


 
ISSN 2086-5589 

 iii

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

 
Vol. 2 No. 3 – September 2011 

 
Diterbitkan Oleh : 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

 
SUSUNAN REDAKSI 
 
PENANGGUNG JAWAB  
Drs. Herizal, M.Si. 
 
EDITOR 
Dra. Nurhayati, M.Sc 
Dr. Edvin Aldrian, B.Eng, M.Sc 
Dr. Ir Dodo Gunawan, DEA 
Dr. Wandono 
Dr. Hamdi Rivai 
 
REDAKTUR 
Sugeng Nugroho, M.Si. 
 
REDAKTUR PELAKSANA 
Agusta Kurniawan, M.Si 
Alberth Christian Nahas, S.Si  
Carles Siregar, ST 
Yosfi Andri, ST 
 
DESIGN LAYOUT 
Asep Firman Ilahi, Ah. MG 
Aulia Rinadi, Ah. MG 
 
SEKRETARIAT 
Irwin. A 
Darmadi, A. Md 
Yosi Juita, A. Md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGASAINS 
 
MEGASAINS merupakan buletin yang 
diterbitkan oleh Stasiun Pemantau 
Atmosfer Global (GAW) Bukit 
kototabang sebagai media penuangan 
karya ilmiah yang bersumber dari 
kegiatan penelitian berbasis ilmu-ilmu 
meteorologi, klimatologi, kualitas udara,  
dan geofisika (MKKuG), serta 
lingkungan. 
 
Dewan redaksi membuka kesempatan 
bagi para pakar ataupun praktisi untuk 
dapat mengirimkan karya ilmiah, 
terutama yang berkaitan dengan tema 
MKKuG dan lingkungan. 
 
Naskah karya tulis yang dikirimkan 
hendaknya asli dan belum pernah 
dipublikasikan. Naskah diketik 
menggunakan aplikasi MS Word 
dengan ketentuan panjang naskah 
antara 5 sampai 15 halaman ukuran A4; 
batas kiri 4 cm, kanan 3,17 cm, atas 
dan bawah 2,54 cm; satu kolom; font 
Arial; judul ditulis menggunakan font 12 
pts, rata tengah, spasi tunggal, huruf 
kapital, dan cetak tebal; isi ditulis 
menggunakan font 10 pts, rata kiri-
kanan, dan spasi tunggal; tulisan 
disertai dengan abstrak 1 alinea, ditulis 
dengan font 10 pts, cetak miring, spasi 
tunggal, dan disertai 2-5 kata kunci. 
 
Redaksi berhak mengubah isi      
naskah sepanjang tidak mengubah 
substansinya. Isi naskah adalah 
sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
Pemilihan naskah yang laik cetak 
adalah sepenuhnya hak redaksi. 
 
Softcopy naskah dikirimkan ke: 
Redaksi MEGASAINS 
PO BOX 11 Bukittinggi 26100  
e-mail: stagaw.kototabang@bmkg.go.id 



MEGASAINS Vol.2 No. 3 - September 2011  ISSN 2086-5589 

 iv

 
 

Dari Redaksi 
 
 

Pembaca yang kami banggakan, 
 
Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 
hidayah-Nya, Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang 
dapat kembali menerbitkan Buletin MEGASAINS. 
 
Memasuki tahun kedua penerbitannya, MEGASAINS terus melakukan berbenah 
diri. Pembenahan itu tidak saja dari segi tampilan, tapi juga dari isi yang 
diharapkan semakin memperkaya khasanah pembaca di bidang Meteorologi, 
Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan. Pada edisi perdana di 
Volume Kedua ini, MEGASAINS kembali menerbitkan enam karya tulis yang 
mewakili bidang yang menjadi kajian buletin ini. 
 
Dengan ditunjang oleh semangat dari seluruh staf Stasiun GAW Bukit 
Kototabang di dalam dukungannya terhadap kesinambungan penerbitan 
MEGASAINS, Redaksi tentu sangat berharap hasil-hasil penelitian ini dapat 
mendorong terciptanya peningkatan pelayanan MKKuG di masa yang akan 
datang. Disamping itu, munculnya kesadaran di dalam melakukan kaidah 
penelitian, diharapkan akan menunjang bagi peningkatan pengetahuan serta 
kinerja di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 
 
Tak ada gading yang tak retak, demikian pula kiranya terbitan MEGASAINS ini 
yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Redaksi sangat berharap 
saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan MEGASAINS di 
kemudian hari. 
 
Akhirnya, Redaksi mengucapkan selamat membaca dan semoga bermanfaat. 
 
