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ANALISIS SEMI TAHUNAN KOEFISIEN HAMBURAN AEROSOL PM10  
DI BUKIT KOTOTABANG 

 
Edison Kurniawan*, Budi Satria dan Yosfi Andri  

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang Sumatera Barat 
*e-mail: edison_k@lycos.com 

 
ABSTRACT 

 
Observation of aerosols at the Global Atmospheric Watch Bukit Kototabang 
has been done in recent years. Analysis of semi-annual PM10 aerosol 
scattering coefficient aimed to determine the diurnal variation, time-series 
variability and periodicity. Results for the diurnal variation of PM10 showed a 
pattern that tended to fluctuate. This was certainly closely related to 
atmospheric conditions, based on the results of statistical calculation that 
suggested a strong correlation between PM10 concentration and rainfall, 
with r = -0.71. During the observation period between January and June 
2010, the maximum aerosol scattering coefficient was recorded in February 
2010 (53.14 Mm-1) and the minimum was in April 2010 (19.89 Mm-1). 
Meanwhile, the six months average was 34.77 Mm-1. Semi-annual 
oscillation was determined by using the Fast-Fourier Transform. The 
periodicity of PM10 aerosol scattering coefficient showed the value of 
25.8571 days. This result can be used as initial basis for the prediction of 
semi-annual cycle of PM10 aerosol scattering coefficient at Bukit 
Kototabang. 
 
Keywords: PM10 Aerosol Scattering Coefficient, diurnal variation, Semi-

Annual Cycle, Fast-Fourier Transform, 
 

 
PENDAHULUAN 
 
Particulate Matter (PM atau aerosol) merupakan salah satu komponen polusi udara 
yang sangat penting dikarenakan memiliki efek terhadap kesehatan manusia baik dalam 
jangka-panjang maupun jangka-pendek seperti serangan jantung, penyakit paru-paru 
dan kulit, bahkan terkadang menyebabkan kematian yang prematur (Krewski et al., 
2000). PM dapat terhisap oleh manusia jika ukurannya lebih kecil dari 10 µm dan 
selanjutnya di dalam pengamatan polusi ambien dikategorikan sebagai kategori tunggal 
yang disebut PM10. Namun, pada partikel yang lebih kecil dengan ukuran diamater 2,5 
µm, PM dapat masuk hingga ke dalam bagian dalam dari paru-paru manusia, yang 
berfungsi bagi pertukaran gas dan proses metabolisme di dalam tubuh.  
 
Di samping memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan, PM juga dapat bereaksi 
dengan gas-gas lain seperti SO2 dan NO2 dan dapat bereaksi secara mobile sebagai inti 
kondensasi. Perbedaan ukuran dari PM juga dapat dikatahui berdasarkan sumbernya. 
Pada partikel yang ukurannya relatif besar (lebih dari 5 µm) secara umum dihasilkan 
secara langsung dari proses pembakaran dan adanya redistribusi debu yang berasal 
dari jalan dan sumber-sumber industri. Sedangkan bagi partikel yang lebih kecil, 
biasanya berasal dari sea-spray (lautan) dan melalui proses kondensasi dan koagulasi 
dari berbagai bahan beracun, karsinogenik dan berbgai multigenik gas, seperti 
sulphuric-acid dan nitric-acid, volatic organic compound dan nitrosamines, yang dapat 
meningkatkan potensi keracunan dikarenakan ukurannya yang sangat kecil (Stern, 
1986). 
 
Dengan pengecualian dari partikel garam-garaman di laut, debu dari permukaan tanah 
secara global memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan massa aerosol 
di atmosfer (Textor et al, 2006). Debu atmosfer dapat mempengaruhi iklim regional baik 
secara langsung maupun tidak langsung dengan mempengaruhi radiasi matahari yang 
datang maupun yang keluar, memodifikasi properti awan dan formasi presipitasi, dan 
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juga mempengaruhi proses kimiawi di atmosfer. Radiative forcing langsung pada 
puncak atmosfer dengan adanya peningkatan debu aerosol dari aktivitas antropogenik 
diperkirakan berada pada nilai kisaran antara -0.3 Wm-2 dan +0.1 Wm-2, dengan 
mengasumsikan bahwa 20% dari debu atmosfer berasal dari permukaan tanah 
(Solomon et al., 2007). 
 
Beberapa studi tentang karakteristik dari aerosol pernah dilakukan oleh Hoppel et al. 
(1990) dan Park et al. (1990) khususnya di wilayah lintang tinggi, namun studi yang 
dilakukan khususnya di wilayah lintang rendah dan ekuator sangat terbatas. Singhal et. 
al., 1985 dan yang lainnya pernah melakukan studi yang berkaitan dengan karakteristik 
aerosol baik pada variasi diurnal, musiman dan tahunan pada lintang rendah. 
 
Aerosol secara umum bersifat hisgroskopis, sehingga kelembaban relatif memegang 
peranan penting di dalam menentukan properti radiatif dari aerosol (Parmeswaran dan 
Vizaykumar, 1994). Hanel (1976) pernah melakukan penelitian bahwa perubahan di 
dalam properti aerosol merupakan fungsi dari kelembaban relatif (RH). Devara dan Raj 
(1998) telah mencoba untuk menemukan hubungan antara parameter-parameter 
meteorologi dan distribusi kolom-kolom aerosol. 
 
Parameswaran et. al.(1995) telah mempelajari variasi aerosol optical depth (AOD) pada 
periode bulan Juni 1989 hingga Desember 1990 serta hubungannya dengan berbagai 
variasi faktor meteorologi seperti kecepatan angin, curah hujan, kelembaban relatif dan 
lain-lain di stasiun maritim setempat, dimana laut memainkan peranan penting di dalam 
menggerakkan proses-proses meteorologi. Hanel (1976) juga telah mencoba untuk 
mempelajari tentang ukuran distribusi dari aerosol di atmosfer serta keterkaitannya 
terhadap kondisi meteorologi. 
 
Radiative forcing oleh debu, tidak hanya berpengaruh pada kesimbangan radiasi pada 
bumi secara langsung, tetapi juga mempengaruhi distribusi energi di dalam atmosfer. 
Sebagai konsekuensinya, keberadaan debu dapat meminimalisir siklus hidrologi (Miller 
et al., 2004). 
 
Berdasarkan ketentuan EPA (Environment Policy Agency) National Ambient Air Quality 
Standard (NAAQS) for Particulate Matter (PM), PM10 memiliki besaran ambang batas 
tertentu. Di dalam penentuan nilai tersebut, EPA menetapkan dua standar yaitu nilai 
rata-rata tahunan dan nilai rata-rata 24 jam. Untuk rata-rata tahunan tidak boleh 
melebihi nilai 50 µg/m3, sedangkan untuk rata-rata 24 jam tidak boleh terjadi lebih dari 
satu kali dengan nilai sebesar 150 µg/m3. 
 
Sedangkan berdasarkan Laporan Bank Dunia tahun 2006, disebutkan bahwa Jakarta 
yang merupakan ibukota Indonesia, merupakan negara peringkat ke delapan dengan 
tingkat konsentrasi rata-rata tahunan aerosol mencapai 104 µg/m3 (Pandey et al., 2006). 
Kondisi ini tentunya dinilai amat mencemaskan mengingat bahaya yang ditimbulkan 
oleh PM10 akan sangat membahayakan kesehatan. Di samping itu, nilai 104 µg/m3 
tentunya jauh di atas standar yang telah ditetapkan EPA. 
 
Tulisan ini pada hakekatnya dibuat dengan tujuan untuk menganalisis deret-waktu dari 
variabilitas aerosol PM10 selama periode Januari hingga Juni 2010. Pemilihan waktu ini 
sepintas terlihat memiliki jangka waktu yang cukup pendek, namun alasan yang tepat 
adalah bahwa pengamatan PM10 yang dilakukan pada periode tersebut menggunakan 
metode yang berbeda dari sebelumnya. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit 
Kototabang yang berlokasi di wilayah remote, sebenarnya memiliki dua instrumen 
pengamatan aerosol PM10 dan PM2.5. Untuk pengamatan aerosol PM10 menggunakan 
instrumen Beta Atenuated Mass dimana derajat pelemahan tersebut merupakan 
representasi untuk menentukan konsentrasi massa dari PM10. Sedangkan untuk 
pengukuran PM2.5 menggunakan instrumen M9003 Nephelometer buatan Ecotech, 
Australia dengan metode pengukuran cahaya  scattering. Hasil pengukuran parameter 
ini disajikan dalam suatu nilai yang disebut sebagai scattering coefficient (koefisien 
hamburan). Namun semenjak awal tahun 2010, pengukuran PM2.5 tidak dilakukan lagi 
dan berganti menjadi pengukuran PM10 dikarenakan alasan teknis. Sehingga dengan 
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demikian, pengkuran aerosol PM10 dilakukan dengan dua metode yaitu metode 
peluruhan energi radiasi dan light scattering. 
 
Di dalam penelitian ini, Grup Pengamatan Aerosol dan Radiasi Matahari lebih 
memfokuskan diri untuk mendalami variasi harian dari aerosol PM10 yang dipantau 
dengan menggunakan metode light scattering. Adapun tujuan dari penelitian ini antara 
lain, pertama untuk menganalisis deret-waktu dari variabilitas aerosol PM10 di SPAG 
Bukit Kototabang selama periode Januari hingga Juni 2010. Kedua, menentukan nilai 
korelasi antara nilai konsentrasi aerosol PM10 terhadap salah satu paramater 
meteorologi yaitu curah hujan dan radiasi matahari baur. Hal ini didasarkan hipotesa 
awal di dalam ilmu fisika atmosfer yang menyebutkan bahwa keberadaan air/hujan di 
atmosfer dapat membersihkan atmosfer dari partikel debu dan gas-gas (Richter A, 
2004). Selain itu aerosol juga dianggap berperan terhadap penurunan atau peningkatan 
intensitas radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Sedangkan yang ketiga 
adalah menganalisis siklus dan periodisitas arosol PM10 dalam rentang semi-tahunan 
(enam bulanan) dengan menggunakan prinsip statistika yang dikenal dengan analisis 
spektral. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Data 
Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data koefisien hamburan aerosol PM10 yang disampling setiap lima menit 
dengan menggunakan instrumen Nephelometer M9003 selama periode Januari 
hingga Juni 2010. 

b. Data Intensitas Curah Hujan harian yang diukur dengan menggunakan 
instrumen curah hujan OBS selama periode Januari hingga Juni 2010. 

 
Metode 
Adapun tata laksana penelitian meliputi antara lain pengumpulan data, pengolahan data 
dan analisis data. Untuk pengolahan data yang dilakukan adalah : 
• Menampilkan variasi harian koefisien hamburan aerosol PM10 salama peiode 

Januari hingga Juni 2010. 
• Menampilkan korelasi antara nilai koefisien hamburan aerosol PM10 terhadap 

intensitas curah hujan di Bukit Kototabang. 
• Menampilkan siklus semi-tahunan dari koefisien hamburan aerosol PM10 dengan 

menggunakan metode Fast Fourier Transform (FFT). 
 
Nephelometer 
Instrumen pengukuran aerosol PM10 di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit 
Kototabang menggunakan M9003 Nephelometer buatan Ecotech, Australia dengan 
metode pengukuran cahaya  scattering. Hasil pengukuran parameter ini disajikan dalam 
suatu nilai yang disebut sebagai scattering coefficient (koefisien hamburan). Aerosol 
sampel (Gambar 1) mempunyai sistem kerja dimana udara masuk melalui inlet 
berfungsi untuk menyediakan sampel aerosol yang mewakili dari udara ambien namun 
pada kelembaban relatif dan mengalir melalui kertas filter yang dipasang pada tempat 
filter yang berbentuk bulat dengan dihisap menggunakan motor pompa debu akan 
menempel di kertas filter. 
 

 
 

Gambar 1. Nephelometer 
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Prinsip kerja M9003 Nephelometer (Gambar 2) adalah dengan melewatkan udara 
sampel dengan pompa melalui pipa inlet ke dalam suatu ruang penyinaran dan keluar 
melalui outlet sampel. Cahaya dari sumber cahaya menyinari sampel udara dalam 
ruang ini, komponen gas dan partikel akan menyebabkan cahaya terhambur. Cahaya 
akan ditangkap oleh tabung potomultiplier. Potomultiplier ini membuat sinyal listrik 
proporsional terhadap intensitas cahaya. Sehingga sinyal yang dihasilkan tabung 
potomultiplierlah yang direkam ke dalam scattering coefficient dari sampel udara. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pengukuran aerosol PM2.5 dengan M9003 Nephelometer  
(Sumber : Ecotech, Integrating Nephelometer) 

 
Visibiliti di atmosfer  didefinisikan berupa tingkat kejernihan (transparansi) dari atmosfer, 
sehubungan dengan penglihatan manusia yang dinyatakan dalam suatu jarak. 
Hamburan radiasi matahari yang disebabkan oleh aerosol adalah proses utama yang 
membatasi jarak pandang di troposper. 
 
Sumber cahaya yang berkurang dapat dilihat dengan  baik dari suatu jarak, disebabkan 
karena sinar yang terpancarkan diserap oleh partikel-partikel yang berada di 
udara.tetapi proses utaa yang mengurangi penglihatan adalah proses hamburan.  
 
Partikel-partikel aerosol dapat menyerap dan menyebarkan cahaya sehingga dapat 
menghalangi visibiliti, oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan secara menyeluruh 
tentang dua variabel yaitu optikal atmosfer dan konsentrasi aerosol yang menyababkan 
pelemahan visibiliti (Susanti, 2008). 
 
Adanya peredupan cahaya (intensitas berkurang) yang disebut dengan koefisien 
peredupan σext maka berlaku hukum Beer-Lambert (Integrating Nephelometer, 2005) 
dengan Persamaan (1) : 
 
                                                  I = I0 exp (-σext X)                                                        (1) 
 
dengan, I0  =  Intensitas cahaya awal 
              I   =  Intensitas setelah jarak x 
              x   = Jarak 
            σext   = Koefisien peredupan cahaya. 
  
Cahaya dapat berkurang sampai kepermukaan bumi karena adanya hamburan atau 
penyerapan oleh partikel. Dengan demikian koefisien peredupan σext dapat didefinisikan 
menjadi koefisien hamburan σscat dan koefisien serapan σabs yang ditunjukkan oleh 
Persamaan (2) sebagai berikut : 
 
                                                     σext = σscat + σabs                                                                 (2) 
 
Untuk peredupan  cahaya di atmosfer, partikel yang berpengaruh sangat besar berupa 
molekul-molekul gas atau partikel udara. Secara matematis hubungan koefisien 
hamburan dan koefisien serapan pada Persamaaan (3) dan (4) : 
 
                                                     σscat = σsg + σsp                                                        (3) 
dan 
                                                     σabs = σag + σap                                                        (4) 



Megasains 1(2): 56 - 69  ISSN 2086-5589 

MEGASAINS  Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan 60

dengan σsg adalah koefisien hamburan yang disebabkan oleh molekul gas disebut juga 
hamburan Reyleigh, σsp adalah koefisien hamburan yang disebabkan oleh partikel, σap 
adalah koefisien penyerapan yang disebabkan oleh partikel dan σag adalah koefisien 
penyerapan yang disebabkan oleh molekul gas. 
 
NO2 adalah gas paling penting dalam penyerapan dan jelaga adalah partikel yang paling 
penting dalam penyerapan. Disaat konsentrasinya sangat tinggi, yang mempengaruhi 
penyerapan dapat diabaikan dibandingkan dengan pengaruh hamburan. Oleh karena 
itu, untuk pendekatan yang sangat baik pada Persamaan (5)  
 
                                                        σscat = σext ≈ σsg + σsp                                           (5) 

 
Konsentrasi partikulat yang lebih tinggi berarti lebih banyak hamburan, sehingga σsp 
adalah ukuran polusi udara yang baik pada partikulat. Pada daerah perkotaan σsp akan 
jauh lebih besar daripada hamburan Rayleigh (σsg). Oleh karena itu σsp ukuran dalam 
menentukan visibiliti atmosfer.  
 
Hubungan antara koefisien peredupan dan jarak pandang dinyatakan dalam rumus 
Koschmieder pada Persamaaan (6) yaitu :  

 
                                                    Lv = 3.912 / σext                                                         (6) 
 
dengan: Lv     = Jarak visual (km) 
             σext      = Koefisien peredupan yang dinyatakan bahwa σext = σscat ≈σsg + σsp  
 
Pada persamaan Koschmieder koefisien peredupan cahaya disebabkan oleh gas dan 
partikel. Dalam udara tercemar berbagai jenis partikel berkontribusi terhadap 
pengurangan visibilitas namun kontribusinya tidak sama (Integrating Nephelometer, 
2005). 
 
Apabila aerosol tidak ada maka jarak pandang akan mencapai sekitar 300 km, yang 
hanya dibatasi oleh hamburan molekul udara. Antropogenik aerosol di lingkungan 
perkotaan akan mengurangi visibilitas yang disebabkan karena adanya kondisi tercemar 
(Jacobson, 1998). 
 
Analisis Spektral 
 
Analisis spektral bertujuan untuk mengkaji periodesitas data tersembunyi (hidden 
periodicities) yang sulit diperoleh pada saat kajian dilakukan pada kawasan (domain) 
waktu. Hal ini disebabkan bahwa kebanyakan kepustakaan mengenai analisis data 
deret waktu, hanya menganalisis data pada kawasan waktu, yaitu membangun suatu 
model hubungan fungsional antar data untuk keperluan peramalan. Padahal telaahan 
periodesitas data perlu dilakukan untuk menambah informasi mengenai ciri 
(characteristics) dari data deret waktu tersebut. Telaahan periodesitas data deret waktu 
pada kawasan frekuensi dinamakan Analisis Spektral.  
 
Data deret waktu adalah data yang merupakan fungsi terhadap waktu, dimana terdapat 
suatu besaran yang dinamakan Autokorelasi Sehingga untuk menyajikan bentuk 
hubungan fungsional antara data dengan waktunya tidak bisa menggunakan metode 
analisis regresi biasa. Banyak kepustakaan yang membahas metode untuk menyajikan 
hubungan fungsional antar data dengan waktunya, melalui hubungan fungsional antar 
data (autoregressive), untuk keperluan peramalan.  
 
