Kohonen Self Organizing Maps
Pada algoritma Self Organizing Maps dibutuhkan iterasi untuk mendapatkan hasil
pengelompokan terbaik. Dapat dilihat bahwa iterasi menunjukan ke-konvergenan mulai saat
iterasi ke 400.

Gambar 5. Grafik Training Progress

Berdasarkan grafik pada Gambar 5, dapat diketahui bahwa dalam training progress telah
dilakukan sebanyak 1000 kali iterasi dan dihasilkan mean of distance to closest unit (rata-rata
jarak setiap unit Cluster) berada dibawah 0.04. Semakin banyak maka mean of distance closest
unit semakin kecil dan hasil clustering akan semakin baik. Setelah melewati iterasi ke 400
menunjukan bahwa training progress mulai stabil dengan mean of distance clusest unit
dibawah 0.04.
Proses algoritma SOM menghasilkan suatu model SOM dan dalam prosesnya menggunakan
R akan menghasilkan suatu diagram yang berisi beberapa lingkaran (circle) yang secara
topologi akan berdekatan jika karakteristiknya sama yang disebut Fan Diagram.

Gambar 6. Diagram Venn Algoritma Kohonen

Berdasarkan Gambar 6, dapat dilihat penulis membuat fan diagram menggunakan tampilan
hexagonal dengan grid 3 x 4. Diagram di atas dibentuk berdasarkan hasil data latih dengan
algoritma kohonen menggunakan 9 variabel yang telah disebutkan sebelumnya.
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Gambar 7. Clusters

Berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat model yang terbentuk algoritma Kohonen kemudian
dibentuk menjadi 4 cluster dengan metode hierarki cluster. Masing-masing cluster yang
terbentuk memiliki karakteritsik tersendiri. Cluster 1 ditandai dengan warna biru cluster 2
ditandai dengan warna orange, cluster 3 ditandai dengan hijau dan Cluster 4 ditandai dengan
warna merah.
Model yang terbentuk dengan algoritma Kohonen kemudian dibentuk menjadi 4 cluster dengan
metode hierarki cluster. Dari masing-masing cluster yang terbentuk memiliki karakteristik
tersendiri. Berikut adalah karakteristik dari masing-masing cluster seperti berikut.
a. Cluster 1 terdiri dari tanah longsor, banjir, angin puyuh/angin puting beliung/topan yang
sedang dan gempa bumi, gelombang pasang laut, gunung meletus, kebakaran hutan dan
kekeringan yang rendah.
b. Cluster 2 terdiri dari banjir, kebakaran hutan dan kekeringan yang sedang, tanah longsor,
gelombang pasang laut dan angin puyuh/angin puting beliung/topan yang rendah.
c. Cluster 3 terdiri dari tanah longsor, banjir dan angin puyuh/angin puting beliung/ topan
yang tinggi, gempa bumi, kekeringan yang sedang, serta gelombang pasang laut, gunung
meletus dan kebakaran hutan yang rendah.
d. Cluster 4 terdiri dari banjir, gempa bumi dan kekeringan yang tinggi, tanah longsor,
gelombang pasang laut, angin puyuh/angin puting beliung/topan dan kebakaran hutan yang
sedang.
Berdasarkan hasil pengelompokan dan profilisasi kelompok maka, peneliti mampu membuat
sebuah peta dan keterangan yang mampu menggambarkan karakteristik kelompoknya. Adapun
hasil pemetaan dari analisis pengelompokan menggunakan Self Organizing Maps ini ada pada
Gambar 7
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Gambar 8. Pemetaan analisis cluster menggunakan SOM

Berdasarkan peta diatas warna merah merupakan cluster 1, warna orange merupakan cluster 2,
biru merupakan cluster 3 dan hijau merupakan cluster 4. Dapat diketahui anggota kelompok
sebagi berikut:
Tabel 3. Jumlah dan Anggota Kelompok menggunakan Self Organizing Maps
Cluster
Anggota Kelompok
Cluster 1
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI
Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat
dan Papua
Cluster 2
Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
Cluster 3
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan
Kalimantan Selatan,
Cluster 4
Aceh

Adapun hasil pemetaan dari analisis pengelompokan menggunakan SOM yang mana anggota
tiap kelompok telah diketahui akan diprofilisasi dengan menggunakan rataan diempat Cluster.
Tabel 4. Perhitungan Rata-rata Hasil Pengelompokkan SOM
Variabel
Cluster 4
Cluster

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Tanah Longsor

126

37

865

273

Banjir

346

554

971

1649

Gempa Bumi

69

0

173

1228

Gelombang Pasang Laut
Angin
Puyuh/Angin
Beliung/Topan

42

18

77

81

111

65

817

Gunung Meletus

15

0

13

0

Kebakaran Hutan

15

191

46

96

Kekeringan

67

218

317

997

Putih

95

3.4 Perbandingan dan Validasi Cluster
Secara umum hasil pengelompokan K Means jika dibandingkan dengan pengelompokan
dengan metode Self Organizing Maps adalah berbeda. Pemilihan teknik dan hasil
pengelompokan terbaik juga mampu menggunakan suatu validasi dalam hal ini peneliti
menggunakan Cluster Variance. Validasi dalam K Means dan SOM adalah dengan menghitung
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variansi antar anggota dalam suatu kelompoknya (Sw) dan variansi antar kelompok (Sb) untuk
selanjutnya didapatkan cluster variance.
Variansi antar anggota dalam suatu kelompok akan menunjukkan hasil yang semakin baik
ketika nilainya semakin kecil. Sementara itu nilai variansi antar kelompok akan menunjukkan
hasil yang baik ketika nilainya semakin besar. Nilai cluster variance yang merupakan
pembagian dari variansi antar anggota dalam suatu kelompok dan variansi antar kelompok
dimana nilai cluster variance akan semakin baik jika nilainya semakin kecil.
Tabel 5. Tabel Validasi Cluster K Means

Tabel 6. Tabel Validasi Cluster SOM

Diperoleh hasil cluster variance sebesar 0.308 untuk metode K Means dan nilai SOM sebesar
0.352 untuk metode Self Organizing Maps. Berdasarkan nilai cluster variance kedua metode
tersebut didapatkan bahwa metode K Means lebih baik daripada hasil pengelompokan metode
Self Organizing Maps. Karena nilai variansi yang diberikan metode K Means lebih kecil
dibandingkan dengan nilai variansi metode SOM.
4. Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahan yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Hasil dari cluster dengan menggunakan metode k-means menghasilkan kelompok 1 yang
terdiri dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten,
Nusa Tengara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Selawesi Tenggara, kelompok 2 yaitu Sumatera
Barat, Bengkulu, Kepualauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Di
Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utarra, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Kelompok 3 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kelompok 4 terdiri dari
Provinsi Aceh.
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2.

3.

4.

5.

Hasil dari clustering dengan menggunakan metode SOM menghasilkan kelompok 1 yang
terdiri dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta,
Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku,
Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Kelompok 2 yaitu Riau, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah. Kelompok 3 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan, dan kelompok 4 yaitu Aceh.
Berdasarkan nilai cluster variance didapatkan metode K Menas lebih baik daripada hasil
pengelompokan metode Self Organizing Maps. Karena nilai variansi yang diberikan
metode K Means yaitu 0,308 lebih kecil dibandingkan dengan nilai variansi metode SOMs
yaitu sebesar 0,352.
Berdasarkan metode cluster terbaik yaitu dengan menggunakan metode k-means diperoleh
karakteristik karakteristik dari banyaknya desa/kelurahan menurut jenis bencana alam
tahun 2013-2015 setiap kelompok yaitu kelompok 1 terdiri dari banyaknya desa/kelurahan
dengan jenis bencana tertinggi yaitu Banjir. Selanjutnya berturut-turut Angin Puyuh/Angin
Puting Beliung/Topan, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, Gempa Bumi,
Gelombang Pasang Laut dan Gunung Meletus.Kelompok 2 terdiri dari banyaknya
desa/kelurahan dengan jenis bencana tertinggi yaitu Banjir. Selanjutnya berturut-turut
Tanah Longsor, Angin Puyuh/Angin Puting Beliung/Topan, Gempa Bumi,Gelombang
Pasang Laut, Kekeringan,Kebakaran Hutan dan Gunung Meletus. Kelompok 3 terdiri dari
banyaknya desa/kelurahan dengan jenis bencana tertinggi yaitu Banjir. Selanjutnya
berturut-turut Tanah Longsor, Angin Puyuh/Angin Puting Beliung/Topan, Kekeringan,
gempa Bumi, Gelombang Pasang Laut, Kebakaran Hutan dan Gunung Meletus. Kelompok
4 terdiri dari banyaknya desa/kelurahan dengan jenis bencana tertinggi yaitu Banjir.
Selanjutnya berturut-turut Gempa Bumi, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan,
Angin Puyuh/Angin Puting Beliung/Topan, Gelombang Pasang Laut dan Gunung Meletus.
Saran

Saran yang diajukan penulis pada penelitian ini yaitu:
1. Pemerintah perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan penanganan siaga sperti pemberian
plang evakuasi pada cluster 1 dan cluster 2.
2. Diharapkan dari penelitian ini pemerintah dapat lebih sigap dalam menghadapi bencana di
Indonesia dengan potensi banyak desa/kelurahan sesuai karakteristik bencana alam yang
sering terjadi per Provinsinya.
3. Kepada masyarakat diharapkan lebih menjaga lingkungan agar dapat memperkecil
terjadinya bencana alam.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data terbaru.
5. Dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.
Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Muhajir, S.Si., M.Sc, selaku dosen
pembimbing yang sangat berjasa dan sangat sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan
Paper ini. Terima kasih juga kepada dosen-dosen Statistika Universitas Islam Indonesia yang
telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis serta selalu menginspirasi. Sahabat
Statistika 2014 (XIX) yang sudah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam
penyelesaian Paper ini.
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PENGGUNAAN MQTT SEBAGAI OPTIMASI PENGIRIMAN DATA
AAWS SEBAGAI SARANA SEKOLAH LAPANG IKLIM BERBASIS
INTERNET OF THINGS (IOT)
HARYAS SUBYANTARA W1, BIMA TRI ARIYANTO, MUHAMMAD NUR HUDA
Prodi Instrumentasi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
1
email : haryassubyan@gmail.com
Abstrak. Informasi iklim yang sulit dipahami oleh petani membuat kemungkinan tingginya kejadian
gagal panen. Selain itu, perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini membuat ketahanan pangan
nasional terganggu. Dalam rangka meminimalisir dampak tersebut, salah satu kebijakan komprehensif
untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Peneliti bertujuan
merancang dan menguji Automatic Agroclimate Weather System (AAWS) berbasis Internet of Things
(IoT) sebagai pengembangan digitalisasi program tersebut. Metode penelitian meliputi studi literatur,
perancangan sistem dan pengujian sistem. Sistem ini terdiri dari sensor suhu dan kelembapan DHT11
dan tipping buckett. Parameter-parameter iklim terkait pertanian direkam secara otomatis kemudian
dikirim ke internet menggunakan protokol MQTT. Petani dapat mengakses sistem melalui domain yang
diberikan. Pengujian sistem dilakukan dengan metode komparasi terhadap AWS di Stasiun Klimatologi
Kelas II Pondok Betung. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu beroperasi dengan baik serta
menunjukkan hasil yang relatif akurat.
Kata kunci : MQTT, IoT, Sekolah Lapang Iklim
Abstract. The convoluted climate information leads farmer to crop failures. Therefore, it will ruin
national food security. One of the solution is making a comprehensive policy named Climate Field
School. This paper proposes for designing and testing Internet of Things based Automatic Agroclimate
Weather System as the digitalization programme development. Research methods involve literature
study, system designing and testing. The system consist of DHT11 sensor and tipping buckett. Data will
be delivered by using MQTT protocol. Farmer may accesses the system by using certain domain. The
system is compared to AWS which is being operated in Stasiun Klimatologi Kelas II Pondok Betung.
As the result, the system operates well by representing relatively accurate information.
Keywords: MQTT, IoT, Climate Field School

1. Pendahuluan
Berdasarkan data IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tahun 2007, rata-rata
suhu permukaan global meningkat dengan laju 0,74 0C ± 0,18 0C setiap tahunnya (Bappenas,
2013). Hal ini mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat, termasuk di Indonesia.
Perubahan indikator-indikator iklim seperti suhu permukaan, curah hujan, suhu permukaan laut
dan tinggi muka laut dapat menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem (Tjasyono, 2004). Cuaca
ekstrem dapat memicu timbulnya bencana, seperti banjir dan kekeringan. Salah satu
dampaknya adalah kegagalan panen.
Menurut pakar iklim pertanian IPB (Institut Pertanian Bogor), Prof. Dr. Rizaldi Boer, kegagalan
panen sulit diprakirakan lantaran petani dan pemerintah daerah setempat kurang paham akan
pentingnya informasi iklim. Selain sulit dimengerti, informasi iklim masih bersifat umum dan
tidak cepat tersedia, sehingga petani enggan mempertimbangkan berbagai persoalan iklim
(Ariyanto, 2012). Hal ini dapat mengancam kedaulatan pangan di Indonesia
Guna mempertahankan kedaulatan pangan, salah satu upaya adaptif penanggulangan dampak
perubahan iklim adalah diadakannya Sekolah Lapang iklim (SLI). Melalui mekanisme SLI
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yang kolaboratif bersama pemerintah daerah setempat, para petani diharapkan mampu
mengaplikasikan informasi iklim dalam kegiatan pertanian.
Selama ini, program Sekolah Lapang Iklim yang diadakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika masih menggunakan alat konvensional sebagai sarana pelatihan penyuluh
pertanian. Hal ini dapat dipermudah dengan memanfaatkan Automatic Agroclimate Weather
System (AAWS) berbasis Internet of Things (IoT) dengan protokol MQTT sebagai sarana
penunjang sehingga informasi iklim diperoleh secara lebih praktis dan cepat.
Sekolah Lapang Iklim merupakan program terobosan Badan Metorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk
memberikan pemahaman tentang variabilitas dan informasi iklim terhadap petani sebagai
modal penting dalam mendukung usaha kegiatan tani melalui penyusunan strategi dan
pengambilan keputusan proses bercocok tanam (Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air, 2009).
Sekolah Lapang Iklim dibagi menjadi tiga tahap (BMKG, 2011), yaitu:
a. Tahap 1, pelatihan langsung dari BMKG kepada dinas pertanian daerah. Tahap ini
umumnya dapat berlangsung 1-4 hari.
b. Tahap 2, lanjutan tahap satu yang merupakan pelatihan kepada petugas penyuluh
lapangan (PPL) daerah. Dalam hal ini, dinas pertanian daerah memberikan
pengarahannya dibawah pengawasan langsung oleh BMKG. Tahap 2 ini dapat
berlangsung selama 2-4 hari.
c. Tahap 3, ditujukan langsung kepada para petani daerah yang dilatih oleh PPL daerah di
bawah pengawasan langsung oleh BMKG. Pelatihan ini berlangsung selama 3-4 bulan
dengan jumlah minimal pertemuan adalah 4 kali pertemuan.
AAWS adalah alat yang berfungsi untuk mengukur parameter-parameter agroklimatologi
secara otomatis (BMKG, 2014). Parameter ini meliputi suhu udara, kelembapan udara, tekanan
udara, suhu tanah, kelembapan tanah, kecepatan dan arah angin, curah hujan dan intensitas
radiasi matahari.
Dalam penelitian ini, AAWS berbasis IoT berperan pada tahap 3 yaitu pelatihan praktik
lapangan. Praktik lapangan ini berupa pengamatan agroekosistem meliputi pengukuran suhu
udara, kelembapan udara, dan curah hujan (BMKG, 2011). Pengukuran parameter-parameter
ini dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga petani dapat langsung melakukan
interpretasi data.
IoT (Internet Of Things) memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengoptimalkan
elektronik dan peralatan listrik yang menggunakan internet. Internet of Things dalam
penerapannya juga dapat mengidentifikasi, menemukan, melacak, memantau objek dan
memicu event terkait secara otomatis dan near real-time (Junaidi, 2015). Akses internet
memerlukan protokol jaringan tertentu. Perancangan AAWS ini berbasis IoT menggunakan
protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT adalah protokol konektivitas
IoT yang aplikatif terhadap penggunaan sensor berukuran kecil berdaya rendah. Protokol ini
memiliki penggunaan bandwidth rendah dan biasanya dioperasikan di remote area (Yokotani
dan Sasaki, 2016).
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Gambar 1. Skema kerja MQTT
sumber: www.mqtt.org

Data dipublikasikan oleh mikrokontroler ke MQTT Broker. Selanjutnya, MQTT Broker
mentransmisikan data melalui proses subscribe topik oleh user. MQTT sendiri terintegrasi
dengan Internet of Things.
Melalui penelitian ini, akan dipaparkan mengenai perancangan dan pengujian AAWS
khususnya pengukuran suhu udara, kelembapan udara dan curah hujan berbasis IoT
menggunakan protokol MQTT. Hasil perancangan dan pengujian ini diharapkan mampu
menunjang sarana program Sekolah Lapang Iklim BMKG.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu studi literatur, perancangan sistem dan pengujian
sistem. Perancangan sistem meliputi perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software). Pengujian sistem meliputi pengujian sistem catu daya, sensor dan waktu
transmisi data.
a. Studi Literatur
Pada tahap awal penelitian, peneliti mempelajari literatur yang berhubungan dengan program
Sekolah Lapang Iklim, AAWS, sensor DHT11, sensor curah hujan tipe tipping buckett, IoT dan
protokol MQTT. Berdasarkan hasil studi literatur, dilakukan perancangan AAWS berbasis IoT
dengan protokol MQTT.
b. Perancangan Sistem
Perancangan perangkat keras meliputi perancangan sistem pencatu daya, sensor, sistem
datalogger dan sistem komunikasi. Secara umum, keseluruhan perangkat keras sistem dapat
dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Diagram blok AAWS berbasis IoT

Sistem pencatu daya terdiri dari panel surya, regulator dan baterai. Diagram perancangan
sistem pencatu daya dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Diagram perancangan sistem pencatu daya AAWS berbasis IoT

Panel surya yang digunakan memiliki kapasitas 50 wp (wattpeak) dengan tegangan operasi
maksimum 17,2 V dan arus operasi maksimum 0,6 A. DC Regulator berfungsi
menyesuaikan tegangan output panel surya ke tegangan input baterai dan mikrokontroler
sehingga diperoleh suplai tegangan dalam rentang 9-12 V. DC regulator ini terdiri dari
kapasitor 0,1 uF; IC LM317T; resistor dan dioda IN4002. Hasil simulasi DC Regulator yang
dirancang menggunakan aplikasi Proteus 8.0 dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil simulasi regulator pencatu daya menggunakan Proteus 8.0

Baterai sebagai sumber catu daya cadangan apabila panel surya tidak menyalurkan suplai
tegangan yang cukup ke mikrokontroler. Baterai yang digunakan merupakan baterai 9V DC
rechargeable.
Sensor AAWS untuk program Sekolah Lapang Iklim adalah sensor suhu udara, kelembapan
udara dan curah hujan. Sensor DHT11 berfungsi sebagai sensor suhu udara dan kelembapan
udara. Sensor ini membutuhkan tegangan input 5 V DC. Tegangan output sensor yang diproses
oleh mikrokontroler sebesar 3,5 V – 5,5 V DC. Adapun full scale input suhu sebesar 0 0C – 5
0
C dengan simpangan 2% dan kelembapan udara sebesar 5% - 95% dengan simpangan 5%
(Datasheet DHT11, 2015). Konfigurasi sensor DHT11 dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Konfigurasi pin sensor DHT11

Sensor curah hujan bertipe tipping buckett. Tipe ini memanfaatkan reed switch yang
membangkitkan pulse ketika curah hujan mencapai nilai resolusi tertentu (Fraden, 2004).
Sensor yang digunakan memiliki resolusi 0,2 mm/tip. Sensor DHT11 dan tipping buckett
dihubungkan ke pin input mikrokontroler ATMega328. Sementara itu, sistem datalogger
menggunakan modul datalogger shield V1.0. Modul ini terdiri dari modul RTC (Real Time
Clock) sebagai pewaktuan dan SD Card 2 GB sebagai memori penyimpanan.
Sistem komunikasi AAWS menggunakan modul ESP8266. Modul ini dikoneksikan ke
mikrokontroler guna memperoleh access point jaringan Wi-Fi terdekat secara wireless
(Datasheet ESP8266, 2016). Selanjutnya, user dapat mengakses data AAWS melalui internet
atau laman server hasil rancangan peneliti. Gambar 6 menunjukkan hasil keseluruhan
perancangan perangkat keras.