 

 
Bukit Kototabang, September 2011 

 
 
 



MEGASAINS Vol.2 No. 3 - September 2011  ISSN 2086-5589 

 v

 
 

Daftar Isi 
 
 
 

 halaman 
  
Susunan Redaksi iii 
  
Dari Redaksi iv 
  
Daftar Isi v 
  
  
TREN KONSENTRASI GAS RUMAH KACA DI BUKIT 
KOTOTABANG PERIODE 2004-2010 123 - 132 

Alberth Christian Nahas  
  
SIMULASI MODEL WRF PADA KEJADIAN CURAH HUJAN 
LEBAT DI SUMATERA BARAT 133 - 142

Indra Gustari  
  
PENGGUNAAN METODE ENSEMBLE DALAM APLIKASI 
JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK PRAKIRAAN CUACA 
DENGAN MEMANFAATKAN KELUARAN MODEL GLOBAL 
FORECAST SYSTEM (GFS) 

143 - 156

Miming Saepudin  
  
KAJIAN PENGARUH LETUSAN ABU VULKANIK GUNUNG 
MARAPI TANGGAL 3 AGUSTUS 2011 TERHADAP 
PENGUKURAN DEPOSISI ASAM DI STASIUN PEMANTAU 
ATMOSFER GLOBAL BUKIT KOTOTABANG 

157 - 168

Agusta Kurniawan  
  
KECENDERUNGAN IKLIM EKSTRIM KABUPATEN BULELENG, 
PROVINSI BALI, PERIODE 1980-2010 169 - 176

Agus Sabana Hadi  
  
PREDIKSI HUJAN DENGAN MENGGUNAKAN ANFIS DI 
STASIUN METEOROLOGI SURABAYA 177 - 186

A.A. Putu Eka Putra Wirawan  
 



Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 
e-mail: alberth.christian@bmkg.go.id 

 

ABSTRACT 

As one of the main measurement programs, greenhouse gases (GHGs) concentration has 
been measured at Bukit Kototabang. The measurement has been started since 2004 with 
focuses on four GHGs: carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and 
sulphur hexafluoride (SF6). Measurement is conducted by using flask sampling with samples 
collected in weekly time-base. Results showed that generally, concentration of all gases 
increased with various growth rates. Growth rates of CO2, CH4, N2O, and SF6 for the period 
of 2004-2010 are 1.5 ppm/year, 3.1 ppb/year, 0.8 ppb/year, 0.26 ppt/year, respectively. 
Meanwhile, annual average concentrations of CO2, CH4, N2O, and SF6 in 2010 are 383.6 
ppm, 1825.1 ppb, 323.8 ppb, and 7.01 ppt, respectively. Air mass transport played major in 
GHGs variability. In addition for CO2 and CH4, local source emissions such as wildfires, have 
inevitably influenced both gases. Each gas has also showed seasonal pattern even though 
for CO2, the pattern is not as clear as other gases. 

Keywords: greenhouse gases, Bukit Kototabang, seasonal pattern. 

 
PENDAHULUAN 

Pentingnya pengukuran konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer tidak lain karena komposisi 
gas ini telah mengalami perubahan. Semenjak revolusi industri, konsentrasinya cenderung 
mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi ini berbarengan dengan peningkatan 
temperatur rata-rata permukaan bumi. IPCC mengindikasikan adanya hubungan yang cukup 
erat dari kedua fenomena ini (IPCC, 2007). Adalah efek rumah kaca, fenomena yang 
disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer yang mendorong terjadinya 
peningkatan temperatur permukaan. Efek ini menyebabkan permukaan bumi menjadi lebih 
hangat karena adanya energi kalor yang tertahan di troposfer (Mitchell, 1989). 
Maraknya isu mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, kebutuhan inventori emisi 
terhadap gas rumah kaca menjadi sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
pengukuran konsentrasi gas rumah kaca diperlukan guna menentukan besarnya emisi gas 
rumah kaca di daerah tertentu. Namun demikian, belum banyak tempat di Indonesia yang 
melakukan pengukuran konsentrasi gas rumah kaca secara kontinu. Dari sedikit tempat 
tersebut, Bukit Kototabang merupakan tempat dilakukan pengukuran konsentrasi gas rumah 
kaca dengan data yang cukup panjang. 
Sejak tahun 2004, Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang telah melakukan 
pengukuran konsentrasi gas rumah kaca. Kegiatan pengukuran ini merupakan bagian dari  
Global Monitoring Division NOAA yang bekerja sama dengan BMKG untuk menyediakan 
data gas rumah kaca di Indonesia. Data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan 
inventori emisi gas rumah kaca di daerah background, daerah dengan kontribusi 
antropogenik yang masih minim. 
 