Konsep autokorelasi sama dengan korelasi dalam metode analisis regresi biasa. 
Misalkan x1, x2,..., xndata deret waktu yang dapat dibuat pasangan 
 

                                                                         (7) 
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dimana, 

                                                                                 (8) 
dengan,  

                                                                        (9) 
 
dinamakan Autokorelasi Lag-k, yang merupakan fungsi atas Lagnya (k). Sehingga 
Persamaan (9) biasa juga dinamakan Fungsi Autokorelasi, dan grafik autokorelasi atas 
lagnya dinamakan korelogram. Gambar korelogram dapat digunakan untuk menelaah 
adanya hubungan korelasi terhadap data deret waktu. Data deret waktu tidak 
berautokorelasi jika korelogram tidak memiliki pola asimtutis, sedangkan jika berpola 
asimtutis artinya data tersebut berautokorelasi. Gambar 3 di bawah ini menyajikan 
korelogram dengan kondisi data deret waktu baik yang tidak berautokorelasi maupun 
yang berautokorelasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. (a) Korelogram jika data tidak berautokorelasi (b) Korelogram jika data berautokorelasi 
 
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk mengkaji periodesitas data dilakukan 
terhadap frekuensi yang berpasangan dengan titik-titik puncak garis spektrumnya. 
Fungsi spektrum kuasa atas frekuensinya dinamakan Periodogram, dan seperti sudah 
dikemukakan fungsi ini dapat diperoleh dari modifikasi fungsi Fast Fourier Transform. 
Jika x1 , x2 , . . . , xn data deret waktu, maka data ini dapat dinyatakan dalam deret 
Fourier yang dituliskan pada Persamaan (10) di bawah ini : 

                                                     (10) 
dimana, 

                                        (11) 

 
                       (a)                                   (b) 
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selanjutnya ditulis, 

                                                              (12) 
 
 
maka pω dinamakan Frekuensi Sudut (angular frequencies) dengan satuan radian per 
satuan waktu, yang frekuensi liniernya. Persamaan (13) adalah persamaan dari 
Periodogram, yang merupakan fungsi atas frekuensi sudut pω  (jadi bukan merupakan 
fungsi atas periode), dan merupakan penduga untuk spektrum kuasa pada frekuensi 
l pω  . 

                                                                                                           (13) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Variasi Harian Koefisien Hamburan Aerosol PM10 
 
Januari 2010 
Berdasarkan Gambar 4, nilai rata-rata koefisien hamburan aerosol PM10  pada bulan 
Januari 2010 adalah 33.73 Mm-1. Nilai maksimum terjadi pada tanggal 15 Januari 2010 
sebesar 71.90 Mm-1, sedangkan nilai minimum terjadi pada tanggal 19 Januari 2010 
sebesar  4.24 Mm-1. 
 

 
 

Gambar 4. Variasi Harian Koefisien Hamburan Aerosol PM10 bulan Januari 2010 
 
Februari 2010 
Pada bulan Februari 2010, nilai rata-rata koefisien hamburan aerosol PM10 adalah 53.14 
Mm-1. Nilai maksimum terjadi pada tanggal 16 Februari 2010 sebesar 137 Mm-1, 
sedangkan nilai minimum terjadi pada tanggal 5 Februari 2010 sebesar  6.09 Mm-1 
(Gambar 5). 
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Gambar 5. Variasi Harian Koefisien Hamburan Aerosol PM10 bulan Februari 2010 
 

Maret 2010 
Nilai rata-rata koefisien hamburan aerosol PM10 pada bulan Maret 2010 adalah 38.03 
Mm-1 (Gambar 6). Nilai maksimum terjadi pada tanggal 12 Maret sebesar 107.07 Mm-1, 
sedangkan nilai minimum terjadi pada tanggal 5 Maret 2010 sebesar  6.74 Mm-1. 
 

 
 

Gambar 6. Variasi Harian Koefisien Hamburan Aerosol PM10 Bulan Maret 2010 
 
April 2010 
Berdasarkan Gambar 7, nilai rata-rata koefisien hamburan aerosol PM10 pada bulan 
April 2010 adalah 19.89 Mm-1. Nilai maksimum terjadi pada tanggal 30 April 2010 
sebesar 86.28 Mm-1, sedangkan nilai minimum terjadi pada tanggal 23 April 2010 
sebesar 3.15 Mm-1. 
 

 
 

Gambar 7. Variasi Harian Koefisien Hamburan Aerosol PM10 Bulan April 2010 
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Mei 2010 
Nilai rata-rata koefisien hamburan aerosol PM10 pada bulan Mei 2010 adalah          
34.32 Mm1. Nilai maksimum terjadi pada tanggal 28 Mei 2010 sebesar 101.12 Mm-1, 
sedangkan nilai minimum terjadi pada tanggal 15 Mei 2010 sebesar  2.61 Mm-1  
(Gambar 8). 
 

 
 

Gambar 8. Variasi Harian Koefisien Hamburan Aerosol PM10 Bulan Mei 2010 
 
Juni 2010 
Pada Gambar 9, nilai rata-rata koefisien hamburan aerosol PM10 pada bulan Juni 2010 
adalah 29.49 Mm-1. Nilai maksimum terjadi pada tanggal 12 Juni 2010 sebesar 110.87 
Mm-1, sedangkan nilai minimum terjadi pada tanggal 5 Juni 2010 sebesar 2.59 Mm-1. 
 

 
 

Gambar 9. Variasi Harian Koefisien Hamburan Aerosol PM10 Bulan Juni 2010 
Berdasarkan variasi harian koefisien hamburan aerosol PM10, selama 6 bulan nilai rata-
ratanya mencapai 34.77 Mm-1. 
 
Hasil Deret-Waktu (Time-Series) Koefisien Hamburan Aerosol PM10 Semi-Tahunan 
 
Hasil deret-waktu dari koefisien hamburan aerosol PM10 menunjukkan adanya 
kecenderungan yang berfluktuasi dan sangat tergantung dari kondisi atmosfer di sekitar 
Bukit Kototabang (Gambar 10). Berdasarkan Tabel 1, nilai rata-rata maksimum terjadi 
pada bulan Februari 2010 sebesar 53.14 Mm-1. Sedangkan nilai minimum terjadi pada 
bulan April 2010 yakni sebesar 19.89 Mm-1. Nilai standar deviasi terbesar juga terjadi 
pada bulan Februari 2010, sedangkan terendah terjadi pada bulan April 2010. 
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Gambar 10. Deret-Waktu Koefisien Hamburan Aerosol PM10 Periode Januari-Juni 2010 
 

Tabel 1. Hasil Statistik dari Koefisien Hamburan Aerosol PM10 

Bulan Average SC SD SC Max SC Min SC 

Januari 2010 33.73 13.49 71.9 4.24 
Februari 2010 53.14 22.58 137 6.09 

Maret 2010 38.03 17.06 107.07 6.74 
April 2010 19.89 10.41 86.28 3.15 
Mei 2010 34.32 13.54 101.12 2.61 
Juni 2010 29.49 13.56 110.87 2.59 
Rata-Rata 34.77 15.11 102.37 4.24 

 
Hasil Korelasi antara Koefisien Hamburan Aerosol PM10 dengan Curah Hujan 
 
Di dalam teori fisika atmosfer disebutkan bahwa keberadaan curah hujan dapat 
memperkecil konsentrasi aerosol di atmosfer. Berdasarkan hipotesa tersebut maka akan 
dilakukan studi pendahuluan hubungan antara koefisien hamburan aerosol PM10 
terhadap intensitas curah hujan di wilayah Bukit Kototabang. Hasilnya menunjukkan 
hubungan korelasi terbalik dengan nilai sebesar -0.71, dimana jika koefisien hamburan 
menunjukkan peningkatan maka intensitas curah hujan menunjukkan penurunan. Dan 
demikian pula sebaliknya, jika koefisien hamburan menunjukkan penurunan maka 
intensitas curah hujan menunjukkan peningkatan. Hubungan ini menunjukkan bahwa 
curah hujan sangat berperan terhadap kenaikan atau penuruanan konsentrasi PM10 di 
atmosfer. 
 

 
(a) 
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(b) 

 
Gambar 11. (a) Variasi bulanan Koefisien Hamburan Aerosol PM10 dan Curah Hujan di Bukit 

Kototabang, (b) Korelasi antara Koefisien Hamburan Aerosol PM10 terhadap 
Intensitas Curah Hujan di Bukit Kototabang 

 
 
Hasil Siklus Semi-Tahunan Koefisien Hamburan Aerosol PM10 dengan 
menggunakan metode FFT 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis spektral, memperlihatkan 
bahwa siklus dari koefisien hamburan aerosol PM10 adalah 25.8571 harian. Artinya 
bahwa nilai koefisien hamburan aerosol selama periode Januari hingga Juni 2010 akan 
mencapai maksimum dengan memiliki siklus 25.8571 atau mendekati 26 hari. Sehingga 
hasil ini dapat digunakan sebagai prediksi ataupun kecenderungan dari variabilitas PM10 
di wilayah Bukit Kototabang. 
 
Pada Gambar 12 berikut, grafik analisis spektral dapat ditampilkan dengan 
menggunakan script program MATLAB. Sumbu x menyatakan besaran periode 
(hari/siklus) sedangkan sumbu y menyatakan nilai power spectrum. 
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Gambar 12. Analisis Spektral Koefisien Hamburan Aerosol PM10 pada Siklus Semi-Tahunan 
 
 
 

[mp,index] = max(power); 
period(index) 
 
ans = 25.8571
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Pembahasan  
Dengan pendekatan statistik, analisis semi tahunan koefisien hamburan aerosol PM10 di 
Bukit Kototabang tampaknya telah memberikan informasi yang sangat penting untuk 
melihat karakteristik fisisnya. Hasil variabilitas alami yang ditunjukkan pada penjelasan 
sebelumnya, menunjukkan bahwa deret waktu yang ditampilkan oleh koefisien 
hamburan aerosol PM10 cenderung berfluktuatif selama periode Januari hingga Juni 
2010. Fluktuasi tersebut dapat diakibatkan oleh kondisi eksternal maupun internal di 
sekitar wilayah penelitian. Pengaruh eksternal dapat diartikan bahwa adanya 
peningkatan atau penurunan nilai koefisien hamburan aerosol PM10 disebabkan oleh 
pengaruh lingkungan luar yang mempengaruhi fluktuasi nilai tersebut. Seperti misalnya 
adanya kebakaran hutan atau kondisi lainnya yang terjadi di luar wilayah Bukit 
Kototabang dan sekitarnya. Seperti diketahui peristiwa kabakaran hutan yang terjadi 
Riau pada bulan Februari hingga Maret 2005, jumlah titik api mencapai maksimum 
sebanyak 800 titik menyebabkan konsentrasi aerosol di wilayah Bukit Kototabang 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun berdasarkan penelitian titik api 
(hot spot) khususnya yang terjadi Pulau Sumatera dengan menggunakan data tahun 
2010 jumlah titik api yang terjadi tidak cukup signifikan untuk menggambarkan 
pengaruhnya terhadap variabilitas aerosol PM10 di Bukit Kototabang. Sedangkan 
adanya pengaruh internal lebih disebabkan oleh kondisi lokal setempat.  
 
Gambar 13 memperlihatkan kondisi jumlah titik api (hotspot) yang terjadi di wilayah 
Sumatera dan sekitarnya pada tahun 2010. Berdasarkan data Singapore Meteorological 
Weather, antara periode 1 Januari hingga 23 Juli 2010, jumlah titik api di wilayah 
Sumatera cenderung fluktuatif. Jumlah titik api maksimum justru terjadi pada akhir bulan 
Mei 2010, yakni mencapai 89 titik. Sedangkan pada bulan Februari 2010, jumlah titik api 
juga mengalami kondisi maksimum yakni mencapai 45 titik. Kejadian di bulan Februari 
dan Mei 2010 tampaknya juga memberikan pengaruh terhadap variabilitas koefisien 
hamburan aerosol PM10 di sekitar wilayah Bukit Kototabang. Pada bulan Februari 2010, 
meskipun jumlah titik api mancapai maksimum 45 titik, namun rata-rata koefisien 
hamburan aerosol PM10 mencapai 53.14 Mm-1. Baandingkan dengan kondisi di bulan 
Mei 2010, di saat jumlah titik api mencapai 89 titik, rata-rata koefisien hamburan aerosol 
PM10 hanya mencapai 34.32 Mm-1 (Lihat Tabel 1). Dari deskripsi tersebut, secara fisis 
kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera belum tentu akan memberikan 
pengaruh yang cukup kuat terhadap peningkatan atau penurunan aerosol. Banyak 
faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, diantaranya kondisi atmosfer dan juga arah 
dan kecepatan angin. Prinsip backward dari arah dan kecepatan angin sepertinya 
menjadi kunci utama di dalam menjawab pertanyaan ini. Di samping itu jumlah titik api 
yang terjadi di wilayah Sumatera selama periode 2010 belum dilokalisasi secara detail, 
sehingga belum dapat diketahui secara pasti bentuk cluster dari wilayah yang 
mengalami kebakaran hutan yang cukup hebat tersebut. 
 

 
 

Gambar 13. Jumlah Titik Api di Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Malaysia  
(Sumber : Singapore Meteorological Weather) 

 
Hal lain yang menarik disini ternyata variabilitas koefisien hamburan aerosol PM10 
memiliki nilai korelasi yang yang cukup tinggi terhadap intensitas curah hujan, yakni 
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sebesar -0.71. Artinya kondisi atmosfer yang dipengaruhi oleh curah hujan dapat 
mempengaruhi kenaikan atau penurunan aerosol. Seperti telah dijelaskan diatas, faktor 
meteorologi sangat memegang peran yang penting terhadap kenaikan atau penurunan 
aerosol, namun sebaliknya jumlah titik api belum dapat secara langsung mempengaruhi 
karakteristiknya. Sebagai contoh, di saat kebakaran hutan terjadi sangat hebat di 
wilayah Riau dan sekitarnya, kondisi ini belum menjamin adanya kenaikan konsentrasi 
aerosol di wilayah Bukit Kototabang. Namun sebaliknya, jika kebakaran hutan terjadi 
dengan tidak cukup signifikan justru konsentrasi aerosol mengalami peningkatan. 
Kondisi ini tampaknya memperkuat hipotesa Hanel (1976) bahwa ada keterkaitan yang 
kuat antara antara ukuran distribusi dari aerosol di atmosfer terhadap kondisi 
meteorologi. 
 
Hasil analisis spektral memperlihatkan bahwa pada kenyataannya variasi aerosol PM10 
memiliki siklus yang periodik. Selama 6 bulan pengamatan, siklus aerosol PM10 berjalan 
secara periodik selama 25.8571 hari. Ini berarti bahwa, dalam periode mendekati 26 
harian, koefisen hamburan aerosol PM10 akan berulang menunjukkan kecenderungan 
maksimum. Hingga saat ini belum diketahui secara fisis, bagaimana siklus tersebut 
cenderung berulang setiap 26 harian. Analisis semi-tahunan yang dilakukan secara 
periodik selama tahun 2010 tampaknya dapat memberikan gambaran awal bahwa 
secara fisis koefisien hamburan aerosol PM10 memiliki siklus tertentu dan hal itu dapat 
juga dijadikan sebagai langkah awal di dalam melihat karakteristik serta 
kecenderungannya bagi kepentingan penelitian. 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diperoleh beberapa poin penting tentang 
analisis semi tahunan koefisien hamburan aerosol PM10 di wilayah Bukit Kototabang. 
Nilai variabilitas koefisien hamburan aerosol selama bulan Januari hingga Juni 2010 
memiliki kecenderungan yang berfluktuatif. Hal ini tentunya erat kaitannya terhadap 
kondisi atmosfer, dimana berdasarkan hasil perhitungan statistik bahwa nilai regresi 
yang dihasilkan antara konsentrasi aerosol PM10 terhadap curah hujan menghasilkan 
nilai -0.71. Secara fisis, nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara 
keberadaan aerosol terhadap intensitas curah hujan. Seperti diketahui bahwa curah 
hujan akan sangat mempengaruhi variabilitas aerosol di atmosfer.  
 
Dari hasil perhitungan semi-tahunan, menunjukkan bahwa nilai koefisien hamburan 
aerosol berada pada nilai maksimum pada bulan Februari 2010 (53.14 Mm-1) dan 
minimum pada bulan April 2010 (19.89 Mm-1). Sedangkan nilai rata-ratanya, selama 
enam bulan pengamatan menunjukkan nilai 34.77 Mm-1. Berdasarkan ketentuan EPA, 
tampaknya nilai koefisien hamburan aerosol PM10 di Bukit Kototabang relatif cukup 
rendah dibandingkan standar minimal. Namun hal ini tetap perlu diwaspadai mengingat 
wilayah Bukit Kototabang sering dipengaruhi oleh adanya gangguan dari kondisi lokal 
tertentu, seperti kebakaran hutan ataupun menurunnya intensitas curah hujan yang 
akan mempengaruhi variabilitas aerosol di atmosfer. Penelitian ini rencananya akan 
dilanjutkan dengan rentang penelitian yang lebih panjang di dalam melihat karakterisik 
aerosol serta membuat analisis spektral bagi kepentingan prediksi di masa mendatang.  
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ABSTRACT 
 
New climate classification map based on Oldeman, in North Sumatra, has 
been done. This research was conducted using precipitation data obtained 
from a few related institutions in the period of 1970 – 2008. Z-test was used 
to determine if there is a change of ratio of wet and dry months between the 
period of 1970-1993 and 1970-2008. Arcview GIS 3.3 was used to make the 
Oldeman climate classification map. Results showed that there was a 
significant difference in the amount of wet and dry months between the 
period of 1970-1993 and 1970-2008. It means that there was a change in 
precipitation pattern in the period of 1970-2008, making the 1993 climate 
classification not relevant anymore. Result also indicated that there were 8 
Oldeman classifications (A1, B1, C1, D1, D2, E1, E2, E3) in North Sumatra 
on 2009. 

 
Keywords: Oldeman Climate Classification Map, Precipitation Pattern, North 

Sumatera 
 

 
PENDAHULUAN 
Di Indonesia dampak perubahan iklim yang dapat dirasakan saat ini semakin keringnya 
musim kemarau dan intensitas banjir yang semakin tinggi di musim hujan. Tindakan 
mitigasi bencana tersebut memerlukan informasi kondisi iklim yang ada sebagai dasar 
acuan, sementara itu peta sumberdaya iklim saat ini umumnya menggunakan data 
sebelum tahun 1970. Kehandalan peta-peta tersebut perlu diperbaharui dengan seri 
data yang aktual. 
 
Beberapa sistem klasifikasi iklim yang sampai sekarang masih digunakan antara lain: 
Sistem Klasifikasi Koppen, Sistem Klasifikasi Mohr, Sistem Klasifikasi Schmidt-
Ferguson, Sistem Klasifikasi Oldeman dan Sistem Klasifikasi Iklim Thorntwaite. 
Klasifikasi dari Mohr, Schmidt-Ferguson dan Koppen klasifikasinya sesuai bagi iklim 
yang berlaku di Indonesia. Sedangkan klasifikasi Oldeman dan Thorntwaite berlaku 
umum, yang sesuai untuk iklim dunia termasuk di Indonesia (Kartasapoetra, 2004).  Di 
Indonesia pada umumnya menggunakan klasifikasi iklim Oldeman dan Schmidth-
Fergusson, sedangkan di Sumatera Utara selama ini menggunakan Sistim Klasifikasi 
Iklim Oldeman. 
 