Gambar 6. Hasil perancangan perangkat keras

Perancangan perangkat lunak menggunakan software Arduino IDE 1.8.4, JavaScript dan PHP
(Hypertext Preprocessor). Diagram alir perancangan program sensor AAWS pada software
Arduino IDE 1.8.4. ditunjukkan oleh Gambar 7.
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Gambar 7. Diagram alir perancangan program sensor AAWS

Protokol MQTT meliputi dua komponen utama yaitu MQTT Client dan MQTT Broker.
MQTT Client menggunakan fitur mqtt.js pada software Arduino IDE 1.8.4. MQTT Broker
menggunakan platform mosquitto. JavaScript digunakan untuk mendesain tampilan data.
Adapun PHP digunakan untuk menginput data AAWS ke MySQL. Diagram alir perancangan
program sistem komunikasi AAWS berbasis IoT dengan protokol MQTT ditunjukkan oleh
Gambar 8.
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Gambar 8. Diagram alir perancangan program IoT menggunakan protokol MQTT

c. Pengujian Sistem
Pengujian sistem pencatu daya dilakukan dengan cara memeriksa tegangan output panel surya,
baterai dan mikrokontroler dalam berbagai kondisi pencahayaan sinar matahari. Pengujian
sensor dilakukan dengan metode komparasi terhadap AWS operasional di Stasiun Klimatologi
Kelas II Pondok Betung. Data diambil pada beberapa tanggal dan jam tertentu sehingga
diperoleh nilai rata-rata penyimpangan sensor. Selanjutnya, dilakukan pengujian waktu
transmisi data (time arrival). Waktu transmisi data AAWS ke server berbasis protokol HTTP
dibandingkan terhadap server berbasis protokol MQTT. Uji waktu transmisi dilakukan dengan
tes ping saat AAWS mengirim ke dua server secara bersamaan melalui command prompt.
Server ini terkoneksi ke satu access point atau SSID Wi-Fi yang sama.
3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian, rancangan AAWS dapat mengambil, mengirim dan menampilkan
data dengan baik. Tabel 1 menyatakan hasil pengujian sistem pencatu daya AAWS.
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1

Tabel 1. Pengujian sistem pencatu daya AAWS
Vout Panel
Vcharge
Tanggal
Jam
Cuaca
Surya
Baterai
27/2/2018
4
Mendung
1,4 V
8,21 V

2

25/2/2018

9

Cerah

12,47 V

9,96 V

9,88 V

3

25/2/2018

12

Cerah

13,53 V

12,55 V

10,73 V

4

26/2/2018

16

Mendung

10,31 V

9,57 V

9,46 V

5

26/2/2018

22

Cerah

0,89 V

9,26

9,24

No

Vin
Mikrokontroler
8,10 V

Tabel 1 menunjukkan bahwa daya panel surya mampu menyuplai baterai baik siang maupun
malam. Namun demikian, kapasitas baterai hanya mencukupi operasional AAWS selama dua
hari. Jika kondisi panel surya tidak menerima radiasi matahari dalam rentang waktu tersebut,
maka AAWS akan gagal beroperasi. Bagaimanapun, penggunaan panel surya mengurangi
ketergantungan alat terhadap suplai listrik berbayar. Hal ini cukup bermanfaat bagi petani.
Tabel 2. Pengujian sensor AAWS
Tanggal

25/02/2018

26/02/2018

27/02/2018

28/02/2018

Sensor suhu udara (0C)
Std
UUT
Dev

Std

UUT

Dev

Std

UUT

8

29,7

29,1

-0,6

69,8

70

0,2

2,4

2,4

0

9

29,4

30,4

1

71,5

70,3

-1,2

3,6

3,8

0,2

10

29,3

30

0,7

71,9

70,6

-1,3

5,8

5,6

-0,2

12

30,9

30,7

-0,2

63,8

63,7

-0,1

0

0

0

13

30,8

30,9

0,1

63,3

62,5

-0,8

0

0

0

14

30,3

30,3

0

65,1

64,3

-0,8

0

0

0

19

23,1

22,9

-0,2

87,6

88,1

0,5

10,4

10,2

-0,2

20

22,5

22,7

0,2

87,9

88,4

0,5

10,4

10,2

-0,2

21

22,6

22,5

-0,1

88,7

88,6

-0,1

10,6

10,4

-0,2

5

27,5

27,2

-0,3

84,2

83

-1,2

0,2

0,6

0,4

Pukul
(WIB)

Sensor RH (%)

Sensor curah hujan (mm)
Dev

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian sensor AAWS, khususnya sensor suhu udara,
kelembapan udara dan curah hujan. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh rata-rata
penyimpangan sensor suhu udara DHT11 sebesar 0,34 0C, penyimpangan sensor kelembapan
udara DHT11 sebesar 0,67 %, dan penyimpangan sensor curah hujan tipping buckett sebesar
0,14 mm. Penyimpangan ini disebabkan oleh nilai offset awal sensor DHT11 yang belum
tercantum dalam datasheet, sehingga memang perlu dilakukan kalibrasi. Selain itu, belum
sempurnanya proses tipping oleh sensor curah hujan akibat poros buckett yang kotor oleh debu
juga turut menghasilkan nilai deviasi. Nilai penyimpangan ini kemudian akan diinputkan
kembali ke perangkat lunak mikrokontroler sebagai nilai koreksi.
Uji transmisi dilakukan dengan jenis data secara bertahap. Pada AAWS untuk Sekolah Lapang
Iklim hanya dibutuhkan tiga jenis data yaitu suhu udara, kelembapan udara dan curah hujan.
Tahap pertama hanya melibatkan data suhu. Tahap kedua ditambahkan data kelembapan udara.
Kemudian tahap ketiga ditambahkan data curah hujan.
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Tabel 3. Pengujian transmisi data menggunakan protokol MQTT
Banyak
Waktu transmisi (ms)
Status data
jenis data
Ping HTTP
Ping MQTT
1
117
68
Terkirim
1
109
70
Terkirim
1
103
65
Terkirim
1

101

61

Terkirim

2

229

190

Terkirim

2

225

185

Terkirim

2

224

189

Terkirim

3

201

198

Terkirim

3

209

196

Terkirim

3

377

240

Terkirim

Hasil pengujian menunjukkan bahwa waktu transmisi data menggunakan protokol MQTT lebih
singkat dibanding HTTP. Pada kedua protokol, jika banyak jenis data yang dikirim bertambah,
maka transmisi data melambat. Selain banyak jenis data, waktu transmisi data juga dipengaruhi
oleh kecepatan transfer data serta kekuatan sinyal Wi-Fi. Hal ini ditunjukkan oleh pengujian
terakhir ketika sinyal koneksi jaringan melemah. Jarak akses maksimum data AAWS adalah
sama dengan jarak akses maksimum ke Wi-Fi yaitu 100 meter apabila terdapat penghalang.
Apabila access point terletak di outdoor atau area persawahan, jarak akses kemungkinan
bertambah karena relatif minimnya penghalang.

Gambar 9. Tampilan server AAWS menggunakan protokol MQTT

Tampilan server AAWS dapat diakses baik melalui PC maupun smartphone. Server ini
menampilkan data dalam bentuk numerik dan grafis. Pengembangan AAWS ini diharapkan
memudahkan petani dalam menentukan klimogram dan neraca air secara mandiri tanpa harus
dibebani kegiatan pengamatan konvensional. Proses ini akan lebih cepat apabila server
menggunakan protokol MQTT. Namun demikian, dibutuhkan setidaknya satu access point
untuk satu area pertanian guna mengakses data AAWS berbasis IoT. Selain itu, petani juga
dihimbau agar konsisten dalam melakukan pemeliharaan terhadap alat.
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4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian, rancangan AAWS dapat mengambil, mengirim dan menampilkan
data dengan baik. Daya panel surya mampu menyuplai baterai sistem baik siang maupun
malam. Namun demikian, kapasitas baterai hanya mencukupi operasional AAWS selama dua
hari dalam kondisi tidak terpapar radiasi matahari. Rata-rata penyimpangan sensor suhu udara
DHT11 sebesar 0,34 0C, penyimpangan sensor kelembapan udara DHT11 sebesar 0,67 %, dan
penyimpangan sensor curah hujan tipping buckett sebesar 0,14 mm. Nilai penyimpangan ini
kemudian akan diinputkan kembali ke perangkat lunak mikrokontroler sebagai nilai koreksi.
Kecepatan transmisi data menggunakan protokol MQTT lebih tinggi dibanding HTTP. Pada
kedua protokol, jika banyak jenis data yang dikirim bertambah, maka waktu transmisi data
melambat. Selain banyak jenis data, waktu transmisi data juga dipengaruhi oleh kecepatan
transfer data serta kekuatan sinyal Wi-Fi. Pengembangan AAWS ini diharapkan memudahkan
petani dalam menentukan klimogram dan neraca air secara mandiri tanpa harus dibebani
kegiatan pengamatan konvensional. Proses ini akan lebih cepat apabila server menggunakan
protokol MQTT.
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PRIORITAS ARAH PENEMPATAN TITIK PENGAMATAN
KECEPATAN VERTIKAL DI KALIMANTAN
MENGGUNAKAN ANALISIS ANISOTROPI
MUHAMMAD GILANG RAMADHANa), AYUNA SANTIKA PUTRI,
ANDANG KURNIAWAN, AMIR MUSTOFA IRAWAN
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan 1 no.5, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
Email: a) blackangeldjimbas11@gmail.com
Abstrak. Keberadaan hutan sebagai paru-paru dunia berperan penting dalam menghasilkan gas
oksigen. Pulau Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya yang mencapai
40,8 juta hektar. Namun, pada saat ini kualitas dan kuantitas hutan di Pulau Kalimantan mengalami
penurunan drastis akibat adanya deforestasi dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Pulau
Kalimantan menjadi sorotan dunia karena persebaran asapnya menyebabkan polusi udara di berbagai
wilayah Indonesia. Dampak dari persebaran asap kebakaran hutan dipengaruhi oleh kecepatan angin
vertikal pada daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menambah bahan pertimbangan dalam
menentukan titik pengamatan kecepatan vertikal angin di Pulau Kalimantan, sehingga dapat diketahui
prioritas sebaran penempatan titik pengamatan yang dapat digunakan sebagai upaya mitigasi
persebaran asap kebakaran hutan. Data kecepatan angin vertikal Pulau Kalimantan pada bulan Juni
sampai Oktober mulai tahun 2008 – 2017 disajikan dalam bentuk spasial. Analisis data angin tersebut
menggunakan metode variogram permukaan dengan piranti lunak SAGA. Berdasarkan analisis
anisotropi, diperoleh hasil bahwa pengamatan kecepatan vertikal angin di Pulau Kalimantan cenderung
mempunyai prioritas arah Timur-Barat pada bulan Juni sampai Agustus, prioritas arah Tenggara-Barat
Laut pada bulan September, dan prioritas arah Timur Laut-Barat Daya pada Bulan Oktober. Analisis
dan pemodelan kecepatan angin vertikal pada Pulau Kalimantan secara umum mendapatkan pola
dominan prioritas arah Timur-Barat, sehingga prioritas penempatan titik pengamatan kecepatan vertikal
pada Pulau Kalimantan efektif jika membentuk pola oval yang memanjang dari Utara ke Selatan.
Kata kunci: Pulau Kalimantan , asap, kecepatan vertikal, anisotropi
Abstract. The existence of the forest as lungs of the world played an important role in generating
oxygen gas. Borneo island is one of the world's lungs because of the extensive forests that reached 40.8
million hectares. However, at present the quality and quantity of forest on the island of Borneo
precipitously due to deforestation and forest fires. Forest fires on the island of Borneo into the world
spotlight because of the spread of the smoke caused air pollution in various regions of Indonesia. The
impact of the spread of smoke of forest fires was influenced by the vertical wind speed in the area. This
research aims to add a consideration in determining the vertical wind speed observation point on the
island of Borneo, making known the priority distribution of the placement of the observation point can
be used as mitigation efforts the spread of the forest fire smoke. The vertical wind speed data island of
Borneo in June and October starting in 2008 – 2017 is presented in the form of spatial. The wind data
analysis using the method of variogram surface with the software SAGA. Based on the analysis of
anisotropy, obtained the results that the vertical wind speed observations on Borneo Island tend to
have priority East-West direction in June to August, the priority of the Southeast-Northwest in
September, and priority direction of Northeast-Southwest in October. Analysis and modeling of vertical
wind speed on the island of Borneo in general get the dominant patterns of the East-West direction
priority, so the priority placement of vertical velocity observations point on the island of Borneo is
effective if it forms oval pattern which extends from North to South.
Keywords: Borneo Island, smoke, vertical velocity, anisotropy
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1. PENDAHULUAN
Kalimantan merupakan pulau yang memiliki lahan gambut yang sangat luas Lahan gambut berfungsi
seperti spons menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar, jika tidak mengalami gangguan lahan
gambut mampu menyimpan air sebanyak 0.8-0.9 m3 gambut. Di dalamnya terdapat bahan organik yang
terdekomposisi secara lambat. Dalam kondisi normal, gambut sangat sulit untuk terbakar. Namun
Kanalisasi telah mengubah lahan gambut menjadi mudah terbakar dan kehilangan fungsi sebagai suplai
air.
Pulau Kalimantan memiliki potensi kebakaran hutan yang sangat seiring terjadi. Penyebaran asap
kebakaran hutan secara umum disebabkan oleh kondisi atmosfer baik secara horizontal maupun vertikal.
Asap kebakaran hutan dapat tertahan di daerah kebakaran karena gas asap tersebut lebih berat dari udara
normal yang dipengaruhi kondisi atmosfer secara vertikal, sehingga lama-kelamaan asap tersebut akan
terakumulasi dan menjadi pekat (BPPT, 1997 dalam Samsul, 2002). Asap kebakaran hutan yang tertahan
dapat menyebabkan kabut asap pada suatu daerah. Arah gerak vertikal dari udara yang cenderung ke
bawah artinya tidak ada parcel udara yang diangkat naik sehinggga kabut asap semakin mengurangi
jarak pandang dan begitu juga sebaliknya (Ika dan Suyatim, 2016).
Pergerakan atmosfer secara vertikal memengaruhi penyebaran asap kebakaran hutan sehingga
diperlukan pengamatan yang optimal untuk mendapatkan data kecepatan angin vertikal. Kecepatan
vertical adalah nilai untuk mengukur suatu gerakan massa udara dalam bidang vertikal. Pengamatan
kecepatan angin vertikal dapat dilakukan menggunakan Pilot Balon. Nilai dari kecepatan vertikal terdiri
dari nilai negatif yang menunjukkan pengurangan nilai tekanan per detik dalam bidang vertikal atau
terdapat gerakan ke atas dari suatu massa udara, sedangkan nilai positif menunjukkan penambahan nilai
tekanan per detik dalam bidang vertikal atau terdapat gerakan turun / ke bawah dari suatu massa udara
(Holton, 2004). Kasus kebakaran hutan pada tahun 2015 di Pulau Kalimantan yang menimbulkan kabut
asap hingga ke negara lain mendorong penulis untuk mengetahui pola kecepatan vertikal. Kecepatan
vertikal pada Pulau Kalimantan dapat diketahui polanya setelah melakukan proses interpolasi spasial
pada daerah-daerah di Pulau Kalimantan yang tidak memiliki informasi lengkap mengenai data
kecepatan vertikal.
Pola kecepatan vertikal dianalisis menggunakan teknik analisis geostatisitik yaitu metode variogram
permukaan. Secara umum, menurut Pratama dkk (2016) metode geostatistik mampu mengolah data
yang rumit menjadi mudah dengan cara yang lebih sederhana dan pendekatan yang lebih cepat untuk
menentukan pola distribusi spasial dan anomali. Metode variogram dipilih karena metode ini erat
hubungannya dengan fungsi jarak seperti yang dijelaskan oleh Plant (2012) dalam Desiwari (2017)
bahwa korelasi spasial dapat dimodelkan sebagai suatu fungsi jarak dan didefinisikan sebagai variogram
isotropi, sedangkan pemodelan terhadap fungsi jarak dengan mempertimbangkan arah dapat
didefinisikan sebagai variogram anisotropi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kecepatan vertikal di Pulau Kalimantan yang erat
kaitannya terhadap fenomena kabut asap kebakaran hutan sehingga dapat diketahui prioritas sebaran
penempatan titik pengamatan. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam menempatkan titik pengamatan kecepatan vertikal. Sebaran penempatan
titik pengamatan yang tepat, dapat digunakan sebagai upaya mitigasi persebaran asap kebakaran hutan.
Kebakaran hutan di Kalimantan menjadi ancaman potensial sistem ekologi, infrastruktur, dan kehidupan
manusia, terlebih pada salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu berupa asap kebakaran hutan. Asap
kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan
(ISPA) serta kekacauan lintas penerbangan akibat jarak pandang yang buruk.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Variogram
Variogram merupakan plot dua dimensi yang digunakan untuk mengukur keragaman spasial antar
amatan pada data yang digunakan. Variogram adalah suatu langkah dalam menghitung
cakupan/hubungan antara satu poin dengan poin lain.Sehingga didapatlah penyebaran atau lokasi yang
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dipetakan dalam bentuk grid-grid. Variogram tergolong dalam metode analisis secara geostatistik yang
berfungsi untuk mengkuantifikasi tingkat kemiripan atau variabilitas antara dua contoh yang terpisah
pada jarak tertentu. Data yang dekat dengan titik yang ditaksir memiliki kecenderungan nilai yang lebih
mirip dibandingkan data yang lebih jauh. Dalam penelitian Desiwari (2017) dijelaskan bahwa variogram
mencerminkan karakteristik dari korelasi spasial, yaitu korelasi antara dua buah amatan menjadi
berkurang atau tidak berkorelasi karena bertambahnya jarak antar amatan tersebut (Cressie, 1993).
Selanjutnya variogram yang terbentuk diidentifikasi kemiripan terhadap model-model teoritis yang
tersedia. Analisis variogram merupakan tahapan dalam perhitungan pada sejumlah lokasi & melihat
hubungan antar observasi pada berbagai lokasi yang diukur.
Secara umum terdapat empat model variogram, baik pada variogram isotropi maupun variogram
anisotropi. Model-model tersebut adalah spherical, exponential, gaussian, dan linear. Secara umum,
perbedaan antara model sejenis pada variogram isotropi dengan variogram anisotropi terletak pada nilai
jangkauan (range). Model untuk variogram isotropi menggunakan nilai jangkauan secara umum,
sedangkan model untuk variogram anisotropi menggunakan tambahan komponen arah pada perhitungan
nilai jangkauannya (Yulhendra dan Anaperta, 2013). Model yang paling sesuai dengan hasil variogram
yang terbentuk merupakan model yang dipilih pada variogram tersebut.
2.2 Anisotropi
Berkenaan dengan isotropi dan anisotropi, analisis geostatistik menggunakan variogram untuk
menyajikan korelasi variabilitas spasial. Model variogram adalah fungsi jarak. Jika variogram varians
spasial hanyalah fungsi jarak dan variabilitasnya tidak bervariasi sesuai dengan arahan spasial, ini
disebut "Isotropi". Jika variabilitasnya bervariasi sesuai dengan arahan spasial, ini disebut "Anisotropi".
Dengan kata lain, model variogram anisotropik adalah fungsi "jarak" dan "arah", dan persamaannya
dapat disajikan sebagai berikut:

θ
: sudut sepanjang titik Xi dan Xi+h
N(h θ), : Pasang sampel dengan interval "h" pada sudut sepanjang titik Xi dan Xi+h.
Jika ada 2 variabel teregenerasi "z" dan "y", variogram bersama dapat diperoleh melalui:

Secara umum, prosedur membedakan antara isotropi dan anisotropi adalah sama. Penyesuaikan model
variogram di sepanjang semua arah dan kemudian mendapatkan variogram berbeda beserta arahan yang
berbeda. Jika mendapatkan nilai Still, Range, Nugget Effect dari semua variogram, bisa menentukan
apakah data spasial itu isotropik atau anisotropik. Jika nilai Still, Range, Nugget Effect dari variogram
beserta semua arah sama, maka itu adalah isotropik; Jika tidak, itu adalah anisotropik.
Anisotropi, menurut strukturnya yang berbeda, dapat dibagi menjadi Anisotropi Geometrik, Zonal
Anisotropi, dan Anisotropi Campuran.
3. DATA DAN METODE
3.1 Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data kecepatan vertikal bulanan dengan kurun waktu 10 tahunan yaitu pad
bulan Juni sampai Oktober mulai tahun 2008 – 2017 disajikan dalam bentuk spasial. Data diperoleh dari
https://iridl.ldeo.columbia.edu/ dengan resolusi spasial 2,5o x 2,5o serta pada lapisan 925 mb. Wilayah
yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah seluruh Pulau Kalimantan yang terletak pada 5 o
Lintang Selatan - 10 o Lintang Utara dan 107,5 o – 120 o Bujur Timur.
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Gambar 1. Peta Pulau Kalimantan

3.2

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengolah data kecepatan vertikal bulanan adalah metode variogram
permukaan yang diproses melalui piranti lunak SAGA 2.1.2 . Selanjutnya hasil keluaran data tersebut
dianalasis dengan metode deskriptif analitik yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dengan tujuan untuk membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998). Dalam penganalisisan juga mempertimbangkan anisotropi dari
hasil pengolahan. Langkah – langkah mengolah data kecepatan vertikal bulanan pada Pulau Kalimantan
dibagi menjadi empat tahap yaitu:
1. Mengolah data numerik menjadi tabel, pada penelitian ini menggunakan Rstatistic. Kemudian akan
diperoleh data keluaran alam bentuk tabel format .xls atau .txt. Data dengan format .xls dibuka
mengguakan Microsoft Excel lalu disusun dengan urutan: kolom pertama merupakan koordinat x,
kolom kedua merupakan koordinat y, serta kolom ketiga berisikan kecepatan vertikal pada
koordinat x dan y. Setelah itu data disimpan dalam bentuk .csv.
2. Data kecepatan vertikal dalam bentuk .csv selanjutnya diolah menggunakan piranti lunak SAGA
untuk memperoleh polanya. Pengolahan data pada SAGA menggunakan metode variogram
permukaan yang sudah tersedia pada aplikasi tersebut.
3. Hasil keluaran data dari pengolahan menggunakan SAGA, berbentuk data spasial yang
menunjukan pola kecepatan vertikal angin.
4. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis anisotropi karena mempertimbangkan arah untuk
analisis polanya. Hasil analisis pola kecepatan vertikal digunakan sebagai acuan dalam penempatan
titik pengamatan.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dipilih di bulan Juni sampai Oktober karena menurut Mulyana (2017), kebakaran hutan
dan lahan di kawasan gambut Pulau Sumatera dan Kalimantan kerap terjadi pada saat musim kemarau.
Pendapat tersebut juga pernah diutarakan oleh Bahri (2002) bahwa kebakaran hutan di Indonesia selalu
terjadi pada musim kemarau, yaitu pada bulan Agustus, September, dan Oktober, atau pada masa
peralihan (transisi). Kecepatan vertikal yang memengaruhi persebaran asap kebakaran hutan diteliti pola
setiap bulannya sehingga dapat diketahui kriteria persebaran asap akan menyebar ke wilayah tertentu.
Pola kecepatan vertikal yang telah didapatkan dari proses pengolahan data kecepatan vertikal di Pulau
Kalimantan memiliki bentuk spasial berupa plot variogram yang memiliki ciri mempertimbangkan
arah, sehingga analisis yang digunakan yaitu anisotropi. Suatu objek dikatan anisotropi apabila ekspansi
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objek tersebut berbeda dalam arahnya ketika energi termal diberikan pada objek tersebut. Pada
anisotropi tingkat distribusi varians dari variabel berbeda pada masing-masing arah.
Kecepatan angin vertikal memiliki ciri khas yang sama dan dapat diinterpretasikan dalam bentuk
diagonal, vertikal, dan horizontal. Plot variogram kecepatan angin vertikal dianalisis berdasarkan
analisis anisotropi dengan melihat pola berwarna biru. Warna biru menandakan kecepatan vertikal
bernilai negatif atau kecil yang artinya massa udara bergerak naik dan terjadi pengangkatan udara ke
atas. Semakin cerah warna yang ditunjukkan atau semakin merah, maka kecepatan vertikal bernilai
positif atau besar yang menandakan massa udara bergerak turun dan terjadi subsidensi (Ika dan Suyatim,
2016). Warna yang sama dan hampir sama memiliki sifat iso atau homogen, sedangkan warna yang
berbeda akan menandakan adanya perubahan atau perbedaan nilai pada data.

Gambar 3. Pola kecepatan vertikal di Pulau
Kalimantan bulan Juli tahun 2008-2017

Gambar 2. Pola kecepatan vertikal di Pulau
Kalimantan bulan Juni tahun 2008-2017
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Gambar 4. Pola kecepatan vertikal di Pulau
Kalimantan bulan Agustus tahun 2008-2017

Gambar 5. Pola kecepatan vertikal di Pulau
Kalimantan bulan September tahun 2008-2017

Gambar 6. Pola kecepatan vertikal di Pulau Kalimantan bulan Oktober tahun 2008-2017
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Berdasarkan analisis Gambar 2 sampai Gambar 6, maka diperoleh rincian pola anisotropi dari plot
variogram kecepatan vertikal Pulau Kalimantan
Tabel 1. Pola kecepatan angin vertikal di Pulau Kalimantan bulan Juni sampai Oktober

Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dominan

Jun
C
B
D
D
D
D
D
D
C
D
D

Jul
D
D
C
D
D
C
D
D
D
D
D

Agu
C
D
C
D
D
D
C
D
D
C
D

Sep
C
D
C
D
C
C
D
D
C
C
C

Okt
B
B
A
B
B
B
C
B
C
A
B

Keterangan
A=Utara-Selatan
B=Timur laut-Barat Daya
C=Tenggara-Barat Laut
D=Timur-Barat

Tabel 1 menjelaskan bahwa bulan Juni sampai Agustus, pola kecepatan vertikal memiliki pola Timur –
Barat (horizontal) yang artinya pada bulan tersebut pergerakan massa udara cenderung naik di daerah
Timur – Barat Pulau Kalimantan. Pada bulan September, pola kecepatan vertikal berpola Tenggara –
Barat Laut sehingga bulan September pergerakan massa udaranya cenderung naik di daerah Tenggara –
Barat Laut (diagonal) Pulau Kalimantan. Sedangkan pada bulan Oktober, Timur Laut – Barat Daya
(diagonal) menjadi pola dominan sehingga pada bulan tersebut pergerakan massa udara secara vertikal
cenderung naik pada daerah Timur Laut – Barat Daya Pulau Kalimantan.

Gambar 7. Pola Variogram Horizontal (Timur – Barat)

Pola yang diperoleh dari hasil plot variogram dan analisis anisotropi dapat dijadikan sebagai
pertimbangan penempatan titik pengamatan kecepatan vertikal di Pulau Kalimantan. Menurut hasil
analisis, penempatan titik pengamatan harus berlawanan dengan arah pola hasil analisis. Hal ini
diperlukan karena apabila alat pengamatan ditempatkan pada daerah sesuai hasil pola, maka akan lebih
banyak variasi data yang tidak teramati. Pada bulan Juni sampai Agustus yang mempunyai
kecenderungan pola Timur – Barat, menandakan bahwa prioritas penempatan titik pengamatan yang
harus dihindari adalah pada Timur – Barat, sehingga lebih optimal jika titik pengamatan berada pada
daerah Utara – Selatan (vertikal) atau secara diagonal. Begitu pula pada bulan September dan Oktober,
akan lebih baik jika titik pengamatan terletak pada daerah Utara – Selatan Kalimantan, agar didapatkan
data kecepatan vertikal yang bervariasi. Bentuk oval merupakan bentuk pola yang cocok dalam prioritas
penempatan titik pengamatan kecepatan vertikal di Pulau Kalimantan. Pola oval yang memanjang akan
dapat menampung banyak variasi data kecepatan vertikal yang berguna untuk identifikasi persebaran
asap kebakaran hutan di Pulau Kalimantan agar mendapatkan hasil yang maksimal.
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Gambar 8. Pola Oval dalam Penempatan Pengamatan Kecepatan Vertikal

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kalimantan merupakan pulau yang memiliki lahan gambut yang sangat luas dan memiliki potensi
kebakaran hutan yang sangat tinggi. Penyebaran asap kebakaran hutan secara umum disebabkan oleh
kondisi atmosfer baik secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan atmosfer secara vertikal
memengaruhi penyebaran asap kebakaran hutan sehingga diperlukan pengamatan yang optimal untuk
mendapatkan data kecepatan angin vertikal. Pola kecepatan vertikal dianalisis menggunakan teknik
analisis geostatisitik yaitu metode variogram permukaan. Dalam analisis variogram tahapan dalam
perhitungan pada sejumlah lokasi & melihat hubungan antar observasi pada berbagai lokasi yang diukur.
Suatu objek dikatan anisotropi apabila ekspansi objek tersebut berbeda dalam arahnya ketika energi
termal diberikan pada objek tersebut. Pada anisotropi tingkat distribusi varians dari variabel berbeda
pada masing-masing arah.
Berdasarkan analisis Gambar 2 sampai Gambar 5 diperoleh dari hasil plot variogram kecepatan vertikal
dan analisis anisotropi, penempatan titik pengamatan yang lebih optimal pada bulan Juni sampai
Agustus berada pada daerah Utara – Selatan (vertikal). Pada bulan September dan Oktober berada pada
pola oval yang memanjang. Dalam hal ini penempatan titik pengamatan harus berlawanan dengan arah
pola hasil analisis agar mendapat hasil yang maksimal dalam pengamatan kecepatan vertikal untuk
mitigasi dari kebakaran hutan itu sendiri di Pulau Kalimantan.
5.2 Saran
Hasil penelitian ini merupakan studi awal mengenai kecepatan vertikal yang dikaitkan dengan
persebaran asap kebakaran hutan di Pulau Kalimantan. Secara operasional hasil penelitian ini belum
bisa dijadikan landasan teori, sehingga diperlukan studi lebih lanjut mengenai metode yang digunakan.
Namun, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan bagi pembaca dan penulis mengenai
hubungan kecepatan vertikal dengan persebaran asap kebarakaran hutan. Untuk kedepannya diharapkan
akan ada penelitian lebih lanjut mengenai metode dan aplikasinya pada kecepatan vertikal yang
memengaruhi persebaran asap kebakran hutan di Pulau Kalimantan. Penelitian ini diperlukan karena
penempatan titik pengamatan kecepatan vertikal yang tepat dapat digunakan sebagai upaya mitigasi,
sehingga dampak penyebaran asap kebakaran hutan dapat diminimalisir.
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RANCANG BANGUN SISTEM RADIOSONDE UNTUK
PENGAMATAN PROFIL UDARA ATAS
DINDA JAELANI HIDAYAT, AGUS TRI SUTANTO, ACHMAD MAULANA RAFI,
GDE KRISNA LINGGA ADITAMA
Program Studi Instrumentasi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tangerang Selatan 15221
Abstrak. Pengamatan profil udara atas merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan data parameter cuaca pada lapisan atmosfer
tertentu. Data tersebut berguna untuk analisis model numerik prakiraaan cuaca yang sangat bermanfaat
bagi kebutuhan prakiraan cuaca operasional seperti informasi cuaca penerbangan. Pengamatan profil
udara atas belum dilakukan oleh seluruh stasiun meteorologi di BMKG yang menyebabkan rendahnya
tingkat kerapatan data yang dihasilkan sehingga akan mempengaruhi analisis yang dihasilkan.
Penelitian ini telah menghasilkan instrumen sistem radiosonde yang mudah diimplementasikan dan
berbiaya rendah yang terdiri dari bagian transmitter dan receiver. Transmitter terdiri dari beberapa
sensor untuk mendeteksi parameter cuaca seperti sensor suhu, kelembapan, tekanan udara dan GPS
yang berfungsi untuk mendapatkan data lokasi dan ketinggian serta data arah dan kecepatan angin.
Semua data tersebut akan diolah dan dikirimkan ke sistem receiver menggunakan sistem telemetri radio
pada frekuensi 433 MHz. Sistem receiver yang berada di stasiun akan menerima data yang dikirimkan
oleh transmitter dan memprosesnya sehingga informasi parameter cuaca yang diukur dapat ditampilkan
pada display PC secara realtime. Sistem telah diuji dengan hasil kalibrasi koreksi sensor tekanan
sebesar 0,02 mb, sensor suhu 0,1 °C, sensor kelembapan 5% dan jarak maksimum komunikasi radio
dari sistem yang dirancang adalah 7 km.
Kata kunci : pengamatan profil udara atas, radiosonde, telemetri.
Abstract. Observation of upper air profiles is an activity undertaken by the Indonesian Agency of
Meteorology Climatology and Geophysics (BMKG) to obtain weather parameter data on certain
atmospheric layers. These data are useful for the numerical analysis of weather predictions that are
very useful for the needs of operational weather forecasts such as flight weather information.
Observation of upper air profile has not been done by all meteorology station in BMKG causing low
level of density of resulted data so that will influence the resultant analysis. This research has produced
an easy-to-implement and low-cost radiosonde system instrument consisting of transmitter and receiver
sections. Transmitter consists of several sensors to detect weather parameters such as temperature
sensors, humidity, air pressure and GPS that serves to obtain location and altitude data and data
direction and wind speed. All data will be processed and sent to the receiver system using radio
telemetry system at 433 MHz frequency. The receiver system at the station receives data transmitted by
the transmitter and processes it so that measured weather parameter information can be displayed on
the PC display in realtime. The system has been tested with calibration correction of 0.02 mb pressure
sensor, 0.1 ° C temperature sensor, 5% humidity sensor and maximum distance of radio communication
from the designed system is 7 km.
Keywords : measurement of the upper air profile, radiosonde, telemetry.