Adanya pemetaan wilayah klasifikasi iklim di Sumatera Utara dapat membantu semua 
pihak dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan iklim. Akan tetapi peta 
klasifikasi iklim Oldeman Sumatera Utara yang dibuat Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Sampali yang selama ini digunakan 
merupakan produk lama yang dibuat tahun 1993 seperti terlihat pada Gambar 1, 
tentunya banyak hal yang terjadi selama 1993 - 2008 yang membuat klasifikasi iklim 
tersebut perlu ditinjau kembali. Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis 
yang berkaitan dengan tulisan ini yaitu Klasifikasi iklim Oldeman yang digunakan saat ini 
di Sumatera Utara tidak sesuai lagi berdasarkan data iklim yang terbaru (1970-2008). 
Dengan  tulisan ini penulis ingin membuktikan bahwa klasifikasi iklim berdasarkan 
Oldeman di Sumatera Utara telah berubah dan membuat klasifikasi iklim berdasarkan 
Oldeman yang baru Sumatera Utara. 
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Gambar 1. Peta Klasifikasi Iklim Berdasarkan Oldeman Tahun 1993 

Iklim dinyatakan sebagai rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup 
lama, diperlukan kegiatan penelitian lebih banyak yang lebih dari sekedar kumpulan 
data statistik yang mungkin diliputi oleh perkataan “rata-rata”. Iklim merupakan 
kebiasaan alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur. Unsur-unsur cuaca 
dan iklim antara lain: radiasi matahari, suhu udara, kelembaban udara, awan dan 
presipitasi (hujan), evaporasi (penguapan), tekanan udara, angin (Kartasapoetra, 2004). 
 
Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani. Oleh sebab itu pengklasifikasian iklim di Indonesia sering ditekankan 
pada pemanfaatannya dalam kegiatan budidaya pertanian. Pada daerah tropik suhu 
udara jarang menjadi faktor pembatas kegiatan produksi pertanian, sedangkan 
ketersediaan air merupakan faktor yang paling menentukan dalam kegiatan budidaya 
pertanian khususnya budidaya padi (As-Syakur, 2007). 
 
Oldeman et al (1980) membagi lima zona iklim dan lima sub zona iklim. Zona iklim 
merupakan pembagian dari banyaknya jumlah bulan basah berturut-turut yang terjadi 
dalam setahun, sedangkan sub zona iklim merupakan banyaknya jumlah bulan kering 
berturut-turut dalam setahun. Pemberian nama Zona iklim berdasarkan huruf yaitu zona 
A, zona B, zona C, zona D dan zona E, sedangkan pemberian nama sub zona 
berdasarkan angka yaitu sub 1, sub 2, sub 3 sub 4 dan sub 5. Zona A dapat ditanami 
padi terus menerus sepanjang tahun. Zona B hanya dapat ditanami padi 2 periode 
dalam setahun. Zona C, dapat ditanami padi 2 kali panen dalam setahun, di mana 
penanaman padi yang jatuh saat curah hujan di bawah 200 mm per bulan dilakukan 
dengan sistem gogo rancah. Zona D, hanya dapat ditanami padi satu kali masa tanam. 
Zona E, penanaman padi tidak dianjurkan tanpa adanya irigasi yang baik. 
 
Penentuan tipe iklim Oldeman dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan penentuan zona 
agroklimat Oldeman dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Megasains 1(2): 70 - 76  ISSN 2086-5589 

MEGASAINS  Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan 72

Tabel 1. Kriteria Penentuan Tipe Iklim Oldeman (Oldeman et al., 1980) 

Zona Klasifikasi Bulan Basah Bulan Kering 

A A1 10-12 0-1 
A2 10-12 2 

B 
B1 7-9 0-1 
B2 7-9 2-3 
B3 7-9 4-5 

C 

C1 5-6 0-1 
C2 5-6 2-3 
C3 5-6 4-6 
C4 5 7 

D 

D1 3-4 0-1 
D2 3-4 2-3 
D3 3-4 4-6 
D4 3-4 7-9 

E 

E1 0-2 0-1 
E2 0-2 2-3 
E3 0-2 4-6 
E4 0-2 7-9 
E5 0-2 10-12 

 

Tabel 2. Zona Agroklimat Oldeman (Oldeman et al., 1980) 

Tipe Iklim Penjabaran 

A Sesuai untuk padi terus menerus tetapi produksi kurang karena fluks 
radiasi matahari sepanjang tahun rendah. 

B1 Sesuai untuk padi terus menerus dengan perencanaan awal musim 
yang baik. 

B2-B3 Dapat tanam padi dua kali setahun dengan varietas umur pendek dan 
musim kering yang pendek cukup untuk palawija. 

C1 Dapat tanam padi sekali dan palawija dua kali setahun. 

C2-C4 Setahun hanya dapat tanam padi satu kali dan penanaman palawija 
jangan tanam di musim kering. 

D1 Tanam padi umur pendek satu kali dan palawija cukup. 

D2-D4 Hanya mungkin tanam padi sekali dan palawija sekali. Perlu adanya 
irigasi. 

E Satu kali menanam tanam palawija. 
 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk 
bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan 
kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk 
menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat 
operasi kerja (Barus dan Wiradisastra, 2000).  Tujuan pokok dari pemanfaatan SIG 
adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan 
sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam 
SIG adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang 
belum dispesifikasi (As-Syakur, 2008). 
 
Untuk membuktikan hipotesis maka digunakan uji statistik beda rata-rata dengan rumus: 
 
 Z hitung =   (1) 

H0 (Jumlah Bulan Basah/Kering tahun 1970-1993=1970-2008)  : µ1 = µ2, H1 (Jumlah 
Bulan Basah/Kering tahun 1970-1993≠1970-2008)  : µ1 ≠ µ2. Kriteria pengujian 
adalah: tolak H0 jika – z Tabel ≤ z hitung ≤ z Tabel dengan derajat kebebasan (dk) = 
(n1+n2-2) dan peluang (1-α) (Sudjana, 2002), dengan: 
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 :  rata-rata jumlah bulan basah/kering tahun 1970-2008 

 :  rata-rata jumlah bulan basah/kering tahun 1970-1993 
n :  besar sampel 
S :  simpangan baku 
n1 :   jumlah data bulan basah/kering tahun 1970-2008 
n2 :  jumlah data bulan basah/kering tahun 1970-1993 
S1 :  besarnya varians data rata-rata bulan basah/kering tahun 1970-2008 
S2 :  besarnya varians data rata-rata bulan basah/kering tahun 1970-1993  

 

METODE PENELITIAN 
Wilayah yang dijadikan objek adalah Provinsi Sumatera Utara yang terletak diantara 1-
4° Lintang Utara dan 98-100° Bujur Timur (BPS, 2009). Data yang digunakan adalah 
data curah hujan yang memiliki rentang minimal 10 tahun dari 265 stasiun penakar 
hujan yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara, peta topografi Sumatera Utara. 
 

Untuk membuktikan apakah ada perbedaan antara data rataan curah hujan tahun 1970-
1993 dengan data tahun 1970-2008 digunakan persamaan (1). Untuk memetakan 
klasifikasi iklim dan zona agroklimat Oldeman dianalisis dengan menggunakan software  
ArcView GIS yang dilakukan dengan metode tumpang tindih (overlay) dari peta bulan 
kering berturut-turut (Januari-Desember) dengan peta bulan basah berturut-turut 
sehingga mendapatkan satu peta, lalu disesuaikan dengan kriteria klasifikasi Oldeman. 
Data-data yang digunakan yaitu data pos penakar curah hujan yang berisi data atribut 
koordinat lintang dan jumlah bulan basah dan bulan kering (Oldeman), serta peta digital 
wilayah Sumatera Utara sebagai batasan analisis.  
 

Gambar 2. Diagram Alir Metode Penelitian 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil uji statistik beda rata-rata Bulan Basah dan Bulan Kering pada 265 
data, ditunjukan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Uji Statistik 

Variabel Z- hitung 
Z-Tabel 

α Keterangan 
Z - Z + 

Bulan Basah 0,01602 -1,95996 1,95996 
0.05 

** 

Bulan Kering 1,55756 -1,95996 1,95996 ** 

       ** = Berbeda nyata 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dipelajari bahwa pada Bulan Basah terjadi perbedaan yang 
nyata. Hal tersebut ditunjukan pada nilai Z-hitung Bulan Basah (0,01602) lebih kecil dari 
pada Z-Tabel (1,95996), artinya tidak sama antara Bulan Basah dari data Curah Hujan 
tahun 1970-1993 dengan Bulan Basah dari data Curah Hujan tahun 1970-2008. 
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Demikian juga untuk Bulan Kering terjadi perbedaan yang nyata. Hal tersebut 
ditunjukkan pada nilai Z-hitung Bulan Kering (1,55756) lebih kecil dari pada Z-Tabel 
(1,95996), artinya tidak sama antara Bulan Kering dari data Curah Hujan tahun 1970-
1993 dengan Bulan Kering dari data Curah Hujan tahun 1970-2008. 
 

Berdasarkan hasil uji statistik tersebut maka rentang waktu data yang digunakan untuk 
menentukan bulan basah dan bulan kering sangatlah berpengaruh, sehingga klasifikasi 
iklim berdasarkan Oldeman yang dibuat tahun 1993 memang sudah tidak bisa 
digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan yang ungkapkan oleh Boer et al. (2002) bahwa 
perubahan iklim akibat adanya pemanasan global diyakini akan mengarah pada 
terjadinya penurunan curah hujan yang berlebihan pada suatu lokasi tertentu dan 
peningkatan curah hujan yang berlebihan di tempat lain. Hal tersebut menunjukan 
bahwa indikasi adanya perubahan iklim  di Sumatera Utara telah terjadi. Adanya bukti ini 
dapat dijadikan sebagai landasan bagi kita semua untuk tidak lagi mengabaikan aspek 
perubahan iklim. 
 

Dari 265 data rata-rata curah hujan yang digunakan dengan menggunakan software GIS 
maka didapat hasil peta klasifikasi iklim Oldeman seperti terlihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Peta klasifikasi iklim berdasarkan Oldeman tahun 2009 

 
Dari Gambar 3 dapat dilihat pembagian tipe iklim berdasarkan Oldeman yang baru ini  
menunjukan variasi iklim yang lebih beragam sehingga dalam satu wilayah bisa terdapat 
beberapa tipe iklim. Namun dari Gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa tipe iklim D2 
paling dominan. Dengan demikian zona agroklimat sebagian besar wilayah Sumatera 
Utara adalah hanya mungkin tanam padi sekali, palawija sekali dan perlu adanya irigasi. 
Untuk lebih jelasnya pembagian tipe iklim berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat pada 
Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Warna yang menunjukan 
tipe iklim D2 
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Tabel 4. Klasifikasi iklim Oldeman (tahun 2009) di masing-masing kabupaten/kota Provinsi 
Sumatera Utara 

 
KAB/KOTA KLASIFIKASI IKLIM 

OLDEMAN TAHUN 2009 KAB/KOTA KLASIFIKASI 
OLDEMAN TAHUN 2009 

Langkat A1, B1, C1, D1, D2, E2, E3 Tobasa C1, D1, D2, E1, E2 
Binjai B1, C1, D,1, D2 Samosir C1, D1, E1, E2 
Deli Serdang C1, D1, D2, E2, E3 Humbahas A1, C1, D1, E1, E2 
Medan C1, D1, D2, E2 Tapanuli Utara A1, D1, E1, E2 
Serdang Bedagai C1, D1, D2, E1, E2, E3 Tapanuli Tengah A1, C1, D1 
Tebing Tinggi D1, E1, E2, E3 Labuhan Batu C1, D1, E1 
Karo C1, D1, D2, E1, E2 Tapanuli Selatan A1, C1, D1, E1, E2 
Dairi C1, D1, D2, E1, E2 Padang Sidempuan D1, E1, E2 
Pak-Pak Barat C1, D1, E1 Padang Lawas Utara D1, E1, E2 
Simalungun B1, C1, D1, D2, E1, E2, E3 Padang Lawas D1, D2, E1, E2 
Pematang Siantar C1, D1 Mandailing Natal C1, D1, E1, E2 
Asahan C1, D1, D2, E1, E2, E3 Nias A1, C1, D1 
Tanjung Balai D1, D2, E2 Nias Selatan C1, D1 
Batu Bara C1, D1, D2, E1, E2, E3   

 
Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa daerah yang memiliki variasi iklim terbanyak 
adalah Langkat dan Simalungun yang memiliki 7 tipe iklim sedangkan yang variasi 
iklimnya paling sedikit adalah Pematang Siantar dan Nias Selatan yang memilki 2 tipe 
iklim. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi topografi dan 
tentunya sebaran data pos hujan yang dijadikan bahan dalam pembuatan peta iklim. 
 

Dari uraian di atas tentunya bisa dikatakan bahwa memang sudah terjadi pergeseran 
variasi iklim di Sumatera Utara. Untuk melihat perbedaan antara peta klasifikasi iklim 
berdasarkan Oldeman yang di buat tahun 1993 dan tahun 2009 dapat dilihat pada  
Tabel 5.  

Tabel 5. Klasifikasi Iklim Oldeman tahun 1993 dan 2009 
 

KAB/KOTA KLASIFIKASI IKLIM 
OLDEMAN TAHUN 1993 

KLASIFIKASI IKLIM 
OLDEMAN TAHUN 2009 

Langkat  A, B1, C1, D2, E2 A1, B1, C1, D1, D2, E2, E3 
Binjai B1, C1, D1 B1, C1, D1, D2 

Deli Serdang A, D1, E2 C1, D1, D2, E2, E3 
Medan D1 C1, D1, D2, E2 

Serdang Bedagai A, C1, D1, E2 C1, D1, D2, E1, E2, E3 
Tebing Tinggi D1, E2 D1, E1, E2, E3 

Karo D1, E2 C1, D1, D2, E1, E2 
Dairi C1, D1 C1, D1, D2, E1, E2 

Pak-Pak Barat C1, D2 C1, D1, E1 
Simalungun A, C1, D1, E2 B1, C1, D1, D2, E1, E2, E3 

Pematang Siantar C1 C1, D1 
Asahan C1, D1, E2 C1, D1, D2, E1, E2, E3 

Tanjung Balai D1, E2 D1, D2, E2 
Batu Bara E2 C1, D1, D2, E1, E2, E3 
Tobasa C1, D1, E2 C1, D1, D2, E1, E2 
Samosir E2 C1, D1, E1, E2 

Humbahas A, D1, E2 A1, C1, D1, E1, E2 
Tapanuli Utara A, C1, D1 A1, D1, E1, E2 

Tapanuli Tengah A A1, C1, D1 
Labuhan Batu C1, D1 C1, D1, E1 

Tapanuli Selatan A, C1, D1, E2 A1, C1, D1, E1, E2 
Padang Sidempuan E2 D1, E1, E2 

Padang Lawas Utara C1, D1, E2 D1, E1, E2 
Padang Lawas D1, E2 D1, D2, E1, E2 

Mandailing Natal A, E2 C1, D1, E1, E2 
Nias B1 A1, C1, D1 

Nias Selatan B1 C1, D1 
 
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa peta Oldeman tahun 1993 telah mengalami 
banyak perubahan, dengan kecenderungan terjadinya pertambahan jumlah klasifikasi 
Oldemannya. Pada Klasifikasi iklim Oldeman tahun 1993 terdapat 6 klasifikasi (A, B1, 
C1, D1, D2, E2) sedangkan pada Klasifikasi Oldeman tahun 2009 terdapat 8 klasifikasi 
(A1, B1, C1, D1, D2, E1, E2, E3). Ada beberapa daerah yang menunjukan perbedaan 
yang mencolok antara hasil klasifikasi berdasarkan Oldeman yang dibuat tahun 1993 
dan 2009 yaitu daearah Medan, Pematang Siantar, Batu Bara, Samosir, Tapanuli 
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Tengah, Padang Sidempuan, Nias dan Nias Selatan dimana dari satu klasifikasi iklim 
pada tahun 1993 menjadi dua atau lebih pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa 
di Sumatera Utara telah terjadi pergeseran pola hujan dalam rentang waktu 1970-2008. 
Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia 
yang berdampak pada perubahan iklim. 
 
Adanya informasi perubahan ini tentunya bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk 
mengantisipasi kejadian yang ekstrim yang berdampak negatif dengan teknik adaptasi 
(penyesuaian seluruh kegiatan terhadap kondisi iklim). Menurut Intergovernmental 
Panel on climate Change (IPCC, 2001) kemampuan adaptasi (adaptive capacity) 
merujuk pada kemampuan dari suatu sistem (misalnya pertanian) untuk menyesuaikan 
diri atau beradaptasi terhadap keragaman iklim saat ini dan akan datang, termasuk 
kejadian iklim ekstrim, sehingga dampak negatif yang akan ditimbulkan dapat ditekan 
atau sebaliknya kondisi tersebut dapat disiasati sehingga menimbulkan dampak yang 
positif. Jadi kemampuan adaptasi tidak hanya menunjukkan kemampuan untuk 
menekan dampak negatif dari suatu kejadian, tetapi juga kemampuan untuk 
memanfaatkan potensinya sehingga menimbulkan dampak yang positif. 
 

KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa rentang waktu data yang digunakan dalam 
menentukan tipe iklim Oldeman sangat berpengaruh terhadap bergesernya jumlah 
bulan basah dan bulan kering di wilayah Sumatera Utara, sehingga Klasifikasi iklim 
Oldeman yang dibuat tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi. Perubahan pola hujan di 
Sumatera Utara yang ditandai dengan berubahnya jumlah bulan basah dan bulan kering 
menunjukan bahwa dugaan adanya  perubahan iklim yang terjadi memang benar. 
Pengguna informasi iklim di Sumatera Utara sebaiknya menggunakan klasifikasi iklim 
yang sudah di update dalam melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan iklim. 
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ABSTRACT 

Flood is commonly caused by large scale anomaly of weather circulation and 
heavy precipitation came as the result. Global scale circulation anomaly can 
trigger vast weather anomaly. Zonal wind anomaly is strongly related to sea 
surface temperature, which is one of the important parameters of weather. 
Analysis on MJO failure to predict flood in Padang is caused by zonal wind 
anomaly that occurred in West Sumatra. 

Keywords: Flood, MJO, zonal wind. 

 

PENDAHULUAN 

Secara umum bencana alam banjir merupakan indikator yang menunjukkan telah 
terjadinya anomali pola sirkulasi cuaca skala besar, yang juga dipengaruhi oleh 
kerentanan (vulnerability) suatu daerah terhadap kejadian cuaca ekstrim. Hampir dapat 
dipastikan bahwa bencana alam banjir didahului oleh kejadian curah hujan yang tinggi. 

Anomali sirkulasi atmosfer dapat memberikan implikasi terhadap kondisi cuaca yang 
implikasinya tergantung kepada skala dan intensitas gangguan, seperti anomali sirkulasi 
di kutub yang menyebabkan anomali suhu skala luas (Burroughs, 2001), aktivitas 
konveksi yang kuat juga dapat meyebabkan banjir disamping badaiguntur dan petir 
(Litta dan Mohanty, 2008). Osilasi intraseasonal di ekuator berupa anomali daerah 
konveksi yang bergerak dari Samudera Hindia, melewati daerah Indonesia, dan menuju 
Samudera Pasifik, bahkan bisa mengelilingi bumi, yang dikenal sebagai Madden-Julian 
Oscillation (MJO) juga dapat menyebabkan curah hujan lebat (Holton, 2004). 
Pergerakan gangguan angin zonal arah timur di ekuator berkaitan kuat dengan anomali 
pertumbuhan awan dan curah hujan di barat India (Murakami, 1980). 

Sampai saat ini Real-Time Multivariate MJO Index (RMMI) yang dibuat oleh Wheeler 
dan Hendon (2004) untuk mendeteksi kekuatan MJO telah banyak digunakan untuk 
analisis dan prakiraan seperti untuk memprakirakan hujan lebat berpotensi banjir di 
California dengan mengambil beda waktu 14 hari sejak aktifnya MJO di lintang 120º BT  
(Reynold, 2005). 

Hujan lebat yang terjadi di seluruh Sumatera Barat pada minggu kedua Juli 2009 
dengan puncaknya pada tanggal 10 dan 11 Juli 2009, menyebabkan banjir di beberapa 
tempat di daerah tersebut (Liputan6, 2009). 

Hasil prediksi MJO dari NOAA dengan menggunakan RMMI yang dikeluarkan beberapa 
hari sebelum kejadian, yaitu tanggal 6 Juli 2009 telah gagal mendeteksi kekuatan MJO 
yang meningkat dan bergerak dari Samudera Hindia ke wilayah Indonesia (benua 
maritim Indonesia). Hal ini diduga karena terjadinya anomali angin zonal yang cukup 
kuat dan tidak mampu ditangkap oleh indeks tersebut. Dengan menggunakan data 
hujan dari pengamatan di stasiun permukaan dan data angin hasil Reanalisis NCEP-
NCAR akan dipelajari pola angin zonal pada saat kejadian banjir tersebut. 
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Gambar 1. Posisi Geografis Sumatera Barat. Berada di bagian barat Pulau Sumatera, berbatasan 

dengan Samudera Hindia. 

 

METODE PENELITIAN 

Data 

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah angin zonal harian setiap 6 (enam) jam 
tahun 2009 dari NCEP/NCAR Reanalysis, yang didownload melalui 
ftp://ftp.cdc.noaa.gov /pub/Datasets. 

Hasil pengamatan curah hujan harian periode 1 sampai 15 Juli 2009 dari stasiun 
pengamatan milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMGK) di Sumatera 
Barat yaitu dari Stasiun BMKG Teluk Bayur, Sicincin, Tabing (Padang), Padang 
Panjang, dan GAW (Bukittinggi), yang secara geografis stasiun-stasiun tersebut berada 
pada lintang 99º BT – 101º BT, 2ºLS – 2ºLU. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prediksi MJO 

Prediksi MJO dengan empirical orthogonal function (EOF) menggunakan data outgoing 
longwave radiation (OLR) dan angin zonal yang menghasilkan indeks MJO berupa 
RMM1 dan RMM2 yang merepresentasikan prinsipal komponen pertama dan kedua 
yang dibuat oleh Wheeler dan Hendon (2004), dan sudah digunakan dalam analisis dan 
prakiraan MJO oleh berbagai institusi cuaca termasuk institusi atmosfer dan kelautan 
Amerika (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). 

Evaluasi kondisi dan posisi terakhir serta prakiraan MJO untuk minggu kedua dan ketiga 
Juli 2009 dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2009. Evaluasi posisi dan kekuatan MJO 
sampai tanggal 5 Juli 2009 dan prakiraan posisi dan kekuatan MJO untuk tanggal 6 Juli 
2009 sampai 20 Juli 2009  (Gambar 2 kiri atas). Perhitungan RMM tersebut 
menunjukkan MJO akan bergerak ke timur (benua maritim Indonesia) dan kekuatannya 
melemah.  

Namun berdasarkan evaluasi yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2009 (Gambar 2 
kanan bawah), perkembangan posisi MJO sesuai dengan prakiraan yaitu mendekati 
wilayah Indonesia, namun mulai tanggal 7 Juli 2009  dan 10 Juli 2009 kekuatannya 
meningkat dan kondisi ini diduga sebagai pemicu hujan lebat yang merata di pantai 
barat Sumatera khususnya banjir di Padang pada tanggal 11 Juli 2009. 
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Analisis Angin Permukaan 

Sumber utama uap air untuk pertumbuhan awan dan hujan daerah tropis berasal dari 
perairan-lautan. Sementara itu kekuatan dan arah angin zonal di Samudera Hindia 
tergantung kepada gradien suhu permukaan laut timur-barat, jika terjadi gangguan pada 
suhu permukaan laut dalam waktu yang signifikan akan mempengaruhi angin zonal 
(Black et al, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Kekuatan dan Posisi MJO pada tanggal 5 Juli 2009 (06072009, bagian kiri, 

dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2009) dan 12 Juli 2009 (13072009, bagian kanan, 
dikeluarkan tanggal 13 Juli 2009). Angka menunjukkan tanggal, garis warna kuning 
dan hijau adalah prediksi. Prediksi berdasarkan RMMI pada tanggal 6 Juli 2009 
untuk dua minggu kedepan gagal mendeteksi kekuatan MJO yang menyebabkan 
hujan lebat dan banjir di Sumatera  Barat pada tanggal 11 Juli 2009. (diolah dari 
http://www.cpc.noaa.gov /products/precip/CWlink/ MJO/mjo.shtml#forecast). 

 

Rata-rata angin zonal permukaan harian pada lintang 2ºLS sampai 2ºLS periode 1 Juli 
2009 sampai 18 Juli 2009 sepanjang bujur 97.5º BT – 102.5º BT (Gambar. 3), 
menunjukkan anomali negatif angin zonal yang cukup kuat pada tanggal 7 Juli 2009 dan 
11 Juli 2009. Sedangkan pada awal Juli 2009 (tanggal 1-3) dan tanggal 12 -14 Juli 
2009, angin zonal lebih kuat dari rata-rata (positif). Anomali angin negatif disebabkan 
oleh adanya vorteks angin di Samudera Hindia bagian timur lepas pantai barat 
Sumatera, yang merupakan kondisi mendukung (favourable) untuk tumbuh dan 
berkembangnya awan dan hujan. Sedangkan, anomali angin zonal positif menunjukkan 
pola sirkulasi yang stabil (sesuai dengan normalnya) dan tidak mendukung 
(unfavourable) untuk terjadinya awan dan hujan, seperti hasil analisis streamline lapisan 
permukaan pada tanggal 2, 7, 11 dan 13 Juli 2009 yang ditampilkan pada Gambar. 5, 6, 
7 dan 8, di bagian lampiran tulisan ini. 

Pola angin zonal harian ini bersesuain dengan hasil pengamatan hujan yang dilakukan 
di stasiun pengamatan yang tersebar di Sumatera Barat (Tabel 1). Pada saat angin 
zonal positif, yaitu pada awal bulan Juli 2009 tidak ada hujan yang tercatat di stasiun-
stasiun tersebut, demikian pula pada tanggal 12-14 Juli 2009. 

Hujan tercatat pada tanggal 6-8 Juli 2009 saat anomali angin negatif, dan dengan 
menguatnya anomali negatif menyebabkan terjadinya curah hujan lebat di Sumatera 
Barat.  Pada tanggal 10 Juli 2009, di Teluk Bayur yang berada dibibir pantai barat 
Sumatera Barat curah hujan mencapai 304 mm, Padang (172 mm) dan Sicincin (126 
mm). Curah hujan yang tinggi tersebut menyebabkan bencana alam banjir di Kota 
Padang dengan ketinggian air mencapai 1 meter, pada tanggal 11 Juli 2009. 
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Gambar 3. Rata-rata angin zonal permukaan pada lintang 2 derajat utara-selatan, pada tanggal 1 

sampai 18 Juli 2009. Anomali negatif pada tanggal 7 dan 10-11 Juli 2009, 
menimbulkan hujan di Sumatera Barat 

 
Tabel 1. Data Pengamatan Curah Hujan di Sumatera Barat pada tanggal 1 - 15 Juli 2009 

Tanggal Teluk Bayur Padang Sicincin Pd Panjang Bukit Tinggi 

1          
2           
3           
4           
5 0         
6 0.3 0.5 0.3     
7 1.8 1.4 1 6.9 2 
8 32 2.6 54.2   16 
9   0.2   1.5 14.4 

10 304 172.4 126 8.8 2.6 
11 29.2 24.8 30 29.8 3.2 
12           
13           
14           
15 41 33.5 3.9 3   

Posisi stasiun pengamatan terhadap Samudera Hindia menunjukkan pengaruh yang 
kuat dari sumber uap air dari Samudera Hindia, secara bujur posisi stasiun Teluk Bayur 
paling barat dan paling dekat dengan samudera Hindia, berikutnya Stasiun Padang dan 
terakhir stasiun Sicincin. 

 
KESIMPULAN 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anomali negatif pola angin zonal yang 
terjadi dalam skala waktu harian dapat menyebabkan terjadinya hujan, dan jumlah curah 
hujan yang terjadi  berbanding lurus dengan intensitas anomali yang terjadi. Semakin 
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kuat anomali negatif angin zonal akan menyebabkan semakin tingginya curah hujan 
yang turun. 

Prakiraan MJO dengan RMM masih belum dapat mendeteksi perubahan pola angin 
zonal skala harian yang bisa menimbulkan hujan lebat dan banjir di daerah ini. Oleh 
sebab itu, perlu dicarikan model atau indeks yang mampu memberikan prediksi 
kekuatan MJO dan selanjutnya akan menghasilkan prediksi curah hujan yang lebih baik. 

Pengaruh dari aktivitas cuaca skala lokal juga harus diperhitungkan dalam merumuskan 
prakiraan cuaca didaerah ini, hal ini juga merupakan ciri dari daerah tropis pada 
umumnya. 

Salah satu solusi untuk masalah ini adalah menggunakan model prediksi cuca numerik 
skalameso, yang mampu mensimulasikan aktivitas cuaca sampai beberapa kilometer. 
Pembahasan kejadian banjir ini akan dilakukan dengan menggunakan model prediksi 
cuaca saat ini sedang kami lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Suasana banjir di Kota Padang pada tanggal 11 Juli 2009. Banjir ini disebabkan oleh 

curah hujan yang tinggi pada tanggal 10 dan 11 Juli 2009 (liputan6, 2009) 
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Lampiran : 

 

 

Gambar 5. Analisis Streamline permukaan untuk tanggal 2 Juli 2009. Diatas Sumatera Barat pola 
angin umumnya divergen dan netral. Kondisi ini menyebabkan cuaca cerah dan sulit 
untuk terbentuknya awan dan hujan. 

 

` 

 
Gambar 6. Analisis Streamline permukaan untuk tangga 7 Juli 2009.  Vorteks  angin tumbuh 

dibarat Sumatera bagian utara dekat Aceh. Diatas Sumatera Barat pola angin 
umumnya sejajar dan konvergen diatas Samudera Hindia dilepas pantai Sumatera 
Barat. Pola angin seperti ini mendukung untuk tumbuhnya awan dan hujan. 
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Gambar 7. Analisis Streamline permukaan untuk tanggal 11 Juli 2009. Vorteks angin berkembang 

di barat Sumatera Barat. Pola angin seperti ini sangat mendukung untuk tumbuhnya 
awan dan hujan lebat di sepanjang pantai barat Sumatera terutama di Sumatera 
barat. 

 

 

 

Gambar 8. Analisis Streamline Permukaan untuk tanggal 13 Juli 2009. Di atas Sumatera Barat 
terbentuk pola angin yang sejajar, merupakan pola umum dari monsun Australia. 
Pola ini menyebabkan sulitnya terbentuknya awan dan hujan. 

 



Megasains 1(2): 85 - 95   ISSN 2086-5589 

MEGASAINS  Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan 85

EFEK PERLAKUAN PENGERING AIR INTAKE  
TERHADAP REACTION CHAMBER PRESSURE  

NO/NO2/NOx ANALYZER MODEL 42iTL 
 

Asep Firman Ilahi dan Sugeng Nugroho 
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang Sumatera Barat 

 
 

ABSTRACT 
 

Effect of air dryer treatments on NO/NO2/NOx Analyzer Model 42iTL 
using One Way Analyses of Variance (ANOVA) test has been done. 
Reaction chamber pressure data were used with two treatment blocks 
using completely randomized design. Applied treatments were silica gel 
and dehumidifier as the air dryer agent. Result of ANOVA test showed 
that F0 value was far higher than Ftable value in significance level of 
95%. It showed that the treatment of air dryer using had given a 
significant different on reaction chamber pressure data recorded in the 
analyzer. Silica gel treatment had yielded a lower pressure than that of 
dehumidifier. This treatment yielded an estimation model yij = µi + 0.002 
+ 40.994 for characteristic value in population with 0.002 mmHg of 
between variance (τi) and 40.994 of within variance (εij)  
 
Keywords: Reaction Chamber Pressure, Normality, Homogenity, 

ANOVA.  
 
 

PENDAHULUAN 

Udara terdiri dari 80% Volume nitrogen dan 20% Volume oksigen. Pada suhu kamar, 
hanya sedikit kecendrungan nitrogen dan oksigen untuk bereaksi satu sama lainnya. 
Pada suhu yang lebih tinggi (di atas 1210°C) keduanya dapat bereaksi membentuk NO 
dalam jumlah banyak sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Dalam proses 
pembakaran, suhu yang digunakan biasanya mencapai 1210 – 1.765 °C, oleh karena itu 
reaksi ini merupakan sumber NO yang penting. Jadi reaksi pembentukan NO 
merupakan hasil samping dari proses pembakaran. Nitrogen monoksida terdapat 
diudara dalam jumlah lebih besar daripada NO2. Pembentukan NO dan NO2 merupakan 
reaksi antara nitrogen dan oksigen diudara sehingga membentuk NO, yang bereaksi 
lebih lanjut dengan lebih banyak oksigen membentuk NO2 (Tugaswati, 2010). 
 
Reaksi kimia di atmosfer kadangkala berlangsung dalam suatu rantai reaksi yang 
panjang dan rumit, dan menghasilkan produk akhir yang dapat lebih aktif atau lebih 
lemah dibandingkan senyawa aslinya. Sebagai contoh, adanya reaksi di udara yang 
mengubah nitrogen monoksida (NO) yang terkandung di dalam gas buang kendaraan 
bermotor menjadi nitrogen dioksida (NO2) yang lebih reaktif, dan reaksi kimia antara 
berbagai oksida nitrogen dengan senyawa hidrokarbon yang menghasilkan ozon dan 
oksida lain, yang dapat menyebabkan asap awan fotokimia (photochemical smog). 
Pembentukan smog (smoke fog) ini kadang tidak terjadi di tempat asal sumber (kota), 
tetapi dapat terbentuk di pinggiran kota. Jarak pembentukan smog ini tergantung pada 
kondisi reaksi dan kecepatan angin (Tugaswati, 2010). 
 
Oksida Nitrogen (NOx) adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfir yang 
terdiri dari nitrogen monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2). Walaupun ada bentuk 
oksida nitrogen lainnya, tetapi kedua gas tersebut yang paling banyak diketahui sebagai 
bahan pencemar udara. Nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan 
tidak berbau sebaliknya nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam 
(Pohan, 2002).  
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Secara prosedural, tidak ada keharusan untuk mengeringkan udara sebelum dialirkan 
untuk ke alat untuk dianalisa. Tetapi, dalam kebanyakan kasus -peralatan pengamatan 
konsentrasi kimia udara-, cara memperlakukan udara sebelum masuk ke dalam sel 
pengamatan (measurement cell) biasanya harus mempunyai kelembaban di bawah 
50%, artinya uap air dalam udara harus dipisahkan sebelum diteruskan ke dalam alat. 
Hal ini akan berakibat pada umur pemakaian suatu alat jika uap air ikut serta masuk ke 
dalam alat karena akan mengakibatkan korosif pada metal dalam alat itu sendiri. Di 
daerah tropis seperti Indoensia sepanjang tahun selalu hangat dan lembab, rata-rata 
kelembaban relatif yang tercatat di Kototabang sendiri antara 65-100% sepanjang 
tahun. 
 
Dalam pengamatan NO/NO2, Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Bukit 
Kototabang menggunakan alat buatan Thermo Fisher Scientific model 42iTL (Trace 
Level) yang merupakan pengganti seri sebelumnya jenis 42i, yang kurang sensitif dalam 
mendeteksi NO/NO2 pada level rendah. Alat ini secara kontinyu memantau dan 
merekam konsentrasi NO/NO2/NOx dalam satuan part per billion (ppb) beserta data-data 
tambahan (auxiliary data) seperti suhu dan tekanan ruang reaksi dan lain-lain. 
 
Prinsip kerja model 42iTL ini mereaksikan Oksida Nitrit (NO) dan Ozon (O3) untuk 
menghasilkan karakteristik Luminan dengan suatu intensitas secara linear proporsional 
dengan konsentrasi NO. Emisi sinar infra merah secara elektronis menghasilkan 
peluruhan molekul NO2 : 
 

νhONOONO ++⎯→⎯+ 223  
 
Nitrogen Dioksida (NO2) sebelumnya harus ditransformasikan ke dalam NO agar dapat 
terukur dalam reaksi chemiluminescence. NO2 dirubah menjadi NO dengan 
memanaskan Molybdenum NO2-NO converter dengan suhu 325 °C. Konsentrasi NO 
dan NO2 dihitung dalam mode NO-NOx, dan disimpan dalam memori. Selisih antara 
konsentrasi NO dan NO2 terukur digunakan untuk menghitung konsentrasi NOx. 
 