1. Pendahuluan
Pengamatan udara atas adalah suatu pengamatan yang dilakukan untuk mengamati beberapa
parameter meteorologi pada udara bebas baik secara langsung maupun tidak langsung. Data
yang dihasilkan dari pengamatan udara atas sangat berguna pada proses analisa cuaca [1].
Pengamatan udara atas yang biasa dilakukan adalah pengamatan dengan menggunakan alat
yang disebut radiosonde. Radiosonde adalah instrumen yang dibawa oleh balon melewati
atmosfer, dilengkapi dengan perangkat untuk mengukur satu atau beberapa variabel
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meteorologi (tekanan udara, suhu, kelembaban, dll) dan dilengkapi dengan pemancar radio
untuk dikirim informasi ke stasiun pengamatan [2].
Pengamatan udara atas menggunakan radiosonde merupakan salah satu hal yang penting dalam
rangka menghasilkan informasi cuaca yang akurat terutama di BMKG, sedangkan pengamatan
udara atas menggunakan muatan balon atmosfer tidak dilakukan di semua stasiun meteorologi
yang ada di BMKG sehingga mempengaruhi tingkat kerapatan data dan berpengaruh terhadap
analisa cuaca yang dihasilkan. Penelitian ini diperlukan untuk menghasilkan suatu sistem
radiosonde yang mudah diimplementasikan dan berbiaya rendah sehingga dapat membantu
berkontribusi dalam penelitian terkait radiosonde.
2. Metode Penelitian
a. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan dalam kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram alir tahapan penelitian

Diagram alir yang ditunjukkan gambar 1 menjelaskan tentang urutan kerja dalam proses
penelitian yang dilakukan. Studi pustaka berisi tentang dasar teori dan tinjauan pustaka yang
menunjang penelitian ini. Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem yang merupakan
perencanaan pembuatan sistem dalam penelitian ini. Pembuatan hardware merupakan tahapan
membuat perangkat keras dan pembuatan software merupakan pembuatan perangkat lunak
yang berupa program untuk mikrokontroler dan program antarmuka yang berbasis grafis atau
Graphical User Interface (GUI). Sistem yang telah selesai dibuat hardware dan software nya
dilakukan pengujian agar dapat diketahui hasilnya. Hasil ujicoba yang berhasil akan dilanjutkan
pada pembahasan dan analisis hasil yang tertuang dalam suatu tulisan, namun jika pengujian
belum berhasil maka harus dilakukan pengecekan kembali terhadap sistem.
b. Sistem Kerja
Sistem kerja alat ini adalah sensor akan mendeteksi parameter suhu, RH dan tekanan udara serta
GPS pada sistem akan mendapatkan data lokasi dan ketinggian transmitter radiosonde. Semua
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data tersebut akan dikirimkan pada bagian receiver menggunakan gelombang radio pada
frekuensi 433 MHz.
Bagian receiver akan menerima sinyal tersebut kemudian mengolahnya menjadi data yang
dapat ditampilkan pada PC sehingga pengguna dapat mengetahui data suhu, RH, tekanan udara,
arah dan kecepatan angin serta lokasi dan ketinggian transmitter radiosonde.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Perancangan Sistem
Sistem yang dibuat terdiri dari dua bagian yaitu transmitter dan receiver. Sistem transmitter
terdiri dari sensor suhu, RH, tekanan udara, GPS, mikrokontroler, modul telemetri dan antena.
Sistem receiver terdiri dari antena, modul telemetri dan mikrokontroler. Transmitter
direncanakan akan dibawa oleh wahana berupa balon yang berisi gas hidrogen agar dapat
diterbangkan. Parameter yang didapat seperti suhu, RH, tekanan udara, arah dan kecepatan
angin, lokasi dan ketinggian trasmitter akan diukur menggunakan sensor dan GPS yang
kemudian dikirimkan ke bagian receiver. Laptop atau PC di bagian receiver berfungsi untuk
menampilkan hasil pengukuran yang telah dilakukan agar. Data hasil pengukuran pun dapat
dibaca dan disimpan pada laptop/PC tersebut. Blok diagram sistem adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Blok diagram sistem radiosonde

b.

Komponen Sistem

Sistem ini terdiri dari bagian transmitter dan receiver. Komponen dalam sistem transmitter
terdiri dari sensor, GPS, mikrokontroler dan modul telemetri. Gambar 3 menunjukkan blok
diagram sistem transmitter.
SENSOR
SUHU &
RH DHT11
SENSOR
TEKANAN
BMP180

Mikrokontrol
er
ATMega328

Modul
Transmitte
r 3DR

MODUL
GPS

Gambar 3. Blok diagram sistem transmitter
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Gambar 3 menunjukkan sensor DHT11, sensor BMP180 dan modul GPS akan memberikan
masukan hasil pengukuran parameter suhu, RH tekanan udara dan data lokasi ke dalam
mikrokontroler ATMega328 untuk diproses dan dikirimkan menggunakan modul
transmitter jenis 3DR pada frekuensi 433 MHz. Gambar 4 menunjukkan sistem transmitter
yang telah dibuat.

Gambar 4. (a) Transmitter menggunakan casing berbahan styrofoam
(b) Sistem transmitter tanpa casing

Modul
Receiver
3DR

Mikrokontroler
ATMega328

PC/Laptop

Gambar 5. Blok diagram sistem receiver

Gambar 5 merupakan blok diagram sistem receiver yang memiliki prinsip kerja yaitu sinyal
yang dikirimkan oleh transmitter akan diterima pada receiver melalui antena penerima,
kemudian diteruskan ke mikrokontroler ATMega328 untuk diolah agar data dapat
ditampilkan pada laptop/PC.
Gambar 6 menunjukkan sistem receiver yang telah dibuat.

Gambar 6. Sistem receiver yang telah dibuat
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Gambar 7. Tampilan aplikasi GUI yang telah dibuat

c. Pengujian Sistem
Pengujian sistem radiosonde yang dilakukan yaitu dengan melakukan kalibrasi sensor yang
digunakan, pengujian jarak komunikasi sistem telemetri dan analisis daya yang digunakan
transmitter.
1) Pengujian jarak komunikasi
Pengujian jarak komunikasi dilakukan untuk mengetahui jarak terjauh sistem telemetri dapat
berlangsung dengan baik. Tabel 1 menunjukkan data hasil pengujian jarak komunikasi sistem
radiosonde.
Tabel 1. Tabel hasil pengujian jarak komunikasi
Tingkat
Ketinggian (meter)
keberhasilan
100
Berhasil
Berhasil
1000
Berhasil
2000
3000

Berhasil

4000

Berhasil

5000

Berhasil

6000

Berhasil

7000

Berhasil

>7000

Terputus

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa sistem komunikasi pada saat radiosonde diterbangkan
menggunakan wahana balon berlangsung dengan baik pada kondisi Line of Sight secara vertikal
hingga ketinggian 7000 meter diatas permukaan laut Komunikasi terputus pada saat ketinggian
lebih dari 7000 meter.
2) Kalibrasi Sensor
Kalibrasi adalah peneraan sarana atau peralatan pengamatan dengan melakukan perbandingan
antara penunjukan suatu alat ukur dengan nilai suatu standar yang diketahui dan tertelusur [3].
Pengujian sensor dilakukan dengan tujuan untuk memastikan performa spesifik suatu sensor
atau sistem pada kondisi penggunaan yang diharapkan [4]. Gambar 8 menunjukkan hasil
kalibrasi sensor suhu dengan termometer standar.
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(a)

(b)

(c)
Gambar 8. Grafik kalibrasi sensor suhu pada set point (a) 20°C, (b) 30°C dan (c) 40°C

Gambar 8 a,b dan c menunjukkan hasil kalibrasi sensor suhu pada set point yang bervariasi.
Koreksi pada set point 20°C sebesar -0.182°C, set point 30°C sebesar -0.125°C dan set point
40°C sebesar -0.269°C. Nilai koreksi tersebut masih memenuhi toleransi nilai koreksi yang
telah ditetapkan bagi parameter temperatur di BMKG yaitu ± 0.2 ° C [5].
Gambar 9 menunjukkan hasil kalibrasi sensor tekanan BMP180 dengan barometer
standar.

(a)

(b)

(c)
Gambar 9. Grafik kalibrasi sensor tekanan pada (a) 900 mBar, (b) 1000 mBar dan (c) 1050 mBar

Gambar 9 a,b dan c menunjukkan hasil kalibrasi sensor tekanan pada set point yang bervariasi.
Koreksi pada set point 900 mBar sebesar 0.023 mBar, set point 950 mBar sebesar -0.025°C dan
set point 1000 mBar sebesar 0.115 mBar.
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Nilai koreksi tersebut masih memenuhi toleransi nilai koreksi yang ditetapkan bagi parameter
tekanan udara di BMKG yaitu ± 0.2 mBar [6].
3) Pengujian telemetri
Pengujian telemetri sistem bertujuan untuk mengetahui apakah transmitter dan receiver dapat
berfungsi dengan baik atau tidak. Indikator keberhasilan pengujian sistem ini adalah data yang
diterima pada receiver dapat disimpan dengan baik dalam format .txt atau .xls. Gambar 10
menunjukkan data yang diterima pada receiver dan disimpan dalam format .txt.

Gambar 10. Data hasil pengujian telemetri

4) Analisis konsumsi arus dan daya setiap modul pada transmitter
Analisis konsumsi arus dan daya dilakukan untuk menghitung total konsumsi arus dan daya
yang dibutuhkan pada transmitter [7]. Hal tersebut diketahui untuk menentukan jenis dan
kapasitas baterai yang harus digunakan serta menentukan kemampuan waktu bertahan
transmitter.
No
1
2
3
4
5

Komponen
Mikrokontroler arduino NANO
Radio 3DR
SHT11
BMP180
GPS
TOTAL

Arus (mA)
40
100
0.016
0.65
50
190.666

Tegangan (V)
5
5
5
5
3.3

Daya (mW)
400
500
0.08
3.25
165
868.33

Daya total yang dibutuhkan oleh transmitter adalah 868 mWatt atau 0.868 Watt. Baterai LiPo
7,4 Volt/1100 maH digunakan untuk memenuhi kebutuhan catu daya transmitter. Penentuan
waktu pemakaian baterai pada transmitter dapat diketahui melalui persamaan 3.3 dan 3.4.
I=P/V

(3.3)

Keterangan :
I
= Kuat arus (Ampere)
V
= Tegangan (Volt)
P
= Daya (Watt)
I
= 0.868 Watt / 7.4 Volt
= 0.11 Ampere
Waktu pemakaian =(Kapasitas baterai / Konsumsi arus)–diefisiensi baterai
= (1.1 Ah / 0.11 A) – 20%
= 10 jam – 2 jam
= 8 jam

574

(3.4)

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

4. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah :
1. Perancangan prototipe sistem radiosonde sudah berhasil dibuat berdasarkan fungsinya.
Prototipe sistem radiosonde dapat mengukur parameter profil udara atas yaitu suhu, RH,
tekanan udara, arah dan kecepatan angin serta lokasi dan ketinggian transmitter.
2. Jarak pengiriman data dari transmitter ke receiver dengan menggunakan modul telemetri
3DR pada baudrate 9600 dengan sistem komunikasi Line of Sight (LOS) adalah sejauh
7000 meter atau 7 km.
3. Sensor suhu dan tekanan memiliki nilai koreksi yang masih memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan BMKG.
4. Sistem transmitter memiliki konsumsi arus sebesar 0.1906 Ampere dan daya 0.868 Watt.
5. Sistem transmitter dapat bertahan hingga sekitar 8 jam dengan menggunakan baterai 7.4
Volt dengan kapasitas 1100 mah.
Ucapan terima kasih
Terima kasih kami ucapkan pada pembimbing serta semua pihak yang telah membantu dalam
penelitian ini.
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TUTUPAN AWAN DAN KALIBRASI KIBLAT BERBASIS MATAHARI
DI INDONESIA BAGIAN BARAT
AKHDHORI ALFA MENGGALA, ANDANG KURNIAWAN, AHMAD FADLAN
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Abstrak. Pembangunan sumber daya manusia merupakan hal sangat penting di era globalisasi.
Astronomi adalah salah satu pengetahuan dasar yang dapat menarik perhatian anak-anak untuk
memahami sains dan geometri bumi. Kejadian rashdul qibla atau bayangan yang menghadap kiblat
dapat menjadi sebuah pengalaman yang sangat menarik bagi anak-anak. Namun, Indonesia terutama
bagian Barat merupakan tempat pumpuan awan sepanjang tahun. Kalibrasi kiblat dengan menggunakan
sinar matahari dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada 28 (kabisat: 27) Mei dan 16 (15)
Juli. Perlu diketahui lebih lanjut apakah pada waktu tersebut (16.00 -17.00 WIB) terdapat awan yang
menutup sinar matahari. Studi ini menggunakan citra satelit dari GMS-5, GOES-9, MT1R, MTS-2, dan
HMW-8 untuk mengetahui tutupan awan dari daerah yang masih dapat mendapat sinar matahari ketika
rashdul qibla. Jenis kanal citra satelit yang dipakai adalah IR1 dengan batasan di atas 02oC dianggap
tidak berawan. Periode data yang dipakai 1996-2016. Analisis tumpukan dengan menggunakan aplikasi
GIS dilakukan untuk mengetahui peluang tutupan awan. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar
wilayah (19,593% pada saat bulan Mei dan 42,90% saat bulan juli) Indonesia bagian Barat tertutup
awan pada saat terjadi fenomena. Peluang tutupan awan Menurun ketika terjadi El Nino di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa saat terjadi El Nino adalah kesempatan untuk melakukan kalibrasi kiblat
dengan menggunakan rashdul qibla.
Kata kunci : rashdul qibla, IR1, analisis tumpukan
Abstract. Development of human resources is very important in the era of globalization. Astronomy is
one of the foundations that can draw children's attention to understanding the science and geometry of
the earth. The incident of rashdul qibla or the shadow that faces Qibla can be a very interesting
experience for children. However, In the West of Indonesia is a place of cloud composting throughout
the year. Qibla calibration using sunlight can be done twice a year at 28 (leap: 27) May and 16 (15)
July. Keep in mind longer whether at that time (16:00 to 17:00 pm) there are clouds that cover the sun.
This study uses satellite imagery from GMS-5, GOES-9, MT1R, MTS-2, and HMW-8 to determine cloud
cover from areas that still get sunlight during rashdul qibla. The type of satellite imagery channel used
is IR1 with a limit above 02oC is cloudless. Period of data used 1996-2016. Analysis by using GIS
application is done to find out cloud cover opportunity. The results show most of the area (19.593% at
the time of May and 42.90% during July) western indonesia covered with cloud at the time of
phenomenon. Cloud cover opportunities Decrease when El Nino in Indonesia. This shows that El Nino
is currently an opportunity to perform Qiblah calibration using rashdul qibla.
Keywords: rashdul qibla, IR1, pile analysis

1. Pendahuluan
Pembangunan sumber daya manusia merupakan hal sangat penting di era globalisasi yang
berkembang secara pesat. Untuk meningkatkan Potensi Sumber daya manusia tentunya harus
didukung dengan fasilitas belajar yang memadai. Fasilitas belajar tersebut salah satunya adalah
pendidikan. Salah satu materi dalam pendidikan yang menarik untuk dibahas adalah astronomi.
Astronomi adalah salah satu pengetahuan dasar yang dapat menarik perhatian anak-anak untuk
memahami sains dan geometri bumi. Hal itu dapat mendorong anak-anak untuk berimajinasi
karena pada umumya anak-anak lebih menyukai hal-hal yang luar biasa dan tidak umum. Suatu
saat dimana sains menjadi pelajaran yang sangat sulit, Anak – anak yang sempat terinspirasi
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hal-hal tentang sains akan memiliki kegigihan lebih kuat sehingga kemungkinan untuk menjadi
ilmuwan lebih besar (Savitri, 2017).
Kejadian rashdul qibla atau bayangan yang menghadap kiblat dapat menjadi sebuah
pengalaman yang sangat menarik bagi anak-anak. Kejadian rashdul qibla terjadi saat matahari
tepat berada diatas ka’bah yang terjadi dua kali dalam satu tahun yaitu pada tanggal 28 (kabisat:
27) Mei pukul 16:18 dan 16 (15) Juli pukul 16:27 (Izzuddin, 2012). Wilayah Indonesia bagian
barat yang mayoritas beragama Islam tentu membuat ketertarikan lebih besar terhadap
fenomena rashdul qibla yang dalam satu tahun hanya bisa ditemui dua kali. Karena metode
kalibrasi kiblat tradisional ini termasuk akurat bila dibandingkan dengan metode lain yang
hanya ancar-ancar seperti kompas, rubu’ mujayab, segitiga kiblat, dan busur derajat (Izzuddin,
2012). Oleh karena itu perlu dilakukan persiapan untuk memaksimalkan fenomena rashdul
qibla.
Namun hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat selalu dipenuhi pumpunan awan
sepanjang tahun, Selain mendapat pengaruh dari sirkulasi udara pada skala global maupun
regional, pembentukan awan dan hujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi lokal, seperti
topografi dan suhu permukaan laut di perairan Indonesia (Berliana, 1995). Topografi wilayah
barat Indonesia banyak memiliki barisan pegunungan dan dikelilingi oleh lautan seperti
Samudera Hindia, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan selat Karimata. Hal ini
menyebabkan pembentukan awan di wilayah ini mendapat pengaruh dari kondisi alam tersebut
selain pengaruh dari pegerakan semu matahari terhadap bumi dan sirkulasi global (Hermawan,
2003).
2. Tinjauan pustaka
Kejadian rashdul qibla terjadi saat matahari tepat berada diatas ka’bah yang terjadi dua kali
dalam satu tahun yaitu pada tanggal 28 (kabisat: 27) Mei pukul 16:18 dan 16 (15) Juli pukul
16:27. Berdasarkan pada deklinasi matahari yaitu pergerakan matahari ke utara dan selatan
bumi yang berubah setiap harinya, waktu rashdul kiblat dapat ditentukan. Rashdul kiblat ini
memperhitungkan posisi matahari ketika berada tepat di atas Ka’bah walaupun posisinya
sedikit condong ke sebelah utara atau sebelah selatan Ka’bah. Pada saat itu setiap benda yang
berdiri tegak lurus di atas permukaan bumi, bayangannya akan mengarah ke Ka’bah (Izuddin,
2012).
Menarik bagi penulis ntuk mengetahui ada atau tidaknya tumpukan awan yang akan
menghalangi sinar matahari pada waktu tersebut. Wilayah Indonesia dikenal dalam dunia
terminologi ilmu atmosfer dengan nama benua maritim (The Maritime Continent). Istilah ini
pertama kali di kemukakan oleh ramage(1968) yang menunjukan luasnya wilayah Indonesia
seperti benua, tetapi didominasi oleh air (laut), dan juga dibatasi oleh dua samudera (Hindia
dan Pasifik) serta dua benua Asia di utara dan Australia di selatan. Dengan kondisi seperti itu,
maka atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia relatif basah hampir sepanjang tahun, akibat
banyaknya kandungan uap air yang terbentuk, sehingga mempermudah terbentuknya kumpulan
awan-awan kumulonimbus (Cb) yang dikenal dengan istilah Super Cloud Cluster (SCC) yang
menunjukkan besarnya perubahan energi yang terjadi sebagai dasar penggerak dari sirkulasi
permukaan bumi secara keseluruhan (global circulation). Energi inilah yang menggerakan
faktor-faktor pengendali sistem iklim di wilayah Indonesia dan sekitarnya. terutama bagian
Barat merupakan tempat pumpuan awan sepanjang tahun. Hal ini menarik penulis untuk
melakukan penelitian lebih lanjut.
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3. Metode Penelitian
Kalibrasi kiblat dengan menggunakan sinar matahari dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun
yaitu pada 28 (kabisat: 27) Mei dan 16 (15) Juli. Pada penelitian ini periode data yang
digunakan adalah data dari tahun 1996-2016 dengan catatan periode tahun 1998 dan 2005 tidak
disertakan dalam penelitian karena tidak adanya data pada periode Mei 1998 dan juli 2005.
Data yang digunakan terdiri dari data citra satelit dari GMS-5, GOES-9, MT1R, MTS-2, dan
HMW-8. Jenis kanal citra satelit yang dipakai adalah IR1 dengan batasan diatas 02oC dianggap
tidak berawan (Suseno dan Yamada, 2012). Keunggulan dari kanal IR1 adalah salah satu kanal
standar yang pertama kali dipertukarkan secara global dalam kepentingan meteorologis (Tan,
2014).
Data citra satelit IR1 diunduh dari laman Kochi (weather.is.kochi-u.ac.jp/sat/…/IR1). Data
yang diunduh dalam laman kochi masih dalam ekstensi *.pgm kemudian data tersebut diolah
lebih lanjut menggunakan perangkat lunak R (+packages : raster, rgdal, ncdf4). Seluruh data
raster kemudian diolah untuk mencari rata-rata pada periode rashdul qibla bulan mei dan
rashdul qibla bulan juli. Data tersebut diolah mengunakan aplikasi GIS untuk mengetahui
daerah yang berpeluang terdapat tutupan awan. Daerah yang diamati adalah wilayah Indonesia
bagian barat (-10o – 6o LS dan 95o - 120o BT).
Untuk mengetahui lebih lanjut apakah pada waktu tersebut (16.00 -17.00 WIB) terdapat awan
yang menutup sinar matahari, dilakukan penghitungan suhu puncak awan di wilayah Indonesia
bagian barat. Saat rashdul qibla pertama yaitu pada 28 (27) Mei tepatnya pukul 16 : 18 WIB
(09:18 UTC) digunakan rumus (42/60 x (Data Ir jam 09UTC) + 18/60 x (Data Ir jam 10UTC)).
Sedangkan pada rashdul qibla kedua yaitu pada 16 (15) juli pukul 16:27 WIB (09:27 UTC)
digunakan rumus (33/60 x (Data Ir jam 09UTC) + 27/60 x (Data Ir jam 10UTC)). Perhitungan
tersebut dilakukan menggunakan piranti lunak R dan diolah menggunakan aplikasi GIS.
Kemudian untuk mengetahui adanya tutupan awan saat terjadi peristiwa El Nino, Dilakukan
perhitungan dengan metode yang sama pada periode terjadinya persitiwa El Nino.
4. Hasil dan Pembahasan

Gambar 1. Peluang langit cerah saat peristiwa rashdul qibla. (a) Kondisi pada bulan Mei,
dan (b) kondisi pada bulan Juli.

Gambar diatas menunjukkan kondisi tutupan awan saat peristiwa rashdul qibla. Dari gambar
tersebut peluang untuk langit tertutup awan saat rashdul qibla cukup besar di wilayah Indonesia
bagian barat. Gambar 1a menunjukan tutupan awan saat rashdul qibla bulan mei, Berdasarkan
pengolahan data raster menggunakan perangkat lunak excel, tercatat 19,593% dari wilayah
Indonesia bagian barat yang tidak tertutup awan yaitu di wilayah Jawa dan sebagian kecil
wilayah Kalimantan. Peluang langit cerah lebih besar saat rashdul qibla pada bulan juli dengan
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presentase 42,9% (gambar 1b), Dari gambar tersebut terlihat hampir seluruh wilayah Jawa dan
Kalimantan bagian selatan memiliki peluang untuk cerah lebih dari 60%.
Dalam usaha untuk mencari pertanda dari kejadian langit cerah berturut, indeks global yang
dikaji dalam penelitian ini adalah indeks El Nino. El Nino sendiri merupakan sebuah fenomena
yang memiliki dampak terhadap pengurangan tutupan awan di Indonesia akibat perubahan pola
pumpuan awan (Ahrens, 2009). Pada periode tahun 1996-2016 tercatat terdapat 2 periode El
Nino kuat yaitu periode tahun 1997 dan 2015 (Andang dan Yesi, 2017). Klasifikasi yang
diambil adalah klasifikasi musiman (seasonal) bukan pada tiap bulan karena fenomena El Nino
memiliki skala waktu di atas bulanan dan bahkan sampai melewati tahunan (Ahrens, 2009).

Gambar 2. Peluang langit cerah saat terjadi El Nino Kuat. (a) Kondisi pada bulan Mei,
dan (b) kondisi pada bulan Juli.

Gambar diatas menunjukan bahwa peluang untuk langit tidak berawan meningkat saat kejadian
El Nino kuat, Menurut hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak excel, 64,185%
wilayah Indonesia bagian barat berpeluang tidak tertutup awan saat rashdul qibla bulan mei.
Sedangkan saat rashdul qibla bulan juli tercatat 64,414% wilayah yang berpeluang tidak
tertutup awan. Bahkan seluruh pulau jawa berpeluang tidak tertutup awan. Yang menarik dari
gambar diatas terlihat bahwa di daerah sumatera bagian utara tetap terdapat pumpunan awan,
Hal ini mungkin terjadi karena hasil interaksi antara potensi penguapan di Samudera Hindia
dekat pantai barat Sumetera dengan transport massa yang disebabkan oleh Asian Summer
Monsoon, Serta proses pengangkatan udara (lifting) yang dipicu oleh posisi ET maupun ITCZ
disekitar wilayah tersebut (Sri, 2008).
5. Kesimpulan
Hasil pengolahan dari data citra satelit IR1 menunjukan bahwa peluang tutupan awan di
beberapa wilayah Indonesia bagian barat cukup besar saat fenomena rashdul qibla. Hal ini
mengakibatkan proses kalibrasi kiblat memanfaatkan fenomena rashdul qibla akan terganggu.
Namun untuk wilayah jawa, Peluang untuk dapat dilakukan kalibrasi kiblat cukup besar.
Penelitian ini juga menunjukan bahwa saat terjadi El Nino kuat, Peluang untuk wilayah
Indonesia bagian barat tidak tetutup awan cukup besar, Sehingga untuk pihak yang
bertanggungjawab terhadap proses kalibrasi kiblat dapat melakukan persiapan, Termasuk
dengan pihak institusi pendidikan mengingat fenomena rashdul qibla ini cukup baik untuk
dijadikan bahan pembelajaran. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk studi lebih lanjut
mengenai pemanfaatan informasi El Nino.
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VARIABILITAS SPATIOTEMPORAL ENERGI ANGIN SEPANJANG
PANTAI NUSA TENGGARA
AKHMAD FAHIM, ROY SANDY, FIKRI RAMADHAN
Program Studi Meteorologi,
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha No 10 Kota Bandung 40132
Abstrak. Marine Renewable Energy (MRE) merupakan energi baru dan terbarukan yang cukup
potensial di Indonesia. MRE terdiri dari energi angin dan gelombang laut. Energi ini dinilai ramah
lingkungan karena hampir tidak mengemisikan gas rumah kaca seperti CO2, SO2, CH4 sehingga
mengurangi emisi karbon akibar penggunaan energi fosil. Namun energi angin ini sangat bergantung
pada kondisi cuaca dan iklim yang cukup kompleks. Kondisi tersebut menentukan perkembangan
teknologi MRE, energi yang dihasilkan serta efisiensi dari energi ini. Dalam penelitian ini telah
dilakukan ini analisis variabilitas spatiotemporal energi angin sepanjang pantai Nusa Tenggara
menggunakan data ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) dengan resolusi
spasial 13 km untuk periode 1988 hingga 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi
energi angin serta kecenderungannya dari tahun 1988 sampai 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa
sumber energi angin di beberapa titik sepanjang pantai Nusa Tenggara mengalami trend positif dari
waktu ke waktu yang dikaitkan dengan variasi iklim dari distribusi angin kencang, frekuensi dan
intensitas.
Kata kunci : Renewable energy, Wind Power, ECMWF, Nusa Tenggara
Abstract. Marine Renewable Energy (MRE) is one of renewable energy that potential enough in
Indonesia. MRE consists of wind energy sources and ocean wave energy. This energy is considered
environmental friendly because it almost did not emit greenhouse gases such as CO2, SO2, CH4. MRE
resource such as wind energy and wave energy depend on the complex behaviour of weather and
climate condition. These conditions determine the development of MRE technology, the energy
generated and the efficiency of this energy. In this study we have analyzed the variability of
spatiotemporal wind energy along the Nusa Tenggara coast using ECMWF (European Center for
Medium-Range Weather Forecasts) data with 13 km spatial resolution for 1988-2017 period. The
results show that wind sources in some points Nusa Tenggara coast have a positive trend over time that
is associated with climate variations from the distribution of strong winds, frequency and intensity.
Keywords : Renewable energy, Wind Power, ECMWF, Nusa Tenggara

1. Pendahuluan
Energi merupakan komponen yang terpenting bagi infrastuktur, ekonomi dan pembangunan
seluruh negara di dunia (AlperKaplan, 2015). Kebutuhan energi dunia khususnya energi listrik
semakin tahun semakin meningkat terutama dengan munculnya negara-negara industri seperti
Amerika Serikat, China, Jepang dan Negara lainnya. Selain itu, semakin besar pertumbuhan
penduduk menyebabkan kebutuhan energi listrik terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan
energi menjadi semakin langka khususnya energi fosil yang terbatas jumlahnya. Energi fosil
ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui dan lama kelamaan akan habis. Salah satu
solusi untuk menggantikan energi fosil yaitu beralih ke energi terbarukan seperti Marine
Renewable Energy.
Marine Renewable Energy (MRE) terdiri dari energi angin dan energi gelombang laut. Energi
angin merupakan energi terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah dan tersedia bebas di
alam. Energi ini dikenal ramah lingkungan dan hampir tidak mengeluarkan emisi ke
lingkungan. Selain itu, energi angin memiliki beberapa keuntungan. Berikut adalah keuntungan
energi angin (AlperKaplan, 2015) :
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•
•

•
•
•

•

Energi angin mudah didapat di seluruh dunia. Dengan demikian, tidak ada
ketergantungan ke negara manapun dalam produksi energi angin.
Turbin angin umumnya dipasang di daerah pedesaan. Dengan demikian, ekonomi
masyarakat pedesaan dapat direvitalisasi dengan menggunakan energi angin. Hal ini
menyebabkan diversifikasi ekonomi pedesaan dengan menyediakan jenis pendapatan
baru.
Tidak perlu menggunakan bahan bakar fosil selagi menghasilkan energi listrik di turbin
angin. Tidak seperti jenis pembangkit listrik lainnya yang masih perlu menggunakan
energi fosil. Angin adalah bahan bakar asli yang tidak perlu ditambang atau diangkut.
Harga listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil dapat berubah secara signifikan
karena tingginya biaya penambangan dan transportasi. Sebaliknya, energi angin tidak
termasuk biaya ini karena angin selalu stabil dan bebas.
Sektor energi angin menciptakan lapangan kerja bagi industri dan ekonomi pedesaan.
Terutama, proyek energi angin menyediakan pekerjaan jangka pendek dan jangka
pendek baru di masyarakat pedesaan di bidang manufaktur, transportasi, dan konstruksi
proyek.
Energi angin tidak mencemari udara karena tidak menggunakan bahan bakar fosil
sebagai sumber energinya. Emisi partikulat yang berbahaya, yang berkontribusi
terhadap perubahan iklim global, sangat banyak diproduksi dengan sumber pembangkit
listrik lain, sedangkan energi angin bebas polusi.

Energi angin cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Namun tidak semua wilayah
Indonesia memiliki potensi angin yang besar untuk dikembangkan. Salah satu wilayah
Indonesia yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan energi angin adalah Nusa
Tenggara.
Nusa Tenggara merupakan kepulauan yang terletak di sebelah timur Indonesia tepatnya pada
7°52′ LU - 9°24′ LU dan 117°35’ BT - 122°04′ BT. Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi
angin yang cukup besar. Kecepatan angin untuk Nusa Tenggara bagian Timur berkisar antara
4 m/s sampai 5,8 m/s pada ketinggian 10 m, 24 m, 35 m, dan 50 m (Mulyati, 2008). Selain itu,
wilayah Nusa Tenggara bagian Barat memiliki potensi energi angin juga cukup memadai.
Kecepatan angin rata-rata berkisar 3,5 m/s hingga 7 m/s. (Bambang, 2010)
Meskipun terdapat banyak keuntungan dari penggunaan energi angin, masih terdapat beberapa
kekurangan jika energi angin dikembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah dikarenakan
kondisi angin di Indonesia frekuensinya tidak konsisten sehingga mengakibatkan efektifitasnya
rendah. Selain itu, penelitian mengenai energi angin di Indonesia masih cukup rendah. Oleh
karena itu, tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui potensi energi angin di Nusa Tenggara
baik secara spasial maupun temporal selama 30 tahun dari tahun 1988 hingga 2017.
2. Metode Penelitian
2.1 Data
Dalam penelitian ini menggunakan data rata-rata medan angin bulanan (Monthly Means of
Daily Means) yang diperoleh dari ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts) dengan resolusi horizontal 13 km untuk periode 30 tahun yaitu dari tahun 19882017. Data medan angin tersebut terdiri dari komponen angin u dan komponen angin v pada
ketinggian 10 meter.
Pada penelitian ini, sumber energi angin diperkirakan berdasarkan 10 titik lepas pantai yang
membentang di wilayah pantai Nusa Tenggara (Gambar 1).
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Gambar 1. Pemilihan 10 titik untuk penentuan Wind Power Density (WPD)

2.2 Theoritical Background
Wind Power Density (WPD) merupakan kerapatan angin sebagai indikasi adanya energi angin
untuk dikonversi dari turbin angin menjadi energi listrik. Wind Power Density biasa dinyatakan
dalam kW m-2. Wind Power Density ini adalah fungsi dari kerapatan udara 𝜌𝛼 (kg m-3) dan
kekuatan komponen ketiga angin pada ketinggian 100 m (V100 dalam m s-1), yang sering disebut
sebagai pusat turbin tinggi. Berikut adalah formula dari Wind Power Density (WPD):
𝑊𝑃𝐷 =

1

𝜌 𝑉
2 𝛼 100

3

.................................................................................................(1)

Metode
Data angin yang diperoleh dari ECMWF adalah komponen angin u dan komponen angin v
tahun 1988 hingga 2017. Kemudian ditentukan magnitude kecepatan angin dengan
menggunakan rumus :
𝑀𝑎𝑔 = √𝑢2 + 𝑣 2 ................................................................................................(2)
dimana : u adala komponen zonal angin (m/s)
v adalah komponen meridional angin (m/s)
Setelah itu, dicari kecepatan angin pada ketinggian 100 m dengan menggunakan formula
sebagai berikut :
𝑉100 = 𝑀𝑎𝑔 𝑥 ((100/10))0.143............................................................................(3)
Kemudian ditentukan Wind Power Density (WPD) di titik 1 hingga 10 di sepanjang pantai Nusa
Tenggara untuk melihat kondisi angin selama 30 tahun terakhir dengan menggunakan formula
yang tertulis pada persamaan (1).
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3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 2. Rata-rata Wind Power Density (WPD) selama 30 tahun terakhir di Nusa Tenggara

Gambar 2 menyajikan distribusi spasial nilai rata-rata Wind Power Density (WPD) untuk
periode tahun 1988 hingga tahun 2017. Terlihat bahwa nilai rata-rata WPD yang lebih tinggi
terdapat di sepanjang pantai dibandingkan dengan wilayah yang jauh dari pantai. Secara umum,
WPD di sepanjang pantai Nusa Tenggara berkisar antara 60 Wm-2 hingga 150 Wm-2. Nilai
WPD tertinggi teramati pada titik 6 di atas Pulau Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan
lokasi geografis di titik 6 berhubungan langsung dengan laut Kepulauan Nusa Tenggara dan
juga mendapatkan pengaruh angin monsoon Barat yang berasal dari Samudra Pasifik dengan
frekuensi yang cukup kencang. Selain itu nilai WPD yang cukup tinggi juga terdapat pada titik
9 dan 10 di sepanjang pantai Selatan Sumba. Hal ini dikarenakan letaknya yang berhadapan
langsung dengan Samudra Hindia dan juga lautan bagian Utara Benua Australia. Wilayah
tersebut sering dilanda siklon tropis seperti siklon tropis Ernie, Alfred maupun Joyce yang
membuat angin bertiup sangat kencang.