Pengering udara alat NO/NO2/NOx Analyzer Model 42iTL di SPAG Bukit Kototabang 
telah dimodifikasi dari desain awal menggunakan portable Dehumidifyer dirubah 
pernggunannya ke dalam silica gel. Perlakuan ini telah membawa pengaruh bukan 
hanya pada nilai konsentrasi yang terukur, juga memberi pengaruh pada tekanan ruang 
reaksi (reaction chamber pressure). Pengaruh terhadap konsentrasi secara visual 
adalah bahwa silica gel telah membuat nilai konsentrasi NO/NO2/NOx terukur menjadi 
positif ( 0>iy , pada kondisi silica dalam keadaan kering), sementara penggunaan 
Dehumidifyer menyebabkan nilai konsentrasi terukur kadang-kadang di bawah nol 
( 0≤iy ). 
 
Kompensasi tekanan (Pressure Compensation) menyediakan kompensasi untuk setiap 
perubahan terhadap sinyal keluaran alat oleh karena adanya variasi tekanan dalam 
ruang reaksi (reaction chamber). Efek perubahan tekanan dalam ruang reaksi terhadap 
subsistem dan keluaran sudah ditentukan secara empiris. Data empiris ini digunakan 
untuk kompensasi dalam setiap perubahan Tekanan ruang reaksi. Ketika kompensai 
tekanan dihidupkan, baris pertama dalam tampilan menunjukkan Tekanan chamber 
aktual dan akan diikutkan dalam perhitungan. Tetapi jika kompensasi tekanan 
dimatikan, maka reaksi akan dihitung berdasarkan tekanan standar pabrikasi yaitu 300 
mmHg. Nilai tekanan yang dapat diterima sebenarnya berkisar antara 200-450 mmHg, 
jika terjadi sesuatu yang menyebabkan nilai tekanan berada diluar batas keberterimaan, 
maka pada tampilan akan menunjukkan “ALARM“. 
 
METODE PENELITIAN 

Dalam penulisan ini, metoda akan dibatasi pada asumsi bahwa populasi data Tekanan 
pada taraf faktor besarnya tak terhingga atau besaran (banyaknya) demikian besar, 
sehingga diasumsikan ‘tak hingga’. Data tekanan (pressure) diambil secara acak / 
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random dalam suatu output data hasil pengamatan Model TS42iTL (NO/NO2/NOx 
analyzer) di SPAG Bukit Kototabang dari 2 perlakuan, yaitu : 
 
a. Air intake melalui dehumidifyer (Perlakuan A), 
b. Air intake melalui Silica gell dalam kondisi No Alarm (Perlakuan B), 
 
 

 

 
 
 

(a) (b) 
 
Gambar 1. Dua tipe perlakuan air intake udara dengan (a) dehumidifier dan (b) silica gel sebelum 

masuk ke Model 42iTL NO/NO2/NOx Analyzer yang dioperasikan di SPAG Bukit Kototabang 
 
Cara kerja dehumidifyer adalah dengan mengalirkan udara melalui tabung/gelas kaca 
dengan satu inlet dan satu outlet. Gelas ini ditempatkan pada pendingin dengan suhu 
mendekati 0°C. Sementara cara kerjanyaadalah mengalirkan udara ke dalam tabung 
yang berisi silika, serbuk silica ini ditempatkan ke dalam suatu tabung dengan tinggi 29 
cm dan diameter 6,5 cm, dengan ruang bebas / kosong pada alas dan bagian atas 
sekitar 4 cm.  
 
Pengering silica gel telah digunakan di SPAG Bukit Kototabang pada alat CO Analyzer 
untuk menyerap uap air akibat pengembunan pada tabung gas CO standar. Silika untuk 
pengering CO ini hanya digunakan untuk satu alat saja. Sementara pada Model 42iTL, 
pengering ini digunakan bersama-sama dengan Model 43iTL SO2 Analyzer, sangat 
mungkin tekanan berkurang akibat diameter tabung silica itu sendiri yang kurang 
proporsional untuk penggunaan dua Analyzer secara bersama-sama. 
 
Data yang terpilih secara acak mewakili kelompok data menurut variasi hariannya 
(diurnal) yaitu pagi, siang, sore dan malam hari pada tiap-tiap perlakuan, data kemudian 
didesain dan disajikan kedalam suatu model Rancangan Random Lengkap (Completely 
Randomize Design), dengan model matematis dari efek random untuk rancangan ini 
sebagai berikut : 
 ijiijY ετµ ++=    ; i = 1,2,….,a dan j = 1,2,….,n.  (1) 
dengan:  
Yij  = nilai suatu karakteristik dalam suatu populasi; 
µ  = mean keseluruhan (populasi yang tidak diketahui) dan merupakan suatu konstanta;  
τij  = variabel-variabel random, merupakan efek dari perlakuan/perbedaan kategori 

(variance between group),  
εij  = residual / sesatan (error) sebagai efek dari selain perlakuan (variance within groups).  
 
Desain data pengamatan sesuai dengan efek perlakuan adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air inlet 

Dehumidifyer 

NO/NO2/NOx 
Analyzer 

Air inlet 

Silica Gel 

NO/NO2/NOx 
Analyzer 
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Tabel 1. Desain blok-blok data perlakuan air intake dan statistik deskriptif masing-masing sampel 
dan statistik deskriptif populasi 

 
Perlakuan A Perlakuan B Total 

x11 x12  
x21 x22  
x31 x32  
xij xij  

nA = …… nB = …… N = …… 
µA= …… µB= …… µ = …… 
SA= …… SB= …… S = …… 
ΣxA= …… ΣxB= …… (ΣX) = …… 

Keterangan: Xij = Nilai observasi pada sampel ke-i s/d -n pada kelompok ke-j s/d –k; nj = Jumlah 
sampel pada kelompok ke-j s/d ke-k (k = jumlah treatment/kelompok); N= 
Jumlah sampel keseluruhan (Total observasi); µA= mean tiap kelompok A 
(dari j s/d k); µB= mean tiap kelompok B (dari j s/d k); µ = mean keseluruhan 
populasi (grand mean); Sj = SD tiap kelompok sampel (dari j s/d k); ∑xj = 
Jumlah dari nilai observasi pada kelompok sampel -j s/d –k; (∑X) = Jumlah 
dari nilai semua observasi; (∑X2)= Jumlah dari nilai kuadrat semua observasi 

 
Dalam penurunan matematis, dibutuhkan beberapa asumsi-asumsi karakteristik data 
statistik sebagai berikut : 

1. ijε beristribusi normal, independen dengan mean 0 dan variansi ( 2σ )sama atau 

),0(~ 2σε Nij ; 

2. ijτ  beristribusi normal, independen dengan mean 0 dan variansi ( 2σ ) sama 

atau ),0(~ 2στ Nij ; 

3. ijε dan ijτ independen dalam suatu populasi. 
Analyses of Variance (ANOVA) banyak ragamnya, diantaranya ANOVA satu jalur dan 
ANOVA dua jalur. ANOVA satu jalur biasanya digunakan untuk perbedaan mean dari 
dua sampel atau lebih dan dapat digunakan untuk uji perbedaan variabel dependen 
dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktor, 
sementara dalam ANOVA dua arah, faktor yang digunakan lebih dari 2, juga dapat 
digunakan untuk menguji variansi populasi untuk dua buah sampel (varian sama 
ataukah tidak). 
 
Dalam suatu proses pengujian ANOVA, ada beberapa Asumsi-asumsi yang harus 
dipenuhi sebelum pengujian dilakukan, asumsi-asumsi itu adalah (Scheffe, 1967): 

• Sampel berasal dari populasi yang akan diuji berdistribusi normal. 
• Varians dari populasi tersebut adalah sama (homogen). 
• Sampel tidak berhubungan satu sama lain. 

Hasil perhitungan Analisis Variansi kemudian disajikan ke dalam bentuk tabel seperti 
berikut : 
 

Tabel 2. Tabel Analisis Variansi untuk klasifikasi 1 arah model random, jumlah observasi sama 
tiap perlakuan 

 

Sumber 
Variansi 

Derajat bebas 
(df) 

Jumlah Kuadrat 
(JK) 

Rata-rata Kuadrat 
(RK) ERK F0 

Perlakuan 
(Between) 
 
Sesatan 
(Within) 

(a – 1) 
 
 

(N – a) 

JKp 
 
 

JKs 

RKp 
 
 

RKs 

2
Pσ  

2
Sσ  

 

S

P

RK
RK

 

Total (N – 1) JKT  
  

    Keterangan : a = Jumlah perlakuan, N = jumlah sampel keseluruhan. 
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Rumus yang digunakan untuk masing-masing di atas adalah : 
 
- Jumlah Kuadrat Perlakuan (Between Sum of Squares): 

 
( )

N
X

n
x

JK
j

j
P

∑∑ ∑ −
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

22 )(
 (2) 

- Jumlah Kuadat Sesatan (Within Sum of Squares) : 

 ( )( ) 22 ))(1(...1 kkjjS SnsnJK −++−=  (3) 
- Jumlah Kuadat Total (Total Sum of Squares) : 

 
( )

N
X

XJK ij
k

j
ijT

2
2 ∑∑ −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (4) 

 
- Rata-rata Kuadrat Perlakuan (Mean of Squares Between) : 

 ( )1−
=

a
JKRK P

P  (5) 

-Rata-rata Kuadrat Sesatan (Mean of Squares Within): 

 ( )aN
JKRK S

S −
=  (6) 

- ERK = Estimated (taksiran) Rata-rata Kuadrat Perlakuan : 

 
( ) ( ) ( ){ }

1
... 22

22
2

112

−
−++−+−

= ∑
a

xxnxxnxxn aa
Pσ  (7) 

- ERK = Estimated (taksiran) Rata-rata Kuadrat Sesatan : 

 
( ) ( ) ( ){ }

aN
nsnsns aa

S −

−++−+−
= ∑ 1...11 2

2
2
21

2
12σ  (8) 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoritik yang telah dikemukakan di atas, 
hipotesis pengaruh perlakuan ditentukan sebagai berikut : 

1. Semua µ blok rancangan perlakuan adalah sama, atau H0 : µ1 = µ2  
2. Tidak semua µ blok rancangan perlakuan adalah sama atau ada salah satu µ 

berbeda dari yang lainnya, atau H1 : µ1 ≠ µ2. 
Dan keputusan yang diambil akan menolak H0 jika nilai F0 (hitung) > dari F tabel pada 
taraf nyata 5%. 
 
Sementara sebelum dilakukan uji ANOVA, sangat diperlukan pemenuhan asumsi-
asumsi pengujian distribusi data. Untuk  menguji kenormalan data dilakukan uji 
normalitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui kenormalan suatu distribusi, pada 
tulisan ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji ω yang menggunakan tabel ω dari 
Saphiro dan Wilk (1965). Jika harga ω yang dihitung ternyata lebih kecil dari harga ω 
dalam tabel, hal ini menunjukkan adanya “non normality” dalam sebaran data, kemudian 
dilakukan transformasi hingga mendapatkan bentuk distribusi normal.  
 
Nilai ω0 didapat dengan persamaan : 

 

∑
=

−
= n

i
i yy

b

1

2

2

0

)(
ω  (9) 
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Dengan nilai b didapat dari : 
 

 ( ) )1(
1

1 in

a

i
in yiyab −+−= ∑

=
+−  (10) 

 
Sementara itu, untuk menguji homogenitas variansi dari suatu distribusi data, dilakukan 
Uji Bartlet (1937) untuk sejumlah sampel dari tiap perlakuan adalah sama. Dalam uji 
homogenitas dari Bartlet biasanya dicari dahulu harga chi-kuadrat (χ2) dengan derajat 
bebas (degree of freedom – df) sebesar jumlah perlakuan dikurangi satu. χ2  hasil 
perhitungan akan dibandingkan dengan nilai χ2 yang diperoleh dari Tabel Chi Kuadrat 
untuk α (diambil α = 0,001). Bila harga χ2 hasil perhitungan > harga χ2 tabel (pada α = 
0,001 dan df n-1) maka akan menolak asumsi homogenitas dari distribusi tersebut. 
Kemudian dilakukan transformasi pada data dengan harapan akan memenuhi asumsi 
homogenitas. 
 
Harga χ2 dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 
 

 
C
M

=2
0χ  (11) 

 
dengan :  
 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∑

a

ssadfM
1

22 loglog)(3026,2  (12) 

dan  

 
))((3

11
adf

aC +
+=  (13) 

 
keterangan: 
df  = derajat bebas dari variansi masing-masing perlakuan 
a = jumlah perlakuan 
s2  = variansi masing-masing perlakuan dan 

a
s

s ∑=
2

2   (14) 

 
Apabila data yang tidak memenuhi persyaratan asumsi-asumsi di atas, kemudian 
dicarikan suatu bentuk transformasi data yang sesuai dengan pola sebarannya. 
Penggunaan transformasi pada satu angkatan (angkatan tunggal) bertujuan untuk 
membuat bentuk angkatan sedekat mungkin dengan bentuk standar, yaitu berpuncak 
tunggal, simetris dan mengecil mulus di kedua sisinya. Suatu informasi diberikan oleh 
Tukey sebagai petunjuk pemilihan transformasi data yang sesuai yang disebut Tangga 
Transformasi (Sugiharti, 2002) : 
 
 

  2

1
x

−            
x
1

−      xlog     x        x               2x  3x  xanti log  

 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Tangga transformasi sebagai dasar pengambilan bentuk transformasi yang akan 

diambil untuk mendapatkan simetrisitas suatu angkatan data 

Bentuk tetap Sedang  Lebih kuat  Sedang  Lebih kuat  

Mengoreksi skewness ke atas Mengoreksi skewness ke bawah 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Data Pressure keluaran (output) alat Model 42iTL NO/NO2/NOx Analyzer secara sama-
sama dengan data konsentrasi NO dan NO2 serta auxiliary data direkam dalam suatu 
format .dat. Dalam pengambilan sampel, data dipilih secara acak tidak tergantung pada 
jam dan tanggal, disini hanya dibedakan ke dalam dua perlakuan yaitu data dengan inlet 
masuk melalui dehumidifyer dan data inlet masuk melalui silica gel. Periode data yang 
diambil memperhatikan riwayat dalam log book. Di dalam logbook tercatat : 
 

3:12 2010-02-08 
Change inlet path 
from: inlet->portable refrigerator->analyzer 
      Note:Data NO-NO2-NOx less than zero (value always minus) 
To  : inlet->silica gel->analyzer 
      Note:Data NO-NO2-NOx more than zero (above zero) 
Agus 

 
Pemindahan perlakuan pengering udara air intake (inlet masuk) terjadi pada tanggal 8 
Februari 2010 jam 10:12 WIB oleh operator Agus, dua tipe perlakuan inlet udara inilah 
yang diperbandingkan,  
 
Data sebelum tanggal 8 Februari 2010 jam 10:12 WIB diambil secara acak sebagai data 
“Perlakuan A“ dan data setelah jam dan tanggal tersebut sebagai data dengan 
“Perlakuan B”. Data diambil adalah 10 buah data „Pressure“ secara acak tanpa 
terkontaminasi oleh pengaruh seberapa besar konsentrasi yang tercatat atau parameter 
lain yang terekam, kemudian data disajikan ke dalam blok-blok rancangan seperti di 
bawah ini : 
 

Tabel 3. Ringkasan rata-rata dan standar deviasi masing-masing data perlakuan 
 

Perlakuan A Perlakuan B Total 

nA = 10 nB = 10 N = 20 

µΑ=  326.4 µΒ=  206.3 µ =  266.3 

SA= 25.6 SB= 1.6 S = 13.6 

ΣxΑ=  3264.2 ΣxΒ=  2062.8 (ΣX) = 5326.9 

 
Dari tabel di atas dapat di lihat ringkasan numerik masing-masing 10 buah data sampel 
tekanan Ruang Rekasi yang terambil secara acak untuk setiap perlakuan. Pada 
Perlakuan A dapat diambil rata-rata perlakuan sebesar 326,4 mmHg dengan variansi 
25,6 mmHg, sementara rata-rata Perlakuan B adalah 266,3 mmHg dengan variansi 1,6 
mmHg. Variansi Perlakuan B terlihat nampak lebih rendah dari A kemungkinan data 
Perlakuan B mempunyai rentang yang agak pendek dari A. Sementara nilai rata-rata 
keseluruhan (grand mean) sebesar 266,3 mmHg dan variansi 13,6 mmHg. Data ini 
selanjutnya dilakukan uji asumsi-asumsi sebelum dilakukan perhitungan ANOVA. 
 
Uji Asumsi Normalitas  
 
Salah satu asumsi pengujian Analyses of Variance (ANOVA) bahwa data berdistribusi 
normal dan homogen pada populasi tersebut. Data acak “Pressure” alat TS42iTL 
setelah diperiksa normalitasnya, ternyata memberikan nilai: 

 
 
 
 
 

Tabel 4. Deskripsi statistik dan nilai Wilks (ω) hasil perhitungan untuk masing-masing perlakuan 
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Perlakuan Nilai ω0 
Hitung 

Nilai ω 
(Tabel Wilks) Kesimpulan 

A 0,959 0,842 Tidak menolak asumsi normalitas 
pada taraf 0,01 

B 0,859 0,842 Tidak menolak asumsi normalitas 
pada taraf 0,01 

 
Pada Tabel 4 di atas terlihat hasil perhitungan nilai Wilks untuk masing-masing 
Perlakuan. Perlakuan A mempunyai nilai Wilks lebih besar dari nilai Wilks perlkuan B, 
tetapi semua nilai Wilks pada tiap-tiap Perlakuan mempunyai nilai di atas nilai Wilks 
tabel dengan n = 10. Asumsi normalitas adalah menolak H0 : sebaran data normal atau 
ω0 (hitung) > ωtabel pada taraf 0,01 (99%). Dari hasil perhitungan nilai Wilks di atas pada 
tiap-tiap blok perlakuan ternyata semuanya memenuhi syarat asumsi normalitas data, 
sehingga data layak untuk diuji Anova.  
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Gambar 3. Histogram data tekanan dengan kurva normalnya untuk tiap-tiap perlakuan 
 
Histogram kurva normal untuk data masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 
di atas. Perlakuan A tampak simetris dengan satu puncak dan pusat sebaran data 
terletak pada mediannya. Skewness (juraian) data tampak agak melenceng ke atas. 
Sementara pada Perlakuan B tampak tidak simetris dengan skewness melenceng ke 
atas juga namun agak jauh dari pusat sebaran datanya. Selanjutnya tentu saja hal ini 
akan memberikan efek pada homogenitas variansinya. 
 