Gambar 3. Rata-rata Wind Power Density (WPD) selama 30 tahun terakhir di Nusa Tenggara

Gambar 3 menyajikan persentil P25, P50 dan P75 untuk setiap titik. Nilai persentil tertinggi
diamati pada titik 4, 5 dan 6 di atas Laut Kepulauan Nusa Tenggara. Variabilitas yang cukup
besar diilustrasikan oleh P75 pada titik 4 hingga 6. Hal ini menyiratkan bahwa daerah tersebut
sering terkena bencana angin kencang dan fenomena mesoscale yang meningkatkan variasi
kecepatan angin.
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Gambar 4. Rata-rata Wind Power Density (WPD) pada titik 6 selama 30 tahun terakhir

Gambar 4 menunjukan nilai rata-rata WPD selama 30 tahun terakhir dari tahun 1988 hingga
tahun 2017 di titik 6. Garis biru menunjukan nilai rata-rata bulanan, sedangkan garis merah
putus-putus menunjukan kecenderungan (trend) selama 30 tahun terakhir. Berdasarkan data
angin 30 tahun, dapat dianalisis kecenderungan (trend) WPD selama bertahun-tahun.
Kecenderungan positif tertinggi WPD tahunan (dengan kemiringan trendline 0,0543 Wm-2
tahun-1, setara dengan 5,43 % kenaikan tahunan) terlihat pada titik 6 di atas Pulau Mataram
(Gambar 1). Rata-rata WPD tahunan (kW m-2) dengan trendline untuk semua titik disajikan
dalam Lampiran.

Gambar 5. Trend slope dari rata-rata WPD tahunan (W m-2) untuk setiap titik

Gambar 5 menyajikan kemiringan trendline WPD tahunan selama 30 tahun terakhir dari tahun
1988 hingga 2017 untuk setiap titik. Titik 1, 4, 5, dan 6 menunjukkan bahwa nilai WPD
memiliki trend positif yang berarti pada lokasi tersebut memiliki peningkatan nilai WPD tiap
tahunnya. Sedangkan pada titik 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 memiliki nilai trend negatif yang berarti
mengalami penurunan nilai WPD. Nilai kemiringan trendline mungkin mengungkap dampak
perubahan iklim pada aktivitas angin kencang (badai) dan berakibat pada WPD di daerah
tersebut.
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4. Kesimpulan
Pada penelitian ini, penulis menyajikan analisis energi angin di sepanjang pantai Nusa Tenggara
melalui estimasi Wind Power Density (WPD). Fokus penelitian ini adalah pada 10 wilayah
lepas pantai sepanjang garis pantai Nusa Tenggara. Data ECMWF untuk periode 1988-2017
(30 tahun) disusun untuk memperkirakan dan menganalisa WPD dengan lebih baik. Hasilnya
menunjukkan bahwa nilai WPD yang lebih tinggi terdapat di atas Pulau Mataram (pada titik 6)
dengan peningkatan 5,43 % tiap tahunnya. Hasil analisis persentil menunjukkan bahwa WPD
dipengaruhi oleh aktivitas angin kencang seperti siklon dan fenomena mesoscale yang ekstrem.
Khusus untuk WPD, nilai tertinggi berada di atas wilayah lepas pantai dari Pulau Mataram di
mana posisi barometrik dan kondisi angin kencang sering terjadi. Sebuah temuan menarik dari
penelitian ini adalah tren WPD selama bertahun-tahun. Analisis kecenderungan WPD
menunjukkan sedikit kecenderungan positif untuk beberapa titik. Kecenderungan WPD yang
terletak di lepas pantai bagian Utara Pulau Mataram dan Nusa Tenggara Barat dapat dikaitkan
dengan dampak perubahan iklim terhadap peningkatan aktivitas angin kencang. Mengingat
bahwa temuan ini didasarkan pada deret waktu yang ditandai dengan resoulusi spasial yang
terbatas dan resolusi temporal yang rendah (data bulanan) serta interaksi gelombang laut yang
kompleks. Oleh karena itu, nilai kecenderungan WPD harus diselidiki lebih lanjut dengan
menggunakan sistem pemodelan atmosfer yang lebih baik.
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LAMPIRAN
Seasonal Mean Wind Power Density with Trendline for all the 10 Point
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VARIASI SPASIAL DAN TEMPORAL b-VALUE DI SULAWESI
UTARA DAN ZONA TUMBUKAN LAUT MALUKU
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Abstrak. Sulawesi Utara dan Zona Tumbukan Laut Maluku merupakan daerah yang memiliki kondisi
tektonik kompleks karena merupakan tempat pertemuan empat lempeng yaitu Lempeng Indo-Australia,
Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Filipina yang mengakibatkan sering terjadinya
gempabumi dengan magnitudo yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi
spasial dan temporal b-value di daerah Sulawesi Utara dan Zona Tumbukan Laut Maluku. Data yang
digunakan dalam penelitian ini berasal dari katalog Pusat Studi Gempabumi Nasional (PuSGeN) tahun
1963-2016 dengan Magnitudo Mw 4,5-8,2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Makximum Likelihood dari persamaan Gutenberg-Richter. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
baik Sulawesi Utara maupun Zona Tumbukan Laut Maluku memiliki b-value rata-rata 1,06 dan 1,02
yang mengindikasikan kedua daerah tersebut memiliki b-value rendah yang dan tingkat stress yang
tinggi, dimana gempabumi besar (Mw>7) telah terjadi sebanyak 11 event selama kurun waktu 19632016. Penurunan nilai b-value terjadi sebelum 5 event gempabumi di daerah Zona tumbukan Laut
Maluku dan 4 event di daerah Sulawesi Utara dengan Mw>7.
Kata Kunci: b-value, stress, maximum likelihood, spasial, temporal.

1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng yaitu
Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Laut Filipina (Hall and Wilson, 2000). Sunarjo
(2012) menyatakan bahwa Indonesia termasuk daerah kegempaan aktif dimana selama tahun
1976–2006 telah terjadi 3.486 gempabumi dengan magnitudo lebih dari 6,0. Berdasarkan data
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak tahun 1991–2009 (19 tahun)
telah terjadi 27 kali gempabumi merusak dan 13 kali gempabumi menimbulkan tsunami.
Berdasarkan struktur litotektonik, Sulawesi dibagi menjadi empat daerah, yaitu Mandala Barat
(West and North Sulawesi Volcano-Plutonic Arc), Mandala Tengah (Central Sulawesi
Methamorphic Belt), Mandala Timur (East Sulawesi Ophiolite Belt) dan Fragmen Benua
Banggai-Sula-Tukang Besi (Sompotan, 2012). Daerah subduksi Sulawesi Utara merupakan
zona subduksi konvergen yang memanjang ke arah timur (Kertapati, 2006). Pada zona
tumbukan Laut Maluku terdapat suatu penunjaman dari lempeng laut Maluku yang menunjam
ke dua arah yaitu barat dan timur (Pasau dan Tanauma, 2011).
Untuk memahami kondisi tektonik di suatu daerah dapat dilakukan dengan pendekatan statistik
kegempaan melalui perhitungan b-value secara spasial dan temporal. Kulhanek (2005)
mengungkapkan bahwa b-value menunjukkan aktivitas stress lokal. Stein dan Wyssesion
(2003) menyatakan bahwa b-value secara umum adalah 1. Berdasarkan distribusi spasial
parameter seismotektonik mengindikasikan bahwa wilayah dengan b-value rendah berpotensi
terjadi gempabumi besar, sedangkan b-value yang tinggi mengindikasikan potensi kecil terjadi
gempabumi besar. a-value yang tinggi mengindikasikan tingkat keaktifan kegempaan yang
tinggi. b-value secara umum menurun sebelum terjadinya gempabumi besar (Rohadi, 2015).
Scholz (1968) mengungkapkan bahwa b-value yang tinggi berkorelasi dengan tingkat kekuatan
batuan yang rendah dan daya tahan batuan terhadap stress rendah, sebaliknya, b-value yang
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rendah berkorelasi dengan tingkat kekuatan batuan yang tinggi dan daya tahan batuan terhadap
stress tinggi.
2. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari katalog Pusat Studi
Gempabumi Nasional (PuSGeN) tahun 1963-2016 yang telah di relokasi pada rentang
magnitudo Mw 4,5-8,2 dengan lokasi objek penelitian berada di daerah Sulawesi dan zona
tumbukan Laut Maluku pada koordinat 7 LS – 9 LU dan 117 BT- 130 BT (Gambar 1). Jumlah
data awal event gempabumi adalah sebanyak 15.890, setelah melalui proses declustering,
diperoleh 1882 gempabumi susulan (aftershock), sehingga jumlah total gempa utama
(mainshock) pada daerah penelitian ini adalah sebanyak 11.813 atau sekitar 74,3424%.

Gambar 1. Peta episenter gempabumi daerah Sulawesi dan Zona Tumbukan Laut Maluku pada rentang
magnitudo Mw 4,5-8,2 periode tahun 1963 – 2016.

Berikut peta pembagian jenis-jenis gempabumi berdasarkan kedalamannya menurut Howel
(dalam Mutiarani, 2013) di daerah Sulawesi dan zona tumbukan Laut Maluku dalam plot 3
dimensi yang ditunjukkan oleh Gambar 2.
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Gambar 2. Peta distribusi hiposenter daerah Sulawesi dan Zona Tumbukan Laut Maluku dalam bentuk 3
dimensi

Pada penelitian ini dapat diketahui histogram magnitudo dan kedalaman. Histogram magnitudo
menunjukkan jumlah event gempabumi terbanyak berada pada magnitudo sekitar Mw4,6
(Gambar 3(a)). Pada Histogram kedalaman jumlah event gempabumi terbanyak berada pada
kedalaman sekitar 40 km (Gambar 3(b)).
(a)

(b)

Gambar 3. (a) Histogram kedalaman, (b) Histogram magnitudo

3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penentuan b-value adalah menggunakan hubungan frekuensi magnitudo (Frequency – Magnitude Disribution, FMD) yang dikemukakan oleh Ishimoto dan
Gutenberg-Richter (1964) dan dinyatakan dalam persamaan:
log 𝑁(𝑀) = 𝑎 − 𝑏𝑀
log N(M) adalah jumlah event gempabumi dengan magnitudo M, a merupakan parameter
seismotektonik yang berkorelasi dengan tingkat keaktifan kegempaan, b adalah parameter
seismotektonik yang berkorelasi dengan tingkat stress batuan, dan M merupakan magnitudo
event gempabumi. Perhitungan b-value dilakukan dengan menggunakan metode maximum
likelihood (Utsu, 1965) yaitu:
𝑏̂ =

log 𝑒
̅
𝑀−𝑀0

̅=
dimana 𝑀

∑𝑛
𝑖=1 𝑀𝑛
∑𝑛
𝑖=1 𝑛

̅ merupakan rata - rata magnitudo, Mo adalah nilai minimum magnitudo dan besar Log
Nilai 𝑀
e yaitu 0,4343. Standar deviasi dari b-value dapat ditentukan menggunakan persamaan yang
diberikan oleh dari Shi dan Bolt (1982) sebagai berikut:
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̅ )2
∑𝑛 (𝑀𝑖 − 𝑀
𝛿𝑏 = 2.30𝑏 2 √ 𝑖=1
𝑛(𝑛 − 1)
𝛿𝑏 merupakan standar deviasi b-value, dan 𝑛 adalah jumlah event gempabumi yang terjadi
pada suatu daerah.
Proses pengolahan data penelitian ini dijelaskan oleh diagram alur penelitian dibawah ini.

Gambar 4. Diagaram alur penelitian

4. Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa b-value rata-rata pada daerah Sulawesi Utara dan Zona
Tumbukan Laut Maluku masing-masing berkisar antara 1,0-1,8. Berdasarkan Gambar 5. (a) bvalue pada Zona Tumbukan Laut Maluku hingga Pulau Sangihe berada pada rentang 1,3 hingga
1,8, sedangkan Pulau Sulawesi memiliki rentang b-value sekitar 0,7 hingga 1,9, Daerah
Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki b-value pada rentang 1,2 hingga 1,4. b-value besar
terlihat berada di sekitar Teluk Tomimi dengan b-value sekitar 1,8, perhitungan nilai b–value
bergantung pada event gempabumi yang terjadi pada daerah tersebut, sedangkan Teluk Tomimi
memiliki data event yang sangat sedikit sehingga b-value pada daerah tersebut over-setimate.
Scholz (1968) mengungkapkan bahwa b-value yang tinggi berkorelasi dengan tingkat kekuatan
batuan yang rendah dan daya tahan batuan terhadap stress rendah, sebaliknya b-value yang
rendah berkorelasi dengan tingkat kekuatan batuan yang tinggi dan daya tahan batuan terhadap
stress tinggi.
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(a
)

(b
)

(c
)

Gambar 6. (a) Peta variasi spasial b-value, (b) Peta variasi spasial a-value, (c) Peta densitas gempabumi wilayah
Sulawesi Utara dan zona tumbukan Laut Maluku. Daerah yang dibatasi kotak kotak warna merah merupakan
daerah Sulawesi Utara, sedangkan kotak warna hijau merupakan daerah Zona Tumbukan Laut Maluku.

Pada daerah Sulawesi Utara, b-value rata-rata adalah sebesar 1,02 0,02 sedangkan b-value
pada Zona Tumbukan Laut Maluku adalah sebesar 1,06 0,01 dengan Magnitude of
Completeness (Mc) 4,7 (Gambar 7).

(a)

(b)

Gambar 7. (a) Grafik hubungan jumlah event gempabumi dengan magnitudo daerah Sulawesi Utara, (b) Grafik
hubungan jumlah event gempabumi dengan magnitudo daerah Zona Tumbukan Laut Maluku

Rohadi (2015) mengungkapkan bahwa a-value yang tinggi mengindikasikan tingkat keaktifan
kegempaan atau tingkat seismisitas yang tinggi. Berdasarkan Gambar 7(a), daerah dengan avalue relatif lebih tinggi adalah zona tumbukan Laut Maluku, yaitu rata-rata 8.61, dimana pada
daerah ini sering terjadi gempabumi, sementara daerah Sulawesi Utara memiliki a-value ratarata 8.04.
Densitas kegempaan merupakan tingkat kerapatan gempabumi di suatu daerah dengan satuan
logaritma dari jumlah event gempabumi per-kilometer persegi. Pada Gambar 6(c) daerah
dengan densitas relatif lebih tinggi dari daerah sekitarnya berada di sekitar zona tumbukan Laut
Maluku dengan rentang -1,5 hingga -1,0 log(EQ/km2) ditunjukkan dengan keterangan gambar
yang berwarna merah, yang artinya terdapat 3 sampai 10 event gempabumi setiap 100 kilometer
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persegi. Sedangkan daerah dengan densitas sedang berada pada daerah sebagian Sulawesi Utara
dengan rentang densitas -2,0 hingga -1,6 log(EQ/km2) yang artinya terdapat 10 sampai 25 event
gempabumi setiap 1000 kilometer persegi. Daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
memiliki densitas yang rendah yaitu sekitar -3,0 hingga -2,5 log(EQ/km2), sehingga terdapat
10 sampai 31 event gempabumi setiap 10000 kilometer persegi.
Variasi temporal menunjukkan analisis b-value terhadap waktu untuk menguji potensi
perubahan b-value sebagai precursor gempabumi (Rohadi, 2015). Berdasarkan Gambar 8,
menunjukkan adanya penurunan b-value pada keempat event gempabumi di daerah Sulawesi
Utara. Pada grafik variasi temporal b-value daerah Zona Tumbukan Laut Maluku yang
ditunjukkan oleh Gambar 9, terdapat 5 event gempabumi dengan Mw > 7 periode 1963-2016
yang terjadi di daerah zona tumbukan Laut Maluku berada pada posisi terjadinya penurunan
grafik b-value yakni gempabumi yang terjadi pada tahun 1968, 1989, 2001, 2009, dan 2014,
sedangkan 2 event gempabumi lainnya yang terjadi pada tahun 1986 dan 2007 terjadi pada saat
kenaikan b-value.

M=7.8(1990)

M=7.4(1984)
M=7.4(2008)
M=7.5(1991)

Gambar 8. Grafik variasi temporal b-value pada daerah Sulawesi Utara
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M=7.6(196
8)

M=7.5(198
6)

M=7.1(198
9)

M=7.1(200
M=7.1(201
1)
M=7.5(200 4)
7)
M=7.2(200
9)

Gambar 9. Grafik variasi temporal b-value pada zona tumbukan Laut Maluku

Berdasarkan kedua grafik tersebut dari 11 event gempabumi terdapat 2 event gempabumi yang
berada pada posisi kenaikan grafik b-value yakni gempabumi yang terjadi di daerah temporal
zona tumbukan Laut Maluku pada tahun 1968 dan 2007. Hal ini dapat terjadi karena cakupan
daerah penelitian sangat besar, sehingga kenaikan tersebut dapat terjadi dimana saja sehingga
satu grafik daerah tersebut tidak dapat merepresentasikan semua daerah tersebut secara detail
karena grafik variasi temporal b-value menggunakan pendekatan statistik. b-value pada 9 event
lainnya berada pada penurunan grafik. Hasil tersebut sesuai dengan Rohadi (2015) yang
mengungkapkan bahwa b-value pada umumnya menurun sebelum terjadinya gempabumi.
Namun, tidak setiap penurunan b-value disertai dengan gempabumi besar, hal ini kemungkinan
dapat terjadi saat daerah yang mengalami penurunan b-value tersebut sedang mengalami
akumulasi energi yang dapat dilepaskan dalam bentuk gempabumi besar ataupun kecil.
5. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari hasil analisis variasi spasial dan temporal di
daerah Sulawesi dan zona tumbukan Laut Maluku diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1) Daerah Sulawesi Utara maupun Zona Tumbukan Laut Maluku memiliki b-value rata-rata
1,06 dan 1,02 untuk seluruh kedalaman, yang mengindikasikan kedua daerah tersebut
memiliki tingkat stress yang tinggi, dimana gempabumi besar (Mw>7) telah terjadi
sebanyak 11 event selama kurun waktu 1963-2016.
2) Penurunan nilai b-value terlihat sebelum 5 event gempabumi dengan Mw>7 di daerah Zona
tumbukan Laut Maluku dan 4 event yang berada di daerah Sulawesi Utara terjadi.
Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk untuk mengerjakan penelitian
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597

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

Referensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Gutenberg, B. & Richter, C.F. (1964). Frequency of Earthquakes in California. Bull.
Seismol. Soc. Am., 34, 185-188.
Hall, R. & Wilson, M.E.J., (2000). Neogene sutures in eastern Indonesia. Journal of Asian
Earth Sciences. Vol. 18, 781-808
Kertapati, E.K. (2006). Aktivitas Gempabumi di Indonesia. Bandung:Pusat Survei Geologi.
Kulhanek, O. (2005). Seminar on b-value. Prague: Dept. of Geophysics: Charles
University.
Mutiarani, A. (2013). Studi b-value untuk Pengamatan Seismitas Wilayah Pulau Jawa
Periode 1964-2012. (Skripsi). Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
Pasau, G & Tanauma, A. (2011). Pemodelan Sumber Gempa di Wilayah Sulawesi Utara
Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Gempabumi. Jurnal Ilmiah Sains. Vol. 11 No. 2.
Sunarjo. (2012). Gempa bumi. Edisi populer. Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika.
Sompotan, A. (2012). Struktur Geologi Sulawesi. Bandung: Perpustakaan Sains Kebumian
Institut Teknologi Bandung.
Rohadi, S. (2015). Distribusi Spasial dan Temporal PParameter Seismotektonik Sebagai
Indikasi Tingkat Aktivitas Kegempaan di wilayah Papua. Jurnal Meteorologi dan
Geofisika. Vol. 16, No. 3:189-198.
Scholz, C. (1968) .The Frequency Magnitude Relation of Micro Fracturing in Rock and
its Relation to Earthquake. Bulletin of the Seismological Society of America 58: 399415.
Shi, Y., & Bolt, B.A. (1982). The Standard Error of The Magnitude-Frequency b-value.
Bull. Seismol. Soc. Am., 72, 1677-1687.
Stein, S., & Wyssesion, M. (2003). An Introduction to Seismology, Eartquakes, and Earth
Structure. Blackwell Publishing Ltd: UK.
Utsu, T. (1965). A Method for Determinig The Value of b in a Formula Log N=a-bM
Showing The Magnitude-Frequency Relation for Earthquakes.Geophys. Bull. Hokkaido
Univ., 13, 99-103.

598

PROSIDING SEMINAR BUMI DAN ATMOSFER STMKG 2018

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN JEJARING PENGAMATAN
CUACA DAN IKLIM DI INDONESIA
A. FACHRI RADJAB
Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar
Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No.4, Panakukkang,Makassar
Abstrak. Pengamatan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan layanan cuaca dan
iklim. Pengamatan yang baik akan menghasilkan data yang baik dan pada akhirnya akan menghasilkan
produk layanan informasi yang baik pula. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
selaku institusi pemerintah yang bertugas memberikan layanan informasi cuaca dan iklim juga
mengelola jejaring pengamatan yang terbesar di seluruh Indonesia, baik pengamatan permukaan
(Synoptik) maupun udara atas. Seiring dengan perkembangan jaman, BMKG dituntut untuk terus
meningkatkan pengelolaan jejaring pengamatan termasuk memperluas jejaring pengamatan. Namun
demikian karena sumber dayanya yang terbatas, BMKG belum maksimal dalam memperluas jejaring
pengamatannya. Perlu ditemukan cara alternatif untuk memperluas jejaring pengamatan. Salah satu
cara alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kemitraan dengan pihak lain. Saat ini
BMKG telah banyak melakukan kemitraan, namun pada umumnya kemitraan yang dibangun adalah
dalam hal kerjasama pertukaran data dan informasi, masih belum banyak kerjasama yang spesifik
dalam bidang pengelolaan jejaring pengamatan. Penelitian ini mengungkap peluang kemitraan dan
menemu-kenali model kemitraan yang ideal dalam pengelolaan jejaring pengamatan cuaca dan iklim.
Kata kunci : kemitraan, jejaring, pengamatan
Abstract. Observation is the most important aspect on weather and climate services. Good quality
observation will provide a good and realiable observation that finally will lead to qualified weather
dan climate services. BMKG as a goverment institution that has a responsibility on providing weather
and climate services also managing an observation network that installed nation wide, either surface
observation (synoptic) or upper air observation. As technology and society keep on developing, BMKG
has to keep improving its capability on managing the observation network. Unfortunately, due to its
limited resources, BMKG unable to maximally extend its observastion networks. The alternative ways
need to be found to assist BMKG on extending its observation networks. One of those alternative way
is to make a partnership with other parties. Currently BMKG has develop quite big number of
partnership, mostly on exchange of data and information, only a few of specific partnership on
observation network managemant. This research is not only describing the potential partnership that
can be developed between BMKG and other parties on observation network management but also
identifying a suitable partnership model to be develop.
Keywords : partnership, network, observation

1.

Pendahuluan

Layanan informasi cuaca dan iklim yang yang cepat, tepat, akurat mudah dimengerti dan
berdaya jangkau luas saat ini makin dibutuhkan oleh berbagai sektor kehidupan seperti
transportasi, kebencanaan, pertanian, energi, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya. Salah
satu unsur penting dalam pengelolaan informasi cuaca dan iklim adalah proses pengamatan
cuaca dan iklim. Proses pengamatan yang baik akan menghasilkan data yang baik yang pada
akhirnya akan menghasilkan produk informasi cuaca dan iklim yang baik pula.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selaku institusi pemerintah yang
bertugas memberikan layanan informasi cuaca dan iklim dituntut untuk terus meningkatkan
kualitas dan kuantitas layanannya termasuk dalam hal pengelolaan jejaring pengamatan. Saat
ini BMKG mengelola jejaring pengamatan cuaca dan iklim, baik pengamatan permukaan
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(sinoptik) maupun pengamatan udara atas (Upper air). Stasiun pengamatan cuaca dan iklim
BMKG baik yang manual maupun otomatis tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
Tugas utama BMKG dalam mengelola jejaring pengamatannya adalah menjaga kelangsungan
operasional peralatan pengamatan dan meningkatkan kerapatan jejaring pengamatan dengan
cara memperbanyak titik-titik pengamatan di seluruh Indonesia. Sumber daya yang terbatas
membuat BMKG belum maksimal dalam melaksanakan kedua tugas tersebut. Jika hanya
mengandalkan sumberdaya pemerintah, sulit bagi BMKG untuk mengembangkan jejaring
pengamatannya. Oleh karenanya dibutuhkan solusi alternatif dalam melaksanakan tugas ini.
Salah satu alternatif yang bisa dilakukan BMKG adalah dengan membangun kemitraan dengan
para pemangku kepentingan.
Saat ini BMKG telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, namun pada umunya
kemitraan yang dibangun adalah kerjasama dalam hal pertukaran data dan informasi, belum
banyak kerjsama yang spesifik dalam hal pengelolaan jejaring pengamatan. Penelitian ini
ditujukan untuk mengungkap peluang kemitraan sekaligus menemu-kenali model kemitraan
yang ideal dalam pengelolaan jejaring pengamatan cuaca dan iklim.
Definisi Kemitraan
Kemitraan memiliki cakupan yang sangat luas baik dari sisi konsep maupun penerapannya. Ada
berbagai asumsi yang menggarisbawahi definisi dari kemitraan itu sendiri. Pertama, peluang
sinergi dalam berbagai bentuk, sehingga menghasilkan pemahaman bahwa hasil dari bergabung
akan lebih besar daripada terpisah-pisah. Kedua, kemitraan melibatkan unsur diantara
pengembangan dan pelaksanaan strategi atau sekumpulan proyek/operasi, meskipun setiap
pelakunya mungkin tidak memiliki tingkat keterlibatan yang sama pada setiap tahapnya.
Ketiga, didalam kemitraan pemerintah dan swasta, sektor publik tidak semata hanya mengejar
tujuan komersil. Oleh karenanya kriteria dari kemitraan dapat juga diartikan sebagai adanya
kemitraan sosial. (McQuaid, R.W., 2000)
Dilihat dari perspektif pembangunan ekonomi, Sellgren (1990) mendefinisikan kemitraan
sebagai suatu skema dengan keterlibatan atau pendanaan dari lebih dari satu lembaga. Bennett
and Krebs (1994) menekankan hal yang sama, yaitu adanya tujuan bersama dari beberapa
lembaga dan mendefinisikan kemitraan sebagai kesepakatan kerjasama antara beberapa aktor
untuk bekerja bersama guna mencapai tujuan ekonomi yang telah ditentukan bersama. Hingga
saat ini telah banyak berkembang definisi-definis tentang kemitraan dengan
mempertimbangkan perspektif kebijakan.
Salah satu definisi yanng menggambarkan luasnya ruang lingkup kemitraan dan kontribusi dari
para pihak yang terlibat adalah seperti yang diungkapkan oleh Commonwealth (State) of
Massachusetts : “Kemitraan adalah kolaborasi antara pelaku bisnis, organisasi nirlaba dan
pemerintah yang mana segala resiko, sumberdaya dan kemampuan dipikul bersama dalam
sebuah proyek yang pada akhirnya dapat membawa kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat
dan juga bagi masyarakat” (Stratton, 1989).
Dalam persepktif pembangunan nasional di Indonesia, Kartasasmita (1996) pernah
mengungkapkan bahwa Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat
keadilan dalam perolehan keuntungan dan manfaat, pembebanan biaya dan penanggungan
resiko yang timbul dalam kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, kemitraan yang
dikembangkan adalah kemitraan yang setara antara para pelaku sesuai dengan kemampuan
kontribusinya.
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Jejaring Pengamatan Global
Pengamatan cuaca merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan operasional yang
dilaksanakan oleh sebuah lembaga meteorology. Terdapat 3 (tiga) komponen penting bagi
sebuah lembaga meteorology dalam menjalankan operasinya, yaitu back office, front office dan
technical infrastructure (Benichou, 2016). Jejaring pengamatan merupakan bagian penting dari
technical infrastructure tersebut.
Pengelolaan jejaring pengamatan global saat ini diatur oleh World Meteorlogical Organization
(WMO) dalam program yang disebut System Pengamatan Global atau Global Observing
System (GOS). Tujuan dari GOS adalah untuk menyediakan pengamatan cuaca yang
berkualitas baik dari daratan, permukaan laut maupun dari angkasa, yang selanjutnya data hasil
pengamatan ini akan digunakan untuk pembuatan analisis dan prakiraan cuaca serta aplikasi
terkait lainnya. (WMO, 2003)
Secara umum GOS terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu pengamatan berbasis permukaan bumi
(surface based observation) dan pengamatan berbasis angkasa (space based observation).
Pengamatan berbasis permukaan bumi dapat terdiri dari stasiun pengamatan sinoptik darat, laut,
maupun udara atas, stasiun pengamatan iklim, stasiun meteorologi pertanian, stasiun
meteorologi penerbangan dan stasiun meteorologi khusus. Stasiun pengamatan cuaca darat
(land synoptic station) dapat berupa stasiun pengamatan berawak (manned station) maupun
stasiun pengamatan otomatis (unmanned station) (WMO, 2007). Stasiun pemantau cuaca
otomatis dapat berupa Automatic Weather Stations (AWS), Automatic Rain Gauge (ARG),
Automatic Weather Observation System (AWOS) maupun Agriculture Automatic Weather
Station (AAWS). Pada dasarnya peralatan pengamatan otomatis ini digunakan untuk
meningkatkan kerapatan dan kehandalan jejaring pengamatan (WMO, 2010)
Dalam melakukan pengamatan, seluruh stasiun pengamatan harus dilengkapi dengan peralatan
pengamatan yang terstandarisasi dan sudah terkalibrasi secara rutin, sehingga data yang
dihasilkan layak untuk digunakan lebih lanjut, baik sebagai data dukung pembuatan prakiraan
cuaca maupun sebgaia data input pemodelan cuaca.

2. Metode Penelitian
2.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sederhana dimana selain dilakukan proses
deskripsi atas teori dan data yang ada juga dilakukan analisis atas data yang diperoleh. Selain
itu pada penelitian ini juga dilakukan pendekatan studi, yaitu melalui studi literatur. Adapun
landasan teori pada penelitian ini adalah teori tentang kemitraan.
2.2. Data
2.2.1. Data Kemitraan BMKG
Merupakan data sekunder yang didapat dari data kerjasama BMKG dengan pihak lain, baik
instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, media massa maupun masyarakat umum.
Kerjasama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama yang masih aktif (masih
berlangsung). Sumber data adalah Bagian Kerjasama BMKG.
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2.2.2. Metadata AWS, AAWS dan ARG BMKG
Merupakan data sekunder yang yang berisi data tentang nama dan jenis alat, lokasi,
kepemilikan, status operasional alat dan contact person lokal. Seluruh perangkat AWS, AAWS
dan ARG yang terdapat dalam metadata ini adalah perlatan yang dikelola oleh BMKG. Data
didapat dari Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG.
2.2.3. Data Persepsi Kemitraan
Merupakan data primer yang didapat dari survei persepsi kemitraan. Responden dari survei ini
adalah sebanyak 16 (enam belas) orang yang berasal dari kalangan internal BMKG. Tujuan dari
survei ini adalah untuk mengetahui persepsi responden yang merupakan pegawai BMKG
tentang peluang kemitraan dalam pengelolaan jejaring pengamatan, khususnya dalam hal perlu
atau tidaknya peran mitra dalam 4 (empat) aspek pengelolaan jejaring pengamatan. Adapun keempat aspek pengelolaan jejaring pengamatan tersebut beserta pertanyaan dan bobotnya adalah
sebagai berikut :
Tabel 1. Pertanyaan Survey Persepsi Kemitraan

No.
Aspek
Pertanyaan
1
Perencanaan
Apakah mitra perlu terlibat
dan
dalam perencanaan dan
Pengembangan pengembangan?

Bobot Respon
0 = tidak perlu
1 = perlu
2 = sangat perlu

2

Monitoring
Operasional

Apakah mitra perlu terlibat
dalam monitoring
operasional?

0 = tidak perlu
1 = perlu
2 = sangat perlu

3

Pemeliharaan
Alat

Apakah mitra perlu terlibat
dalam pemeliharaan alat?

4

Pemanfaatan
Data

Apakah mitra perlu terlibat
dalam pemanfaatan data?

0 = tidak perlu
1 = perlu
2 = sangat perlu
0 = tidak perlu
1 = perlu
2 = sangat perlu

2.3. Analisis Data
2.3.1. Analisis Data Kerjasama BMKG
Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kerjasama kemitraan yang
berkaitan dengan pengelolaan jejaring pengamatan, dan bila terdapat kemitraan dimaksud maka
akan dilakukan pendalaman seberapa jauh peran mitra BMKG dalam pengelolaan jejaring
pengamatan dimaksud. Adapun variabel kemitraan yang akan dianalisis adalah :
a. Profil mitra yang dikelompokkan kedalam 5 kelompok mitra, yaitu : Instansi pemerintah
(Public), Perusahaan Swasta (Private), Universitas dan lembaga penelitian (Professional),
Media massa (Press) dan Masyarakat umum (People).
b. Model kemitraan yang dikelompokkan kedalam 6 (enam) jenis kemitraan, yaitu :
penanaman modal bersama (joint investment), pengoperasian bersama (joint operation),
riset bersama, kerjasama pendidikan, pertukaran data/informasi dan pemanfaatan lahan.
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2.3.2. Analisis Metadata AWS, AAWS dan ARG BMKG
Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur kemitraan dalam
pengelolaan jejaring pengamatan BMKG saat ini dan apabila ada, akan dianalisis seberapa jauh
peran mitra dalam pengelolaan jejaring pengamatan. Adapun variabel yang akan dianalisis
adalah :
a. Lokasi penempatan alat
b. Kepemilikan alat
2.3.3. Analisis Data Survei Persepsi Kemitraan
Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dari internal BMKG tentang peran mitra
dalam pengelolaan jejaring pengamatan BMKG. Adapun variabel persepsi yang disurvei adalah
:
a. Peran mitra dalam perencanaan dan pengembangan jejaring pengamatan
b. Peran mitra dalam monitoring operasional jejaring pengamatan
c. Peran mitra dalam pemeliharaan jejaring pengamatan
d. Peran mitra dalam pemanfaatan data hasil pengamatan.
2.4.

Definisi Operasional

a. Kemitraan di bidang layanan informasi cuaca dan iklim adalah kemitraan antara Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika selaku pihak pemerintah dengan instansi pemerintah
lainnya, swasta, masyarakat, professional dan media.
b. Kelompok Mitra adalah kumpulan pihak yang telah atau berpeluang untuk melakukan
kemitraan dengan BMKG. Mitra-mitra tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu :
1. Kelompok Mitra Pemerintah (Public / P1), adalah kelompok mitra BMKG yang berasal
dari instansi pemerintah lainnya, yaitu : Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah,
Polri dan TNI.
2. Kelompok Mitra Swasta (Private / P2), adalah kelompok mitra BMKG yang berasal dari
perusahaan swasta baik swasta murni maupun BUMN
3. Kelompok Mitra Profesional (Professional / P3), adalah kelompok mitra BMKG yang
berasal dari lembaga profesional, yaitu Universitas, Lembaga Penelitian dan Organisasi
Profesi.
4. Kelompok Mitra Media Massa (Press / P4), adalah kelompok mitra BMKG yang berasal
dari perusahaan media, baik media cetak, elektronik maupun online.
5. Kelompok Mitra Masyarakat Umum (People / P5), adalah kelompok mitra BMKG yang
berasal dari kumpulan masyarakat umum, yaitu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik
c. Model kemitraan yang ideal adalah bentuk atau model kemitraan dalam bidang pengelolaan
jejaring pengamatan cuaca dan iklim yang dinilai paling sesuai untuk diterapkan di
Indonesia.
d. Jenis kemitraan adalah kelompok jenis kemitraan yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok :
1. Kemitraan penanaman modal bersama (joint investment),
2. Kemitraan pengoperasian bersama (joint operation),
3. Kemitraan riset bersama (joint research)
4. Kemitraan kerjasama pendidikan,
5. Kemitraan pertukaran data/informasi, dan
6. Kemitraan pemanfaatan lahan
e. Jejaring pengamatan adalah jejaring stasiun pengamatan cuaca otomatis (AWS, AAWS dan
ARG) yang dikelola BMKG dan lokasi berada diluar kantor BMKG di seluruh Indonesia.
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f. Peralatan pengamatan cuaca otomatis adalah Automatic Weather Station (AWS),
Agriculture Automatic Weather Station (AAWS) dan Automatic Rain Gauge (ARG)

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Jejaring Pengamatan Cuaca dan Iklim di Indonesia
Pengamatan cuaca dan iklim di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh BMKG, namun juga
dilakukan oleh pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta. BMKG sendiri saat ini
mengelola lebih dari 8000 dimana sekitar 1021 diantaranya adalah stasiun pemantau cuaca
otomatis (AWS, AAWS dan ARG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana 974
diantaranya berada diluar kantor BMKG. Dilihat dari kepemilikannya, 915 lokasi stasiun
pengamatan cuaca otomatis yang ada merupakan milik BMKG, hanya 69 lokasi yang bukan
milik BMKG. Sementara apabila dilihat dari lokasi penempatan alat, maka diperoleh data
sebagai berikut :
Tabel 2. Jumlah AWS, AAWS dan ARG berdasarkan lokasi