Uji Asumsi Homogenitas 
 
Syarat lain yang harus dipenuhi untuk perhitungan ANOVA adalah uji homogenitas. Dari 
hasil uji dengan metode Bartlet didapatkan nilai variansi sebagai berikut : 
 

Tabel 5. Nilai variansi dan logaritma variansi masing-masing perlakuan sebelum dilakukan 
transformasi 

 

a Perlakuan s2 (sebelum 
transformasi) 

log s2 (sebelum 
transformasi) 

1 A 1.41 0.15 
2 B 2.41 0.38 

Total (Σ) 3.82 0.53 
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Selanjutnya asumsi homogenitas akan ditolak jika nilai 2
0χ (hitung) > 2

)1,01.0( −dfχ . Dari hasil 

perhitungan pengujian asumsi homogenitas variansi menunjukkan nilai 2
0χ (Chi kuadrat 

hitung) sebesar 11,61 dan nilai Chi kuadrat tabel pada taraf nyata 0,01 dan df = (2-
1) 2

)1,01.0( −dfχ  = 10,827, sehingga 2
0χ > 2

)1,01.0( −dfχ maka data Perlakuan tidak memenuhi 
syarat homogenitas, maka kesimpulannya menolak asumsi homogenitas variansi data 
perlakuan. 
 
Pada Gambar 3 di atas tampak distribusi data Perlakuan B mempunyai skewness 
(juraian) datanya ke atas, dan dari kesimpulan di perhitungan Chikuadrat, maka 
dicarikan bentuk transformasi yang sesuai agar data baru nanti dapat memenuhi syarat 
homogenitas variansi untuk ANOVA. Bentuk transformasi yang di ambil adalah 
mentransformasikan semua data random ke dalam bentuk Y , sehingga hasil 
perhitungan didapatkan variansinya menjadi sebagai berikut : 
 

Tabel 6. Nilai variansi dan logaritma variansi masing-masing perlakuan setelah dilakukan 

transformasi Y pada tiap-tiap sampel 
 

a Perlakuan 
s2 

(tansformasi Y ) 

log s2  

(tansformasi Y ) 
1 A 0.0010 -2.98 
2 B 0.0029 -2.53 

Total (Σ) 0.0040 -5.52 
 
Nilai 2

0χ (hitung) setelah transformasi adalah -103.9, sehingga 2
0χ < 2

)1,01.0( −dfχ dengan 
kesimpulan tidak menolak asumsi homogenitas variansi data Tekanan pada taraf nyata 
0,01. Data baru adalah data hasil transformasi seperti pada Tabel 7 di bawah, dan data 
inilah yang akan dianalisa variansinya nanti. 
 

Tabel 7. Ringkasan rata-rata dan standar deviasi masing-masing data perlakuan setelah 

dilakukan transformasi Y pada tiap-tiap sampel 
 

Perlakuan A Perlakuan B Total 

nA = 10 nB = 10 N = 20 

µΑ=  18.4 µΒ=  14.4 µ =  16.4 

SA= 0.03 SB= 0.05 S = 0.04 

ΣξΑ=  184.1 ΣξΒ=  143.6 (ΣX) = 327.7 

 
ANOVA: Pressure versus Factor  
 
Ringkasan hasil perhitungan Analyses of Variance data transformasi disajikan pada 
Tabel berikut. Dengan derajat bebas Perlakuan 1 dan derajat bebas Sesatan 18, 
didapatkan jumlah kuadrat perlakuan yang sangat besar yaitu 81.99, sementara nilai 
jumlah kuadrat sesatannya sangat kecil 0,04. Rata-rata kuadrat Perlakuan telah 
memberikan kontribusi nilai yang sangat tinggi terhadap nilai F0, yaitu 41254,7. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Megasains 1(2): 85 - 95  ISSN 2086-5589 

EFEK PERLAKUAN PENGERING AIR INTAKE TERHADAP  
REACTION CHAMBER PRESSURE NO/NO2/NOx ANALYZER MODEL 42iTL 

Asep Firman Ilahi dan Sugeng Nugroho 

94

Tabel 8. Ringkasan Analisis Variansi data Tekanan untuk klasifikasi 1 arah 
 

Sumber Derajat 
bebas (df) 

Jumlah 
Kuadrat (JK) 

Rata-rata 
Kuadrat (RK) ERK F0 

Perlakuan 
 
Sesatan  

1 
 

18 

81.99 
 

0.04 

81.99 
 

0.002 

 
 

41254.7 
 
 

Total 19 82.03    

 
Dengan F0 sebesar 41254,7 serta pada taraf nyata dengan α = 0.05 dan numerator = k 
–1 = 2 – 1 = 1 serta denominator = N – k = 20 – 2 = 18, mendapatkan F tabel = antara 
2.15 dengan 2.27 (atau F tabel = 2.19), sehingga Keputusan: H0 ditolak karena F0 
(hitung) > F tabel.Sehingga memberikan kesimpulan efek perlakuan secara nyata telah 
memberikan perbedaan Tekanan pada ruang chamber.  
 
Untuk memodelkan suatu nilai karakteristik nilai pada suatu populasi data Tekanan 
Ruang Reaksi didapatkan dengan perhitungan taksiran-taksiran variansi sebagai berikut 
: 

− Taksiran variansi perlakuan 2σ  atau 2σ̂ =0,002 

− Taksiran variansi sesatan 2
τσ atau 994.40

2
002.099.81ˆ 2 =

−
=τσ  

− Dan Taksiran variansi total 2σ atau 2σ̂ = 40,996 
 
Untuk melihat secara visual apakah data yang diaplikasikan telah memenuhi asumsi-
asumsi yang dipersyaratkan untuk perhitungan ANOVA, maka probabilitas normal 
residual diplot versus nilai teoritisnya seperti yang terlihat pada Gambar 4 di bawah ini : 
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Gambar 4. Plot Probabilitas Normal untuk Residual Tekanan versus nilai teoritisnya 
 
Plot probabilitas normal dari residual adalah sebuah metode grafis untuk menentukan 
apakah data sampel memenuhi distribusi hipotesis, berdasarkan pada penilaian visual 
subjektif dari data. Sesuai dengan plot probabilitas normal dan menggunakan hasil 
kriteria teoritis (garis biru). Dari gambar di atas dapat dilihat, plot probabilitas normal 
residulal mengikuti garis teoritisnya, artinya sebaran data Tekanan memang 
berdistribusi normal.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pemindahan perlakuan pengering udara untuk alat NO/NO2/NOx Analyzer Model 42iTL 
dari Portable Dehumidifyer ke tabung Silica Gel memberikan efek berbeda terhadap 
Tekanan pada Ruang Reaksi. Pengaruh ini mungkin saja dari kerapatan Silika dalam 
tabung yang menghambat laju udara dari inlet yang ditentukan juga oleh diameter inlet 
itu sendiri. Melalui uji ANOVA satu arah terhadap data tekanan, dapat ditarik kesimpulan 
berdasarkan nilai F0 yang jauh lebih besar dari F tabel pada taraf nyata 0,5%. 
 
Diperlukan uji lain untuk mengetahui efek alat akibat perlakuan yang berbeda terhadap 
konsentrasi terukur dan performa yang lain. Karena sangat mungkin masih ada efek lain 
akibat dari perlakuan penggunaan pengering udara jenis silika ini. 
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Agusta Kurniawan 
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang Sumatera Barat 

e-mail: agusta6872@plasa.com 
 
 

ABSTRACT 
 

Comparison of pH and intensitiy of rainfall from two devices at Global 
Atmosphere Watch Station Bukit Kototabang has been done. Two devices 
being used were Rain Water Sampler (RWS) and Observation Rain 
Gauge. Result showed that weekly rainfall from RWS and Obervation Rain 
Gauge had similar trend. Meanwhile, pH of rain water from RWS was 
significantly different from that of Observation Rain Gauge. 

 
 
Keywords: pH, rainfall, RWS, Observation Rain Gauge, Bukit 

Kototabang. 
 
 
PENDAHULUAN

Air hujan menjadi komponen pokok pada siklus hidrologi dan memegang peranan 
penting dalam siklus pelarutan bahan-bahan kimia di alam. Air hujan juga berperan 
sebagai pencuci berbagai polutan yang ada di atmosfer, dengan cara membawa polutan 
tersebut dari udara ke permukaan tanah dan ke permukaan air.  
 
Salah satu parameter air hujan yang diukur adalah pH. pH didenifisikan sebagai 
logaritma negatif aktivitas ion hidrogen. 
 

       pH = -10log aH+  (1) 
 

Untuk larutan encer, aktivitas ion  H+, sama dengan konsentrasi ion H+. Air hujan 
termasuk dalam larutan encer, sehingga pH dikatakan sebagai logaritma negatif 
konsentrasi H+. 

       pH = -10log [H+] (2) 
 
Di samping tingkat keasamannya, hujan juga dilakukan pengukuran intensitasnya. Alat 
pengukur curah hujan, mengukur tinggi hujan seolah-olah air hujan yang jatuh ke tanah 
menumpuk ke atas membentuk kolom air. Air yang tertampung volumenya dibagi 
dengan luas corong penampung, hasilnya adalah tinggi/tebal, satuan yang dipakai 
adalah milimeter (mm). Gelas ukur yang biasa digunakan adalah gelas ukur standar 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dengan maksimum pengukuran 25 mm. 
Peralatan yang digunakan untuk menampung air hujan biasa disebut dengan penakar 
hujan. Penakar hujan ada dua tipe yaitu penakar hujan otomatis dan penakar hujan 
yang manual. Di Stasiun GAW Bukit Kototabang menggunakan dua tipe yaitu Penakar 
hujan Observatorium (Obs) dan Penakar Hujan Rain Water Sampler (RWS). Data hasil 
penakar dari hujan Obs digunakan untuk menentukan curah hujan harian secara 
manual, sedangkan data dari Penakar hujan RWS untuk melengkapi data deposisi 
asam. Pada tulisan ini berupaya mengevaluasi kinerja penakar hujan RWS dengan 
membandingkan dengan penakar hujan Obs. Parameter yang dibandingkan adalah 
dengan melihat tingkat keasaman (pH), curah hujan (mm). 
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METODE PENELITIAN 

Sampel Air Hujan dari Rain Water Sampler (RWS) tipe Ecotech AR200 

Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan sampel air hujan dari Minggu I 
sampai IV Maret 2010. Sampel air hujan diambil satu minggu sekali sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan dengan alat Rain Water Sampler (RWS) tipe Ecotech 
AR200. Botol penampung air hujan telah diberikan kristal timol. Kristal timol digunakan 
sebagai bahan pengawet untuk menghalangi pertumbuhan mikroorganisme. Sebagai 
pengukur curah hujan digunakan botol penampung air hujan yang sama yang telah 
ditera dan diberi skala menggunakan gelas ukur 25 mm standar BMG. Sampel air hujan 
dari RWS diukur curah hujannya dengan botol sampel yang telah ditera kemudian 
diukur tingkat keasamannya (pH). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. RWS tipe Ecotech 2000 (kiri), Botol penampung air hujan yang telah ditera dengan 
gelas ukur BMG 25 mm (kanan) 

 
Sampel Air Hujan dari Penakar Hujan Observasi (Obs) 

Pada periode yang sama, sampel air hujan diambil setiap hari menggunakan penakar 
hujan Obs. Hujan yang diukur merupakan hasil akumulasi curah hujan yang turun pada 
hari sebelumnya. Penakar hujan Obs bekerja secara manual. Jumlah air hujan yang 
tertampung diukur dengan gelas ukur standar BMG yang telah dikonversi dalam satuan 
tinggi (Gelas Ukur 25 mm standar BMG untuk corong 100 cm2).Tanpa penambahan 
timol, sampel air hujan itu lalu diukur tingkat keasamannya (pH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Penakar hujan Observasi (kiri), Gelas ukur BMG 25 mm (kanan) 
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Gambar 3. Skematik Penakar Hujan Obs  

 
Pengukuran Tingkat Keasaman (pH) air hujan 
 
Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan alat pH meter inoLab pH Level 1 pada 
sampel air hujan dari RWS dan penakar hujan obs. Pengukuran pH air hujan dilakukan 
dengan cara mencelupkan elektroda pH meter ke dalam sampel, nilai pH akan terbaca 
pada display alat. 
 
Untuk menjaga kualitas data hasil pengukuran, minimal setiap hari sekali sebelum 
pengukuran pH, instrumen dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4,0 dan pH 7,0. Dengan 
tanpa ada pengaturan suhu larutan. Kalibrasi instrumen pH meter inoLab pH Level 1, 
dengan metode automatis Kalibrasi.  
 
Instrumen pH meter inoLab pH Level 1 masih berfungsi dengan baik jika slope mV/pH 
berada dalam kisaran range -60,5 sampai -58. Selama proses kalibrasi slope mV/pH 
selalu terbaca dalam range -60,5 sampai -58, dan dari kalibrasi terakhir nilai slope 
mV/pH terbaca -59. 
 
Penggunaan air bebas ion sebagai bahan pelarut dan pencuci alat-alat gelas dikontrol 
dengan ketat. Untuk menjaga kebersihan dan menghindari kontaminasi dari alat-alat, 
akuades yang digunakan merupakan hasil pemurnian dari alat Ultra Pure Water System, 
sehingga kontaminasi sangat diminimalkan (Operator‘s Manual Ultra-Pure Water 
System Ultra Clear, 2005). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data RWS 
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Gambar 4. Grafik Data Hujan RWS Maret 2010 

 

Keterangan: 
1. Corong penampungan air hujan 

dengan luas penampang corong 100 
cm2 (bibir corong terbuat dari 
kuningan/tembaga). 

2. Leher penakar hujan (diameter 13 cm, 
terbuat dari seng/paralon 5 mm) 

3. Tabung penampung air hujan (untuk 3 
l air, terbuat dari seng/paralon). 

4. Kran pembuangan air. 
5. Penampang untuk meletakan 

kedudukan sangkar hujan terhadap 
penanggah/pondasi. 
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Tabel 1. Pengukuran pH, suhu sampel, kondisi Laboratorium dari sampel Air Hujan RWS 

Periode Tanggal 
Sampel Laboratorium 

pH T (°C) RH (%) T (°C) 

Minggu I 
Maret 2010 

8 4.294 28.0 91 26.7 
9 4.680 25.6 86 25.7 

10 4.570 25.0 92 25.2 
11 4.873 25.0 77 25.5 
13 4.892 25.8 94 25.9 
15 4.469 26.1 93 26.5 

Minggu II 
Maret 2010 

15 3.967 26.6 90 26.6 
16 4.156 25.5 92 25.7 
17 4.170 25.1 85 25.4 
18 4.444 25.1 83 25.3 
22 4.821 25.9 94 25.8 

Minggu III 
Maret 2010 

22 4.365 26.3 93 26 
23 4.752 25.4 90 25.5 
25 5.028 26.3 80 26.4 
27 5.037 26.1 95 26.8 
29 4.734 26.3 89 26.7 

Minggu IV 
Maret 2010 

29 4.127 28.3 89 26.7 
30 5.212 25.7 88 26.4 
31 4.570 25.8 87 25.9 
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Gambar 5. Hubungan pH dan temperatur sampel RWS Minggu I Maret 2010 
 



Megasains 1(2): 96 - 103  ISSN 2086-5589 

MEGASAINS  Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan 100

3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900

15
 M

ar
et

20
10

16
 M

ar
et

20
10

17
 M

ar
et

20
10

18
 M

ar
et

20
10

22
 M

ar
et

20
10

Tanggal

pH

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

Te
m

pe
ra

tu
r S

am
pe

l

 
 

Gambar 6. Hubungan pH dan temperatur sampel RWS Minggu II Maret 2010 
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Gambar 7. Hubungan pH dan temperatur sampel RWS Minggu III Maret 2010 
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Gambar 8. Hubungan pH dan temperatur sampel RWS Minggu IV Maret 2010 

Gambar 5 sampai 8 memperlihatkan suhu sampel saat pengukuran berkisar antara 
25°C sampai 28,3°C nilai pengukuran pH sangat dipengaruhi temperatur sampel, saat 
suhu pengukuran sampel jauh diatas suhu kamar (25°C) nilai pH cenderung lebih 
rendah. Sedangkan saat berada di sekitar suhu kamar, ada faktor lain yang 
berpengaruh terhadap nilai pH, antara lain: konsentrasi gas-gas (CO2, SO2, NO2) yang 
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terlarut pada sampel air hujan dan ketidakstabilan elektroda pH. Fungsi penambahan 
timol dapat menghambat pertumbuhan/aktivitas mikroorganisme belum nampak terbukti, 
terlihat bahwa pada Gambar 5, 6, 7 dan 8 saat pengukuran pH pada temperatur sampel 
yang hampir sama seharusnya akan menunjukkan nilai pH yang hampir sama namun 
ternyata nilai pH juga jauh berbeda. 
 
Data Penakar Hujan Obs 
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Gambar 9. Data penakar hujan observasi Maret 2010 

Ada 15 hari dimana sampel air hujan tidak dapat diukur pHnya. Pada tulisan ini sampel 
air hujan tidak bisa diukur pHnya karena dua hal yaitu karena sampel air hujan terlalu 
sedikit (curah hujan < 1mm) dan yang kedua karena memang tidak terjadi hujan. 
Selama Bulan Maret 2010 Curah hujan tertinggi terjadi pada tanggal 7 Maret 2010, 
sebesar 46 mm dengan pH pengukuran 5.965. Sedangkan untuk rentang pH air hujan 
selama bulan Maret 2010 berkisar antara 5.169 sampai 6.764, hanya dua hari dalam 
satu bulan dimana pengukuran pH di bawah 5.5.  Artinya dalam bulan maret 2010 tidak 
terjadi hujan asam. 
 
Evaluasi kinerja RWS dengan Data Penakar Hujan Obs 
 
Dengan membandingkan jumlah curah hujan yang ditampung selama 1 minggu dengan 
total jumlah curah hujan harian pada minggu yang bersangkutan. 
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Gambar 10. Perbandingan Data Curah Hujan (mm) antara RWS dengan Penakar Hujan Obs 

Maret 2010 
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Data curah hujan mingguan RWS dibandingkan dengan data total curah hujan 
mingguan yang diperoleh dari Penakar Hujan Obs. Ada kecenderungan bahwa data 
Curah hujan RWS selalu lebih tinggi daripada data total curah hujan mingguan penakar 
hujan OBS, hal itu disebabkan karena perbedaan ketelitian alat pengukur curah hujan. 
Curah hujan RWS diukur menggunakan botol sampel yang ditera dengan gelas ukur 
standar BMG 25 mm, sedangkan curah hujan Obs diukur dengan gelas ukur standar 
BMG 25 mm. 
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Gambar 11. Korelasi Data Curah Hujan (mm) antara RWS dengan Penakar Hujan Obs  
Maret 2010 

Namun secara umum curah hujan RWS dapat dikatakan sama dengan curah hujan 
Obs, hal itu nampak sekali dari nilai r2 regresi linier yang sangat mendekati nilai 1, dan 
perbedaan keduanya dapat diketahui dari nilai slope sebesar 0,97 atau perbedaan 
pengukuran yang terjadi sebesar 3 %. 

 
Hujan asam adalah peristiwa yang ditandai dengan tingkat keasaman air hujan yang 
terlalu besar atau pH air hujan yang dibawah nilai 5.5. Jika memperhatikan data RWS 
dari bulan Maret 2010 (Gambar 11) , nampak nyata bahwa pH air hujan di SPAG Bukit 
Kototabang jauh dibawah 5.5 atau terlalu asam. Namun jika memperhatikan data 
pengamatan pH rata-rata mingguan data Obs nilai pH berada di atas 5.5 (Gambar 11).  
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Gambar 11. Perbandingan pH air hujan dari RWS dengan penakar hujan Obs mingguan  
Maret 2010 
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Perbedaan mendasar antara sampel hujan RWS dengan Obs adalah pada sampel 
hujan RWS adanya penambahan timol dan waktu kontak dengan udara luar selama 2 
sampai 7 hari, sedangkan pada sampel hujan Obs tidak ada penambahan timol dan 
waktu kontak maksimum dengan udara ambien 1 hari atau 24 jam sebelum pengukuran. 
 
Sedangkan kenyataannya SPAG Bukit Kototabang merupakan stasiun referensi udara 
bersih, dimana konsentrasi gas-gas yang mempengaruhi hujan asam SO2, NO-NOx dan 
CO2 berada dibawah ambang batas normal, masih dalam kisaran ppb untuk SO2, NO-
Nox dan ratusan ppmv untuk CO2. Dari penjelasan tersebut berarti ada kekurang 
tepatan pada rangkaian penakar hujan RWS. 
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Gambar 12. Korelasi pH dari RWS dengan Penakar Hujan Obs Maret 2010 

Kekurangtepatan atau kesalahan pada rangkaian tahap penakar hujan RWS, nampak 
dengan rendahnya nilai korelasi Person/ nilai r2 regresi linier yang hanya menunjukkan 
0,1761. Kesalahan itu mungkin disebabkan karena pertama kerusakan tipping bucket 
pada penakar hujan RWS, yang tidak dapat menutup secara otomatis saat terjadi cuaca 
cerah dan tidak dapat membuka secara otomatis saat terjadi hujan, akibatnya terjadi 
deposisi kering atau terjadi kontak dengan gas-gas SO2, NO-NOx dan CO2 yang dapat 
menurunkan nilai pH, dengan waktu kontak yang lama 2 sampai tujuh hari. Kedua, 
penambahan timol/pengawet belum terbukti dapat menjaga kestabilan tingkat keasaman 
(pH). 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisa diatas maka dapat diambil kesimpulan  bahwa data 
pengukuran curah hujan (mm) RWS sama dengan curah hujan penakar hujan observasi 
(kesalahan sekitar 3 %). Terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat 
keasaman/pH hujan RWS dengan keasaman/pH hujan OBS (r2=0,1761), berarti ada 
kesalahan/kerusakan pada alat RWS Ecotech 2000. Kerusakan RWS terjadi pada 
otomatis tiping bucket, pada proses membuka saat hujan dan menutup saat cuaca 
cerah. 
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CIRI CUACA DAN IKLIM BATAM 
 

Imam Prawoto* & Duati Wardani 
Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau 

*e-mail: residosola@yahoo.co.id 

 

ABSTRACT 
 
Batam is a part of the Riau Archipelago Province which is more than 95% 
of its area is covered by ocean. It is located around equator line, 
surrounded by Malacca Strait, Malaysian Peninsular, Sumatra, Borneo, 
and South China Sea. With these geographic conditions, daily weather 
phenomena in Batam is influenced by local factors, such as sea breeze, 
Sumatra Squalls, and waterspout. Climate in Batam is tropic with high 
humidity and rain. Climate is influenced by maritime wind system from 
South China Sea and Indian Ocean, Two dominant monsoons are North 
Eastern Monsoon (December – March) and South Western Monsoon (June 
– September). Between these monsoons, there are two short inter-
monsoons. North Eastern Monsoon is indicated by wet weather at the 
beginning and dry weather at the end due to Monsoon Rain Belt movement 
to South. During inter-monsoon, daily weather is indicated with shower 
from the noon until the afternoon with calm and various winds. During dry 
season in Indonesia, smoke from wildfires and forest fires reduced the 
visibility in Batam. Long and severe dry seasons affected by El Niño were 
recorded in 1992, 1995, 1997, and 2006. 
 
Keywords: Batam, Climate, Weather, Monsoon. 

 
PENDAHULUAN 
Cuaca merupakan proses- proses fisis yang terjadi setiap hari di atmosfer meliputi suhu 
udara, curah hujan, kelembaban dan lain-lain, sedangkan iklim pada umumnya 
merupakan rata-rata pola cuaca dalam beberapa tahun. Meskipun informasi cuaca 
tersedia untuk umum, namun sering kali tidak spesifik Batam. Tulisan berikut ini 
memberi pengertian kepada pembaca mengenai gambaran tentang cuaca lokal dan 
iklim yang terkait dengan angin dan cuaca dalam suatu wilayah. 
 
Dimulai dengan sekilas tentang pembentukan awan dan hujan yang merupakan inti 
pengetahuan tentang cuaca, diikuti dengan bab tentang Angin Regional dan Pola Cuaca 
yang menjelaskan kondisi lingkungan musiman di Batam. 
 
Pembentukan Awan dan Hujan 
Ide dasarnya sangat sederhana. Ketika arus udara yang berbeda jenis dari berbagai 
arah bertemu (konvergen), parsel udara memperoleh gaya angkat untuk bergerak ke 
atas. Pada paras bawah ( lebih kurang 1 km dari permukaan) konvergen hanya 
menghasilkan gerakan udara ke atas. Akibat tekanan udara yang berkurang setiap naik 
ketinggian, udara yang naik mengembang dan mendingin. Pada suatu saat uap air 
berkondensasi membentuk butir air berupa awan. Awan terus berkembang sehingga 
terbentuk butur-butir air yang besar (kristal es) dan jatuh dari awan berupa hujan. 
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(a) (b) 
 

Gambar 1. Pertemuan aliran udara di (a) atas permukaan bumi dan (b) dekat permukaan bumi 
 
Pada konvergensi yang kuat, udara dapat terangkat sangat tinggi. Jenis awan 
Thunderstorm (Cumulunimbus) di Batam bisa tumbuh mencapai ketinggian sekitar 8 
dan 12 km. Suatu sel badai guntur yang matang ditandai oleh arus updraft dan 
downdraft yang kuat. Updraft diasosiasikan dengan masuknya udara basah dari dasar 
awan (www.enotes.com). Ketika badaiguntur matang, jatuhan tetes hujan menghambat 
dan menekan udara naik sehingga kembali bergerak turun menimbulkan downdraft. 
Downdraft suatu saat terjadi di seluruh bagian dalam awan, memotong puncak 
kelembaban terbawa oleh updraft. Sel badaiguntur selanjutnya menuju stage punah. Sel 
badaiguntur tunggall biasanya hidup kurang dari satu jam. Dengan cara yang sama bila 
konvergen terjadi pada area yang luas, sel badaiguntur baru bisa terbentuk, sehingga 
menambah panjang masa hidup episode Badaiguntur. Pada beberapa kasus,  awan 
yang telah mendekati punah biasanya menyebar mendatar ke dalam suatu lapisan 
(stratiform cloud) menghasilkan hujan terus-menerus. 
 
Ahli Meteorologi sering membedakan antara shower yang terbit dari awan besar yang 
tumbuh vertikal (cumulo-form clud) dan rain yang datang dari lapisan awan (stratiform 
clud). Guntur dan kilat tak dapat diasosiasikan dengan rain. Akan tetapi suatu waktu di 
Batam, pengertian tersebut kurang mengena karena keduanya baik awan menjulang 
maupun lapisan awan saling simultan keberadaannya. 
 

 
Gambar 2. Phase pembentukan badaiguntur 

 
Ada faktor lain suatu udara terangkat naik. Salah satu contoh adalah di sisi depan 
ketinggian bukit/gunung dimana udara berhembus. Mekanisme ini yang membuat curah 
hujan tinggi di banyak tempat yang berada sisi depan gunung. Proses lainnya seperti 
yang diketahui pada siang menjelang sore hari akibat konveksi menimbulkan shower. 
Pada siang hari yang panas, radiasi matahari memanasi permukaan tanah yang 
selanjutnya terjadi pertukaran panas di lapisan udara di atasnya. Udar panas lalu 
bergerak naik dan menghasilkan awan konvektif. Akan tetapi intensitas kejadian badai 
guntur di siang hari biasanya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Salah satu 
faktor adalah keberadaan sabuk hujan monsun di suatu tempat. 
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Gambar 3. Hujan di lereng gunung menghadap angin dari udara naik akibat orographi 

 

 
Gambar 4. Pola aliran angin yang menyebabkan arus udara konvergen dan gerak udara ke 

atas : (a) Berbagai arus udara masuk menyatu bagai anah panah, (b) Terjadi 
perubahan penurunan kecepatan angin yang berlangsung singkat, (c) Aliran udara 
menuju ke pusat system tekanan rendah 

 
Angin Regional dan Pola Cuaca  
 
Salah satu sebab robohnya pepohonan selama badaiguntur berlangsung adalah angin 
kencang. Oleh karena itu angin di Batam tidak jarang menjadi factor penting dalam 
kehidupan sehari-hari kita. Karena, pola aliran angin, khususnya di lapisan 1 km di atas 
permukaan bumi (low level-wind ) punya peranan kritis dalam kejadian cuaca. Fakta, 
salah satu tantangan terbesar dalam prediksi cuaca di tropis adalah perubahan angin 
yang sangat kecil, tidak seperti di kawasan subtropis. 
 
Tidak dipungkiri pemanasan matahari terhadap permukaan bumi merupakan 
fundamental gerakan udara. Pada saat BBU musim dingin ( Desember – awal Maret ) 
Asia Tengah menjadi gudang udara dingin. Sepanjang waktu, udara berhembus ke luar 
ke arah Asia Timur dan menuju samudra tropis yang hangat dan Australia. Peta angin 
rata-rata bulan Januari sbb: 
 

 
Gambar 5. Aliran udara low level (800 m) rata-rata untuk bulan Januari 

 
Pada bulan Juli, angin berbalik arah. Udara relative dingin keluar dari benua Australia 
menuju lautan tropis yang hangat dan benua Asia. Suatu tempat dikatakan mengalami 
Monsun bilamana angin level bawah dalam satu periode bertiup dari satu arah yang 
hampir tetap dan kemudian berbalik arah pada periode yang lain dalam kurun waktu 
satu tahun. Kebanyakan kawasan Asia Tenggara berada dalam daerah monsun. 
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Di Batam, angin biasanya bertiup dari utara atau timur laut antara bulan Desember dan 
awal Maret, dan dari arah tenggara/ baratdaya antara bulan Juni dan September. 
 

 
Gambar 6. Aliran udara low level (800 m) rata-rata untuk bulan Juli 

 
Berdasarkan rata-rata angin yang tetap cuaca di Batam secara tradisi dapat 
dikelompokkan dalam 4 periode : 
a). Musim Monsun Timur Laut (Desember - awal Maret) 
b). Periode antar monsun (Akhir Maret - Mei) 
c). Musim Monsun Selatan/Barat daya(Juni - September) 
d). Musim antar monsun (Oktober - Nopember). 
 
Transisi antara musim monsun terjadi perlahan, umumnya sekitar periode 2 bulan. 
Angin harian selama transisi atau periode antar monsun biasanya lemah dan cenderung 
berubah-ubah arah. 
 

 
Gambar 7. Aliran udara low level (800 m) rata-rata untuk bulan April 

 
Sabuk Hujan Monsun ( Monsoon Rain – belt) 
Setiap kawasan di Asia Tenggara mengalami waktu musim basah yang berbeda dalam 
setahun. Tabel berikut menggambarkan pernyataan tersebut: 
 

Tabel 1. Musim hujan di beberapa kota di Asia Tenggara 
KOTA BULAN BASAH

Yangon, Myanmar 
(16.8 N, 96.2E) Juli/Agustus 

Kota Bharu, Malaysia 
(6.2N, 102.3E ) November/Desember

Batam, Indonesia 
(1.1N, 104.8E) Desember 

Jakarta, Indonesia 
(6.2S, 106.8E) Januari/Februari 

 
Cuaca basah nampak bergeser ke selatan dari Yangon pada bulan Juli/Agustus ke 
Jakarta pada bulan Januari/Februari. Catatan curah hujan konvensional hanya 
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mencakup stasiun meteorologi di daratan. Di wilayah lautan, curah hujan normalnya 
diestimasi menggunakan tehnik remot sensing. Peta curah hujan rata-rata bulan Juli, 
Desember dan Februari di adaptasi dari web site 
http://Ingrid.ideo.colombia.edu/maproom. Zona dengan curah hujan tinggi sering disebut 
“Sabuk Hujan Monsun” (Wang Bin, 2006), melewati daerah bergeser dari utara ke 
selatan. Pola angin dan curah hujan yang dibicarakan adalah kondisi rata-rata. Pada 
basis hari- ke hari, pola bisa jadi mempunyai deviasi yang besar terhadap rata-ratanya. 
 

 
(a) (b) 

(c) 
Gambar 8. Curah hujan rata-rata bulan (a) Juli, (b) Desember, dan (c) Februari. Daerah yang 

lebih gelap menandakan intensitas yang lebih tinggi 
 

Sistem Tekanan Tinggi Subtropis 
 
Troposfer mengandung 75% massa atmosfer dan sebagian besar berperan dalam 
aktivitas cuaca. Gerakan udara naik terkait Badaiguntur atau hujan di dalam sabuk 
hujan monsun menyumbang transpor udara neto ke puncak trophosfer ( lebih kurang 15 
km di tropik). Udara kemudian bergerak ke arah kutub. 
 
Jika kita menempelkan dua jari pada bola bumi (globe) dan menggerakkannya 
sepanjang garis bujur ke arah kutub, maka dua jari akan menyatu. Dengan cara yang 
sama maka gerakan udara ke arah kutub adalah konvergen. Berpasangan dengan 
pendinginan radiasi matahari, udara subsiden di sekitar subtropis ( 20-30º U dan S). 
Subsiden menghambat gerakan udara naik yang sangat diperlukan untuk pembentukan 
awan dan hujan. Tekanan udara di permukaan pada dasarnya adalah berat kolom udara 
vertikal per satuan luas. Tekanan udara permukaan di sini lebih tinggi dibanding 
sekitarnya, karena udara turun relatif dingin pengaruh udara di puncak trophosfer. Udara 
subsiden selanjutnya menyebar keluar (divergen) yang merupakan sistem tekanan 
tinggi. Keberadaan sabuk tekanan tinggi subtropis ini merupakan pokok fundamental 
kejadian musim kering di wilayah subtropis. Di wilayah Asia Pasifik, sabuk tekanan 
tinggi ini berada sepanjang 35º LU sewaktu musim panas dan dapat bergerak jauh ke 
selatan mencapai 15º LU pada saat musim dingin. Aliran udaranya stabil dan bersifat 
subsiden sehingga cuaca cenderung kering ke arah ekuator. 
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Gambar 9. Citra Satelit Sabuk Hujan Monsun 
 

Citra satelit menunjukkan sabuk tekanan tinggi di sekitar 15ºN dan sabuk hujan monsun. 
Terlihat cuaca kering ke rah ekuator mencapai Batam 

 

 
 

Gambar 10. Sabuk Tekanan Rendah Equator 
 
Seruak Monsun Timur Laut 
 
Desember merupakan bulan paling basah di Batam. Hujan lebat yang berlangsung 
beberapa hari berturut-turut dan dalam beberapa kasus lebih dari satu minggu 
menyumbang total curah hujan dalam sebulan. Pada umumnya rain spell tersebut 
disebabkan adanya seruak Angin Monsun Timur Laut di Laut China Selatan. Selama 
periode Desember – awal Maret, jantung daratan Asia termasuk Siberia mengalami 
suhu udara yang sangat rendah. Dari waktu ke waktu udara keluar dari Asia tengah, 
membawa perubahan mendadak ke wilayah Asia Timur yakni China dan semenanjung 
Korea. 
 
Udara dingin paling terasa di utara tetapi suatu waktu terjadi di sebelah selatan China, 
ditandai adanya hari dengan turunnya suhu udara sampai 5º C. Seringkali udara keluar 
tersebut bersamaan juga dengan formasi sistem tekanan tinggi di China. Perbedaan 
tekanan membawa penambahan kecepatan angin timur laut di Laut China Selatan dan 
bertiup menuju kawasan tropis yang hangat dan bertekanan rendah. Laut yang hangat 
dan angin yang lembab dan konvergen menyebarkan hujan di wilayah tropis. Tabel di 
bawah menunjukkan curah hujan di Batam mulai naik pada bulan Oktober dan 
mencapai puncak pada bulan Desember. 
 

Tabel 2. Pola musim di Batam 
Oktober - Nopember Desember - Januari Februari – Awal Maret 

Antar Monsun Awal Monsun Timur Laut Akhir Monsun Timur Laut 
Musim basah Musim basah Periode Relatif Kering 
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Pada bulan Desember dan Januari, sabuk hujan monsun terbentuk dari konvergensi 
angin seperti nampak menutup Batam 
 

 
Gambar 11. Pola konvergensi angin 

 
Arus Angin pada 8 Januari 2006. Panjang anak panah menyatakan kecepatan. 
Penurunan kecepatan angin secara cepat berimplikasi pada konvergensi udara. 
 

 
 

Gambar 12. Citra satelit sebaran hujan monsun 
 
Citra satelit menunjukkan sebaran hujan monsun menutup Sumatra, semenanjung 
Malaka, Batam/Kepri, dan Kalimantan. 
 
Cuaca Kering Akhir Monsun Timur Laut 
 
Banyak orang mengasosiasikan istilah monsun dengan musim hujan. Akan tetapi 
Monsun lebih sering didefinisikan dengan angin. Batam mengalami ini saat musim 
Monsun Timurlaut dengan angin bertiup dari utara – timurlaut selama periode Desember 
sampai awal Maret. Akan tetapi hujan bulanan tidak selalu sesuai dengan angin 
monsun. Keseringan, naiknya curah hujan atau cuaca basah diamati terjadi dari bulan 
Oktober, mencapai puncak pada bulan Desember. Pase akhir Monsun Timur laut dari 
bulan Februari sampai dengan awal Maret sering ditandai oleh penurunan curah hujan 
dan hari hujan yang tajam di Batam. 
 