No.
1
2
3
4

Lokasi
Kantor instansi pemerintah
Universitas / Sekolah
Masyarakat Umum
Perusahaan Swasta / BUMN
Jumlah

Jumlah
931
13
4
26
974

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa kepemilikan peralatan pengamatan cuaca otomatis
masih didominasi oleh BMKG, belum banyak pihak diluar BMKG yang turut berinvestasi
memiliki peralatan tersebut. Sementara jika dilihat dari lokasi penempatan alat terlihat bahwa
sebagian besar alat yang ditempatkan diluar kantor BMKG berada dilinfkungan kantor instansi
pemerintah.
Melihat data-data tersebut dan menyesuaikannya dengan 5 (lima) jenis kemitraan sebagaimana
disebutkan pada Bab 1 diatas, makan dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa kemitraan
dalam pengelolaan jejaring pengamatan cuaca otomatis masih sebatas pada jenis kemitraan
penggunaan lahan, belum terlihat adanya jenis kemitraan pengoperasian bersama ataupun
investasi bersama.
3.2. Aspek Pengelolaan Jejaring Pengamatan
Dalam mengelola jejaring pengamatan cuaca dan iklim terdapat 4 (empat) aspek penting, yaitu
:
1. Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Pengamatan
Meliputi perencanaan jumlah dan kerapatan jejaring pengamatan, lokasi penempatan alat,
instansi yang terlibat, system komunikasi data. Dalam merencanakan pengembangan jejaring
pengamatan, WMO memberikan panduan agar pengelola jaringan, dalam hal ini lembaga
meteorology, melakukan koordinasi dengan pengguna jasa untuk mengetahui dengan jelas
kebutuhan pengguna jasa atas data hasil pengamatan, bahkan lebih jauh WMO menyarankan
agar pengguna jasa dilibatkan dalam pembuatan desain jejaring pengamatan (WMO, 2010).
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2. Monitoring Operasionalisasi Jejaring Pengamatan
Dalam mengoperasikan jejaring pengamatan, pengelola harus memastikan bahwa seluruh
perangkat yang termasuk dalam jejaring pengamatan bekerja dengan baik. Guna memastikan
hal ini maka perlu dilakukan monitoring opesional jejaring pengamatan yang meliputi :
a) Monitoring dataflow, untuk memastikan bahwa alat mampu menghasilkan data
pengamatan dan data tersebut terkirim dengan baik dan lengkap.
b) Monitoring kinerja peralatan pengamatan, untuk memastikan bahwa seluruh perangkat
lunak dan perangkat keras seperti sensor, solar panel, data logger dan lain sebagainya
bekerja dengan baik.
c) Monitoring system jaringan komunikasi, untuk memastikan bahwa alat mampu
berkomunikasi dengan pust data dan mengirimkan data secara rutin dan lengkap.
d) Monitoring kondisi lingkungan, untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan tetap terjaga
dengan baik dan mendukung operasional pengamatan. Kondisi lingkungan yang perlu
dimonitor antara lain ketinggian rumput disekitar alat, obstacle atau objek penghalang
disekitar alat, pagar pengaman alat dan lain sebagainya.
3. Pemeliharaan Jejaring Pengamatan
Terdapat 4 (empat) hal penting yang harus selalu dipelihara guna menjaga kelangsungan
operasional sebuah stasiun pengamatan cuaca, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, sistem
komunikasi data dan kondisi lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Kepala BMKG No. 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis dan
Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
disebutkan bahwa pemeliharaan AWS, AAWS dan ARG sedikitnya meliputi :
1. Pemeliharaan berkala :
a. Satu kali setiap satu minggu, dilakukan untuk membersihkan kondisi lingkungan dan
membersihkan perangkat keras (sensor dan solar panel)
b. Satu kali setiap 6 bulan, dilakukan untuk membersihkan kondisi lingkungan,
membersihkan perangkat keras (sensor dan solar panel), memeriksa kinerja data
logger, pemeriksaan system catu daya dan kelistrikan, pemeriksaan dataflow dan
pemeriksaan kinerja system komunikasi
2. Perbaikan untuk mengembalikan fungsi, yang terdiri dari penggantian komponen secara
berkala dan perbaikan peralatan pada saat terjadi kerusakan
4. Pemanfaatan Data Hasil Pengamatan
Setelah proses pengamatan berlangsung dan data terkirim dengan baik, aspek terakhir yang
tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan yang
baik pada gilirannya akan menghasilkan produk informasi yang baik pula. Data hasil
pengamatan dapat digunakan untuk pembuatan prakiraan cuaca, analisis cuaca / iklim yang
telah terjadi maupun sebagai data input untuk pemodelan cuaca. Pemanfaatan data hasil
pengamatan dapat dilakukan oleh BMKG maupun oleh pihak lain selaku pengguna jas BMKG.
3.3. Model Kemitraan Pengelolaan Jejaring Pengamatan di Beberapa Negara
1. Oklahoma Mesonet, AS
Oklahoma Mesonet merupakan jejaring pengamatan cuaca yang dikelola oleh
Oklahoma Climatological Survey (OCS), University of Oklahoma. Jejaring
pengamatan ini terdiri dari 120 AWS yang tersebar di 77 county yang ada di negara
bagian Oklahoma. Rintisan awal program ini telah dilakukan oleh para ilmuwan pada
pertenghan tahun 1980 dan mulai resmi beroperasi pada tahun 1987. Kemitraan yang
dilakukan pada saaat itu adalah mulai dari tahap desain, pembangunan, pemeliharaan
hingga pembiayaan. Sejak tahun 1994 hingga saat ini Oklahoma Mesonet telah
mengumpulkan lebih dari 3,5 milyar data observasi dan menghasilkan jutaan produk
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informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada berbagai sektor oleh para
pengguna jasanya (Mc. Pherson, et.al, 2006).
Data hasil pengamatan terkirim secara real time ke Oklahoma Climatological Survey
di University of Oklahoma untuk selanjutnya dipublikasi secara umum. Banyak pihak
yang berpartisipasi dalam pemanfaatan data dari jejaring pengamatan ini, termasuk
NOAA National Weather Service. Dalam mengelola jejaring pengamatannya, OCS
mendapatkan dukungan dana dari Oklahoma Departement of Public Safety.
Gambaran diatas menunjukkan model kemitraan dalam pengelolaan jejaring
pengamatan dimana pengelola jejaring adalah universitas dan lembaga meteorology
dalam hal ini NOAA NWS menjadi pengguna jasanya.
2. Weather Observation Website (WOW), UK Met Office
The Weather Observations Website (WOW) resmi beroperasi pada bulan Juni 2011
dan dioperasikan oleh Public Weather Service – UK Met Office dengan didukung oleh
Royal Meteorological Society dan DEpartemen Pendidikan Inggris. Tujuan dari
website ini adalah untuk memberikan wahana bagi tukar menukar data hasil
pengamatan cuaca dari manapun itu asalnya tanpa ada ketentuan tingkat ke-detailan
data dan frekuensi pengiriman data.
Keanggotaan WOW bersifat terbuka, setiap orang bisa menjadi anggota dari WOW,
caranya cukup dengan melakukan registrasi secara online. Setelah terdaftar menjadi
anggota maka bisa melakukan upload data hasil pengamatan yang dilakukan secara
sukarela. Keanggotaan dapat bersifat perorangan maupun kelompok (organisasi).
Selain itu WOW juga menyediakan tutorial pengamatan cuaca dan mekanisme
pelaporannya.
Dari gambaran diatas terlihat adanya kemitraan dalam pengelolaan jejaring
pengamatan baik dalam aspek pengoperasian, dimana pengoperasian dilakukan secara
terbuka dan sukarela, maupun dari aspek pemanfaatan data.
3. Community Weather Information Network, Hongkong China
The Community Weather Information Network (Co-WIN) merupakan insiatif bersama
dalam hal edukasi publik antara Hongkong Observatory (HKO), Hong Kong
Polytechnic University (PolyU) dan Chinese University of Hong Kong (CUHK). CoWIN mulai beroperasi pada tahun 2007 yang berfungsi sebagai platform terbuka untuk
tukar menukar data dan informasi meteorology secara real time.
Co-WIN terbuka bagi institusi pendidikan dan organisasi masyarakat. Institusi atau
organisasi yang menjadi anggota wajib menginstal AWS di lokasiya dan mengirimkan
datanya secara realtime serta memastikan AWS nya dapat beroperasi dengan baik.
Setiap institusi atau organisasi yang telah mendaftar menjadi anggota Co-WIN akan
mendapatkan bahan ajar secara rutin dan menjadi peserta dalam berbagai event CoWIN termasuk program pelatihan.
Sama halnya dengan kedua contoh diatas, Co-WIN juga menggambarkan adanya
kemitraan dalam pengelolaan jejaring pengamatan,baik dari aspek perencanaan,
pengoperasian maupun pemanfaatan datanya.
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3.4. Kemitraan Eksisting di BMKG
Hingga saat ini BMKG telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain. Berdasarkan data
dari Biro Hukum dan Organisasi BMKG, tercatat ada 166 naskah kerjasama yang masih berlaku
(aktif). Apabila dilakukan analisis data dengan menggunakan kriteria jenis kemitraan
sebagaimana disebutka dalam Bab 1, terlihat bahwa pada umumnya kemitraan yang dibangun
dalam kerjasma BMKG dengan para mitranya adalah masih berkisar pada jenis kemitraan
pertukaran data/informasi dan kemitraan pemanfaatan lahan. Belum banyak terlihat kemitraan
dalam hal pengoperasian bersama apalagi investasi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masih
terbuka peluang kemitraan khususnya dalam pengelolaan jejaring pengamatan cuaca.
Tabel 3. Jumlah Naskah Kerjasama BMKG berdasarkan jenis kemitraan

No.

JENIS KEMITRAAN

JUMLAH

PERSEN

1

Invsetasi Bersama

2

1%

2

Pengoperasian Bersama

15

9%

3

Riset Bersama

14

8%

4

Kerjasama Pendidikan

24

14%

5

Pertukaran Data/Informasi

65

39%

6

Pemanfaatan Lahan

46

28%

166

100%

TOTAL

3.5. Analisis Kemitraan
3.5.1. Analisis Persepsi Kemitraan
Berdasarkan survey persepsi kemitraan tentang peran mitra dalam pengelolaan jejaring
pengamatan, didapati hasil sebagai berikut :

No

Tabel 4. Hasil survey persepsi kemitraan
Pertanyaan
Jawaban (%)
Sangat
Perlu
Tidak
perlu
Perlu

1

Apakah mitra perlu terlibat dalam
perencanaan dan pengembangan jejaring
pegamatan

68,8

25

6,3

2

Apakah mitra perlu terlibat dalam
monitoring operasional jejaring
pengamatan

37,5

50

12,5

3

Apakah mitra perlu terlibat dalam
pemeliharaan jejaring pengamatan

43,8

25

31,3

4

Apakah mitra perlu terlibat dalam
pemanfaatan data

31,3

37,5

31,3
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Adapun analisis data hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :
a) Pertanyaan nomor 1 : Apakah mitra perlu terlibat dalam perencanaan dan
pengembangan jejaring pengamatan?
- 68,8 % responden menjawab sangat perlu, artinya 68,8% responden berpersepsi
bahwa mitra dapat dilibatkan mulai dari penentuan jenis alat, penentuan lokasi
hingga keterlibatan dalam hal investasi.
- 25 % menjawab perlu, artinya 25% responden berpersepsi bahwa mitra dapat
dilibatkan dalam bentuk dimintakan pendapat terkait lokasi penempatan alat
- 6,3 % menjawab tidak perlu, artinya 6,3% responden berpersepsi bahwa mitra
tidak perlu dilibatkan sama sekali dalam perencanaan dan pengembangan jejaring
pengamatan.
b) Pertanyaan no.2 : Apakah mitra perlu terlibat dalam monitoring jejaring pengamatan
?
- 37,5 % responden menjawab sangat perlu, artinya 37,5% responden berpersepsi
bahwa mitra dapat dilibatkan dalam monitoring operasionalisasi alat secara rutin,
yaitu mulai dari monitoring perangkat keras, perangkat lunak, system komunikasi
data, kondisi lingkungan hingga monitoring dataflow, dan selanjutnya mitra
memberikan laporan monitoring secara rutin berkala.
- 50% responden menjawab perlu, artinya 50% responden berpersepsi bahwa mitra
dapat dilibatkan dalam monitoring operasionalisasi alat tidak secara rutin. Laporan
monitoring dibuat hanya ketika terjadi kendala atau kerusakan alat.
- 12,5 % responden menjawan tidak perlu, artinya 12,5% responden berpersepsi
bahwa mitra tidak perlu dilibatkan dalam monitoring operasi alat.
c) Pertanyaan no.3 : Apakah mitra perlu terlibat dalam pemeliharaan jejaring pengamatan
?
- 43,8 % responden menjawab sangat perlu, artinya 43,8% responden berpersepsi
bahwa mitra dapat dilibatkan dalam pemeliharaan alat secara rutin dan berkala.
- 25 % menjawab perlu, artinya 25% responden berpersepsi bahwa mitra dapat
dilibatkan dalam pemeliharaan alat namun tidak secara rutin dan berkala.
- 31,3 % menjawab tidak perlu, artinya 31,3% responden berpersepsi bahwa mitra
tidak perlu dilibatkan pemeliharaan alat pengamatan.
d) Pertanyaan no.4 : Apakah mitra perlu terlibat dalam pemanfaatan data hasil
pengamatan ?
- 31,3 % responden menjawab sangat perlu, artinya 31,3% responden berpersepsi
bahwa mitra dapat memanfaatkan data hasil pengamatan, mengolah data tersebut
dan mempublikasikannya.
- 25 % menjawab perlu, artinya 25% responden berpersepsi bahwa mitra dapat
memanfaatkan data hasil pengamatan untuk keperluannya sendiri dan tidak
dipublikasikan.
- 31,3 % menjawab tidak perlu, artinya 31,3% responden berpersepsi bahwa mitra
tidak perlu dilibatkan dalam pemanfaatan data hasil pengamatan.
Dari hasil survey persespi tersebut dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa sebagian besar
responden, dalam hal ini pegawai BMKG mempunyai persepsi bahwa mitra sangat perlu
dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan jejaring pengamatan. Sementara untuk ketiga
aspek lainnya, yaitu monitoring, pemeliharaan dan pemanfaatan data terlihat bahwa persepsi
responden cukup tersebar antara sangat perlu hingga tidak perlu.
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3.5.2. Analisis Variabel Kemitraan
Dari 2 (dua) variable kemitraan, yaitu variable kelompok mitra dan variable model kemitraan
maka dapat dilakukan analisis untuk mengetahui peluang kemitraan yang dapat dilakukan.
Anlisis dilakukan dengan menggunakan matriks peluang kemitraan. Adapun dari 6 (enam)
model kemitraan yang ada, maka hanya 4 (empat) model kemitraan saja yang akan dianalisis,
yaitu model kemitraan investasi bersama, pengoperasian bersama, pemanfaatan data/informasi
dan pemanfaatan lahan. Dalam proses analisis, kedua variable kemitraan ini akan disandingkan
dengan 4 (empat) aspek pengelolaan jejaring kemitraan. Berikut adalah matriks peluang
kemitraan dimaksud :
Tabel 5. Matriks Peluang Kemitraan
Model Kemitraan

Aspek
Pengelolaan
Jejaring
Pengamatan

Investasi
Bersama

Pengoperasian
Bersama

Pertukaran
Data/Informasi

Pemanfaatan
Lahan

Perencanaan
dan
Pengembangan

P1, P2,
P3

P1, P2, P3

P1, P2, P3

P1, P2, P3

Monitoring
Operasional

P1, P2,
P3

P1, P2, P3

P1, P2, P3, P5

N/A

Pemeliharaan
Alat

P1, P2,
P3

P1, P2, P3

P1, P2, P3

N/A

Pemanfaatan
Data

P1, P2,
P3

P1, P2, P3, P5

P1, P2, P3, P4,
P5

N/A

Keterangan : P1 = Public, P2 = Private, P3 = Professional, P4 = Pers, P5 = People

Matriks diatas merupakan hipotesa awal tentang peluang kemitraan yang dapat dibangun dalam
pengelolaan jejaring pengamatan cuaca dan iklim. Dari matriks tersebut dapat dilihat bahwa
pada umumnya kelompok mitra Instansi Pemerintah (P1), Professional / Akademisi (P2) dan
Perusahaan Swasta (P3) berpeluang untuk bermitra dengan BMKG dalam ke-empat aspek
pengelolaan jejaring pengamatan. Adapun model kemitraan yang bisa dibangun adalah
Investasi Bersama, Pengoperasian Bersama dan Pertukaran Data / Informasi. Mengingat
matriks diatas adalah hipotesa awal maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan
melakukan survey kepada para mitra yang mewakili lima kelompok mitra tersebut. Melalui
survey dan analisis yang lebih mendalam diharapkan akan diperoleh hasil yang lebih lengkap
dan lebih menggambarkan peluang kemitraan yang dapat dibangun.

4.

Kesimpulan
1. Kerjasama yang telah dijalin BMKG saat ini dengan berbagai pihak pada umumnya
merupakan kerjasama pertukaran data, belum banyak kerjasama kemitraan yang bersifat
pengelolaan bersama suatu program apalagi kemitraan yang mana didalamnya terdapat
investasi bersama. Khusus untuk kemitraan dalam bidang pengelolaan jejaring
pengamatan cuaca dan iklim juga belum banyak dibangun.
2. Kemitraan dalam pengelolaan jejaring pengamatan cuaca berpeluang untuk dibangun
oleh BMKG. Adapun model kemitraan yang berpeluang untuk dikembangkan lebih
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jauh adalah model kemitraan pengoperasian bersama dan model kemitraan investasi
bersama.
3. Keterlibatan mitra dalam pengelolaan jejaring pengamatan cuaca dan iklim dapat
dilalukan mulai dari perencanaan dan pengembangan jejaring hingga ke pemanfaatan
data.
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