Di dalam meteorologi dry spell punya arti khusus. Yaitu suatu periode dengan lebih 14 
hari tanpa hujan. Hari dengan curah hujan < 1 mm dinyatakan bukan hari hujan. 
Kebanyakan dry spell di Batam jatuh pada saat akhir musim Monsun Timur laut. Dry 
spell terpanjang selama 40 hari terjadi antara 18 Januari – 26 Februari 2005. 
 
Apa penyebab dry spell? Selama sebagian periode awal monsun, sabuk hujan monsun 
posisinya menutup Malaisia dan Batam. Belakangan, antara Februari – awal Maret, 
sabuk hujan monsun cenderung bergeser ke selatan melanda Jawa dan Australia Utara. 
Angin pasat timur laut kenyataannya menambah kondisi kering berkaitan dengan sistem 
tekanan tinggi Subtropis ke arah ekuator. 
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Gambar 13. Monsoon rain-belt (sabuk hujan Monsun) berkaitan dengan Monsun Timur Laut 

melanda Jawa dan Sumatra Selatan. Area relative kering berada di sebelah sisi 
utara sabuk hujan 

 
Sumatra Squall 
 
Pada sebuah sel badaiguntur terisolasi hanya mempunyai masa hidup yang pendek, 
biasanya kurang dari 1 jam. Kadangkala, beberapa unit sel badaiguntur dapat 
terorganisir oleh pola angin atau suatu penghalang menjadi suatu barisan. Barisan 
badaiguntur, juga disebut squall line (atau squall) bergerak secara kolektiv dan dapat 
mencapai masa hidup yang panjang. (Yi, Lan ; Lim, Hock, 2006) 
 
Sumatra squall merupakan barisan badai guntur yang terorganisir yang berkembang di 
daratan Sumatra atau di Selat Malaka, sering terjadi waktu tengah malam kemudian 
bergerak ke timur melanda semenanjung Malaka dan Batam. Dalam beberapa kasus 
squall line biasanya membawa hari badaiguntur dan hujan lebat yang berlangsung 
sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Seringkali terjadi menjelang fajar dan pagi hari. 
Beberapa Sumatra squall juga diikuti oleh hembusan angin dengan kecepatan 
mencapai 40 – 80 km/jam yang berlangsung singkat (gust). Beberapa gust yang kuat 
mampu menumbangkan pepohonan. 
 

 
 

Gambar 14. Sumatra Squall mendekat sebelah utara Batam pada 4 Juli 2005 
 
Sumatra squall dapat terjadi setiap saat, tetapi tidak terjadi selama musim Monsun 
Timur laut.  Arus udara konvergen di paras bawah (ketinggian kurang 1 km) di atas area 
yang luas menjadi pemicu utama perkembangan Sumatra squall. Ditambahkan, secara 
umum angin baratan paras atas ( antara 2-4 km) bertiup dari Sumatra menuju Batam 
diperlukan untuk menyetir squall bergerak maju. 
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Gambar 15. Citra satelit menunjukkan Sumatra Squall melanda Batam dan semenanjung 
Malaysia bagian selatan. 

 

 
  

 
Gambar 16. Citra radar dari Sumatra Squall, daerah yang berbayang-bayang menandakan 

intensitas hujan (biru/hijau: ringan; kuning: sedang; merah: berat) 
 
Angin Laut (Sea Breeze) Menyokong Badaiguntur 
 
Angin laut terjadi akibat adanya perbedaan suhu  antara daratan dan laut. Pada siang 
hari darat lebih cepat menyerap panas radiasi matahari. Suhu permukaan laut 
berkembang lebih lambat karena air mempunyai kapasitas yang besar dan panas yang 
diserap tersimpan ke dalam air. Ketika udara panas terdapat di darat naik, udara dingin 
terjadi di atas laut dan bergerak masuk ke daratan. Di atas, biasanya pada ketinggian 
sekitar 0.5-1 km udara kembali ke laut dan dingin. Akhirnya udara subsiden, dan 
sirkulasi angin laut berlangsung. 
 
Kekuatan angin laut tergantung pada besar kecilnya perbedaan suhu udara di darat dan 
di laut. Yang sering terjadi penetrasi angin laut bisa mencapai 40 – 80 km ke daratan. 
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Adanya angin permukaan utama (prevailing wind) dengan kecepatan > 15 km/jam 
membuyarkan formasi angin laut. Selama antar monsun saat angin lemah, angin laut 
lebih lebih mudah terbentuk. 
 

 
Gambar 17. Citra radar memperlihatkan angin laut yang memicu terjadinya badai guntur di 

Singapura, daerah yang berbayang-bayang menandakan intensitas hujan 
(biru/hijau: ringan; kuning: sedang; merah: berat) 

 
Angin laut suatu saat dapat membantu pembentukan badaiguntur. Angin laut dan angin 
utama yang lemah dan berlawanan arah dapat saling bertemu dan konvergen sehingga 
terjadi pengangkatan udara naik dengan cepat. Jika angin laut tegak lurus garis pantai, 
badaiguntur biasanya terbentuk sejajar garis pantai. Di Batam mekanisme demikian 
menyumbang pembentukan beberapa badaiguntur yang hebat menjelang sore hari. 
 

 
Gambar 18. Benturan antara angin laut dan angin kuat menyebabkan terjadinya badaiguntur 

 

 
Gambar 19. Citra satelit memperlihatkan angin laut menginduksi badaiguntur yang memyebabkan 

terbentuknya ‘front’ di sepanjang pesisir pantai barat Semenanjung Malaysia dan 
Batam (National Environment Agency) 
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KILAT 
 
Kilat adalah loncatan muatan listrik yang terlihat yang dihasilkan oleh badaiguntur. Kilat 
antar awan dapat terjadi antara dua bagian awan ( inter-cloud lightning) atau di dalam 
awan tunggal (intra-cloud lightning). Tipe kilat yang sering terjadi adalah dalam awan 
tunggal. Yang ke dua kilat sering terjadi antar awan dan permukaan bumi, yang dapat 
membawa bencana kehidupan dan merusak peralatan. Batam termasuk wilayah di 
dunia yang mempunyai kejadian kilat yang besar. Selama pengamatan 26 tahun dari 
1984-2009, rata-rata hari badaiguntur bulanan berkisar 5 – 19 hari, dengan puncaknya 
terjadi pada bulan April/Mei dan Oktober/Nopember. Januari dan Februari adalah bulan 
dengan sedikit badaiguntur. 
 

 
                        Jan     Feb      Mar     Apr    May     Jun     Jul      Aug      Sep     Oct    Nov      Des 

Gambar 20. Rata-rata Hari Badai Guntur periode 1984 – 2009. 
 
Kilat antar awan ke permukaan tanah terjadi diawali oleh gerakan muatan listrik negative 
ke bawah (downward). Proses terbentuknya loncatan kilat muatan negative sebagai 
berikut: 
 

1. Akibat aksi udara naik dan udara turun karena distribusi partikel air dan es, 
muatan dalam badaiguntur terbagi, dimana muatan positip terdapat di puncak 
awan dan muatan negative di dasar awan. Muatan negative menginduksi 
muatan positif yang berada di permukaan bumi. 

2. Satu loncatan muatan negative di dasar awan membutuhkan banyak energi 
untuk menembus hambatan udara , terjadilah kilat. Jalur muatan negative 
disebut” stepped leader”, akan turun dari dasar awan menuju permukaan bumi. 
Muatan positip di permukaan bumi menyambut stepped leader ini. Gerakan naik 
muatan atau arus muatan dari berbagai titik elevasi di permukaan bumu naik 
bertemu dengan stepped leader, membuka jalur untuk aliran muatan. 

3. Terjadilah Gelombang arus listrik yang besar sebagai cahaya pulsa yang sangat 
terang naik pada jalur – disambar balik. Kombinasi antara leader dan sambaran 
balik dinyatakan sebagai satu sambaran. Cahaya dari awan ke muka bumi 
dapat terdiri satu atau mencapai puluhan sambaran yang melalui jalur yang 
sama. 

 

 
Gambar 21. Pembentukan muatan negatif pada kilat (sejumlah kecil kilat terjadi karena muatan 

positif) 
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Smoke Haze 
 
Daerah subtropics umumnya kering karena adanya system tekanan tinggi yang 
diasosiasikan dengan udara subsiden. Dalam periode Mei – September, sebelah 
selatan Asia tenggara normal mengalami musim kemarau. Angin selatan/tenggara 
selama periode ini berasal dari daerah kering subtropics di BBS. Pada kondisi kering ini, 
sering terjadi kebakaran hutan, Kadangkala, smoke haze dari kebakaran terbawa angin 
mencapai suatu tempat yang jauh. 
 

 
Gambar 22. Citra satelit memperlihatkan kabut asap. Inset merupakan perbesaran dari daerah 

titik api dan sumber asap 
 
Fenomena El Nino akibat interaksi laut dan atmosfer. Historis terjadi hampir tetap setiap 
periode 2 – 7 tahun (Mastura Mahmud, 2009). Setiap episode bisa mencapai 1 atau 2 
tahun. Selama tahun El Nino, curah hujan di Pasifik tropis bagian timur berlebih karena 
laut yang hangat di atas normalnya. Sebaliknya di kawasan Pasifik tropis bagian barat 
tak terkecuali Indonesia mengalami kekeringan panjang.  
 

 
 

Gambar 23. Kabut asap di kota Batam (jarak pandang sekitar 4000 m) 
 
Waterspout 
 
Sebuah waterspout merupakan fenomena cuaca yang berlangsung singkat biasanya 
sering terjadi di perairan Batam. Sangat kecil dengan ukuran lebar rata-rata sekitar 10 – 
100 meter. Mirip dengan tornado, hanya saja tornado dapat terjadi di darat maupun laut, 
sedangkan watersopout hanya terjadi di laut. Waterspout segera meluruh sewaktu 
mencapai pantai. Masa hidupnya bervariasi sekitar beberapa menit hingga setengah 
jam dan mungkin 1 jam. Kolom atau belalai berisi air yang nampak tersedot ke 
atas,sebetulnya tetes-tetes air yang ikut berotasi dalam udara yang berputar atau 
vortex. Udara berputar dan naik, udara lembab dingin dan uap air berkondensasi, 
membuat massa nampak berputar. Waterspout biasanya terjadi saat dengan cepat 
tumbuh awan cumulus besar atau awan cumulonimbus (Cb) di atas perairan pantai 
yang hangat sebelum datangnya hujan shower.  
 
Waterspout sering terlihat jatuh dari awan. Beberapa tidak mampu mencapai muka laut 
dan disebut funnel clouds. Kecepatan angin waterspouts tidak bisa diamati/diukur. Akan 
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tetapi berdasarkan perkiraan dengan citra radar, kecepatan angin bisa mencapai 100 
km/jam.  
 

 
 

Gambar 24. Waterspout terlihat di selatan Singapura 
 
Iklim Panas 
 
Batam menjadi lebih panas sejak 20 tahun terakhir. Hasil ploting suhu udara rata-rata 
tahunan selama periode 1985 -2009 menunjukkan kenaikan suhu udara sekitar 0.25 
derajat Celsius per dekade. Perubahan ini sejalan dengan kenaikan suhu udara di 
berbagai tempat di dunia – suatu fenomena yang disebut pemanasan global. 
Pemanasan global disebabkan oleh perkembangan kenaikan gas rumah kaca ( carbon 
dioksida ) di atmosfera, yang mana sebagian besar dihasilkan dari aktivitas manusia 
dalam pemakaian bahan bakar fosil. 
 
Bagian kecil pemanasan global, urbanisasi merupakan salah satu faktor yang 
menyumbang terhadap pemanasan iklim di Batam. Pembangunan gedung/bangunan 
semakin meluas sehingga menyerap panas lebih banyak di siang hari dibandingkan 
dengan area tumbuhan/hutan yang semakin sempit. 
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Gambar 25. Index Kenyaman Udara Di Batam 

 
GAMBARAN CUACA MUSIMAN 
 
Periode Monsun Timur Laut  
(Desember - awal Maret) 
Angin rata-rata dari utara / timur laut 
Kecepatan 6 – 10 Km/jam 
• Seruak monsun menimbulkan hujan sedang – lebat terus-menerus pada daerah 

yang luas, kec angin mencapai 25-35 km/jam di separuh pertama panjang musim. 
• Terbentuk shower yang cepat pada siang dan menjelang sore hari. 
• Cuaca relatif kering pada dan berangin kencang di sebagian akhir musim 

 
Periode Antar Monsun - 1 
(akhir Maret – Mei) 
Angin rata-rata : Lemah dan berubah- ubah arah, berinteraksi dengan angin darat - laut 
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• Ditandai oleh Badai guntur pada siang dan menjelang sore hari. 
• Tengah hari cuaca panas dengan suhu udara maksimum > 32º C 

 
Periode Monsun Barat Daya 
(Juli  – Sept) 
Angin rata-rata : dari selatan / barat daya 
Kecepatan : 6 – 10 Km/Jam 
• Biasanya terjadi ”Sumatra Squall” dengan peningkatan angin dalam waktu singkat 

(wind gust) mencapai 40-80 km/jam terjadi setelah tengah malam dan menjelang 
pagi. 

• Shower yang berlangsung singkat menjelang sore hari 
 
Periode Antar Monsun-2  
(October - November) 
Angin rata-rata : Lemah dan berubah- ubah arah, berinteraksi dengan angin darat – laut 
• Badai guntur menjelang sore dan menjelang malam hari. 
• Biasanya lebih basah dibandingkan dengan periode antar monsun yang pertama 

 
RINGKASAN CUACA BULANAN 
 
Mengacu pada penjelasan sebelumnya berdasarkan data cuaca periode 26 tahun 
terakhir, kondisi cuaca/iklim bulanan di Batam dapat disarikan sebagai berikut : 
 
Januari 
Bulan Januari bisa sangat basah dalam suatu tahun, namun juga bisa kering dalam 
tahun yang lain. Kondisi ini tergantung saat transisi dari Monsun Timur Laut ke akhir 
(atau phase kering) dari monsun. 
Curah hujan tertinggi: 772 mm (th.1987) 
Curah hujan terendah: 9 mm (th.1997) 
Rata-rata curah hujan bulanan tinggi. Merupakan puncak Monsun Timur Laut, angin 
umumnya kencang bertiup dari arah utara-timurlaut 
 
Februari 
Februari relative bulan kering dalam setahun. Rata-rata curah hujan bulanan 97 mm. 
Seruak monsun timurlaut selama bulan ini, menjadikan sabuk hujan monsun jauh ke 
selatan dari Batam. Umumnya berangin kencang, mirip bulan Januari. 
 
Maret 
Merupakan bulan transisi dari Monsun Timur Laut ke periode inter monsun. Angin 
permukaan menjadi lemah dan frekuensi shower/badaiguntur meningkat di akhir bulan. 
Tercatat bulan paling panas di siang hari. Suhu udara tertinggi sebesar 36ºC terjadi 
pada 26 Maret 1998. Angin lemah, langit berawan, dan radiasi matahari langsung 
merupakan faktor penyebab tingginya suhu udara. 
 
April 
Angin umumnya lemah dan variabel. Pemanasan matahari dan angin laut membantu 
terbentuknya shower dan Badai Guntur menjelang sore hari. Biasanya saat angin 
berubah arah dari tenggara atau baratdaya, Sumatra squall bisa berkembang membawa 
hujan lebat dan angin kencang berlangsung singkat (gusty wind) setelah tengah malam 
atau menjelang pagi hari. 
Seperti bulan Maret, April relatif bulan panas. 
 
Mei 
Angin biasanya lemah dan variabel, dengan keseringan arah dari tenggara – barat daya. 
Layaknya April, ditandai adanya shower/badai guntur menjelang sore hari dan biasanya 
terjadi bersama Sumatra Squalls. 
 
Juni 
Musim Monsun barat daya mulai muncul pada bulan ini. Angin permukaan biasanya 
berhembus dari arah selatan atau tenggara. Sumatra squall merupakan sistem hujan 
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yang memberi kontribusi curah hujan bulan Juni yang sering terjadi menjelang pagi hari. 
Dan biasanya shower dan Badai Guntur hampir merata terjadi menjelang sore hari. 
Keseluruhan curah hujan biasanya lebih rendah dibandingkan curah hujan bulan April 
dan Mei. Biasanya juga terjadi kondisi Hazy ringan yang berlangsung singkat. 
 
Juli 
Bulan relatif agak basah. Dengan curah hujan sebulan hampir tetap sekitar 160 mm. 
Cuaca umumnya mirip dengan kondisi bulan Juni. 
 
Agustus 
Merupakan puncak Monsun barat daya. Angin dari selatan atau tenggara berkisar 15-20 
km/jam kadang kala terjadi menjelang sore hari. Pola cuaca hampir mirip dengan bulan 
Juli. 
 
September 
Bulan terakhir dari periode musim monsun barat daya. Ditandai dengan angin 
selatan/tenggara yang lebih lemah dibandingkan bulan Agustus. Bertambahnya 
frekuensi shower saat menjelang siang/sore hari. Bulan kering ke-2 setelah Februari. 
 
Oktober 
Oktober merupakan awal periode Inter-monsun ke-2 dalam tahun bersangkutan. Sering 
disebut awal musim hujan yang berlangsung sampai dengan bulan Januari berikutnya. 
Rata-rata hujan bulanan naik sekitar 50 mm dibanding rata-rata hujan September. Akan 
tetapi belum masuk periode Monsun Timur Laut. Angin relatif masih lemah dengan 
shower dan Badai Guntur pada tengah dan menjelang sore hari menyumbang curah 
hujan selama sebulan. Dalam beberapa tahun saat cuaca kering terjadi pada Oktober, 
episode kondisi hazy dapat terjadi. 
 
November 
Nopember merupakan bulan basah ke-3 sepanjang tahun. Angin awalnya lemah dan 
kadangkala berputar menjadi arah barat laut atau timur laut. Badaiguntur hebat pada 
sore hari bisa berlangsung sampai dengan menjelang malam hari. Meski sedikit, hujan 
monsun kadang kala terjadi pada bulan Nopember. 
 
Desember 
Bulan paling basah dalam setahun. Badaiguntur kuat sering terjadi pada pagi dan 
menjelang sore hari. Seruak Monsun Timur Laut bisa membawa kondisi berangin 
kencang dan hujan lebat merata berlangsung terus menerus dalam beberapa hari 
hingga satu minggu. 
Curah hujan tertinggi : 989.5 mm (th. 2006) 
Curah hujan terendah : 32 mm (th. 1988). 
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