METODE PENELITIAN 

Flask sampling digunakan sebagai metode pengukuran konsentrasi gas rumah kaca. 
Sampel udara berasal dari inlet yang diletakkan pada ketinggian 32 m dari permukaan 
tanah. Proses pengambilan sampel dilakukan dalam basis waktu mingguan dengan 
menggunakan perangkat Airkit Flask Sampler. Sampel udara dari inlet dipompa masuk ke 
dalam tabung kaca berukuran 2.5 L setelah sebelumnya melalui proses pengeringan untuk 
membebaskan sampel udara dari uap air. Sampel tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut 
di Climate Monitoring and Diagnostic Laboratory (CMDL) NOAA. Ada empat jenis gas yang 
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diukur dengan metode ini, yakni karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrous oksida (N2O), 
dan sulfur heksafluorida (SF6). Data hasil pengukuran dapat diunduh dari 
ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ pada sub direktori bmg. 
Data konsentrasi gas rumah kaca yang diperoleh kemudian ditampilkan sebagai rerata 
bulanan. Analisis data pada periode 2004-2010 menggunakan rerata bulanan. Batas atas 
dan bawah diberikan pada tiap rerata bulanan dengan nilai ± σ. Untuk CO2 juga dilakukan 
komparasi dengan data global dan data hasil pengukuran di Mauna Loa. Kedua data 
tersebut diperoleh dari alamat ftp yang sama dalam sub direktori ccgg. Analisi pola musiman 
juga dilakukan terhadap masing-masing gas pada periode 2004-2010. Pola musiman 
tersebut membagi periode konsentrasi CO2 menjadi empat periode, yaitu DJF (Desember-
Januari-Februari), MAM (Maret-April-Mei), JJA (Juni-Juli-Agustus), dan SON (September-
Oktober-November). Penyajian dilakukan dengan menggunakan grafik yang memberikan 
informasi nilai minimum, maksimum, kuartil satu, median, kuartil tiga, dan nilai rata-rata. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karbon Dioksida (CO2) 
Secara keseluruhan, tren konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang dapat dilihat pada Gambar 1. 
Dari gambar tersebut terlihat adanya peningkatan konsentrasi CO2 yang terus berlangsung 
sejak awal pengukuran. Konsentrasi CO2 pada tahun 2010 meningkat 2.8% daripada 
konsentrasinya pada tahun 2004 yang sebesar 373.1 ppm. Rata-rata peningkatan 
konsentrasi CO2 setiap tahunnya sebesar 1.5 ppm. Sementara itu, konsentrasi CO2 pada 
tahun 2010 meningkat 1.7 ppm dibandingkan dengan konsentrasinya pada tahun 2009. 

 
Gambar 1. Tren konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Berdasarkan rata-rata bulanannya, konsentrasi CO2 pada tahun 2010 mencapai nilai 
tertingginya untuk setiap bulan, kecuali untuk bulan Juni (Tabel 1). Peningkatan yang 
mencolok pada bulan Februari dan April disebabkan konsentrasi yang meningkat pada 
kedua bulan tersebut. Aliran massa udara pada periode tersebut berasal dari daerah yang 
merupakan lokasi titik api. Selain itu, faktor lokal dari banyaknya titik api pada periode akhir 
Maret sampai dengan awal April memungkinkan terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 
pada periode ini. Garis merah pada Gambar 1 menunjukkan tren konsentrasi CO2 pada 
periode pengukuran. 
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Tabel 1. Perbandingan rata-rata bulanan konsentrasi CO2 maksimum dan minimum. 

Bulan Maksimum Minimum Selisih Tahun ppm Tahun ppm 
Januari 2010 382.4 2004 372.1 10.3 
Februari 2010 385.6 2004 374.0 11.6 
Maret 2010 384.3 2004 369.5 14.8 
April 2010 386.5 2007 375.1 11.4 
Mei 2010 382.3 2005 371.6 10.7 
Juni 2009 383.3 2004 371.7 11.6 
Juli 2010 383.8 2004 373.6 10.2 
Agustus 2010 383.6 2004 371.6 12.0 
September 2010 381.7 2005 373.9 7.8 
Oktober 2010 381.9 2005 374.7 7.2 
November 2010 383.7 2005 371.3 12.4 
Desember 2010 384.8 2004 368.1 16.7 
Rata-rata  383.9  372.3 11.4 

Dari Tabel 1 terlihat perbandingan konsentrasi maksimum dan minimum CO2 terbesar terjadi 
pada bulan Desember, yaitu sebesar 16.7 ppm. Sementara itu, nilai konsentrasi rata-rata 
maksimum mencapai 383.9 ppm dan minimum sebesar 372.3 ppm. Penjelasan mengenai 
hal ini dibahas pada pola musiman konsentrasi CO2. 

Anomali konsentrasi bulanan CO2 di Bukit Kototabang periode 2004-2010 diperlihatkan 
pada Gambar 2. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pada bulan Desember dan Maret, 
konsentrasi CO2 memiliki variabilitas tertinggi dengan jangkauan konsentrasi mendekati 24 
ppm. 
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Gambar 2. Anomali konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Pola musiman konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang diperlihatkan pada Gambar 3. Dalam 
periode tersebut, konsentrasi CO2 cenderung mengalami penurunan dari periode DJF 
hingga SON. Periode DJF dan SON merupakan periode dimana aliran massa udara 
dominan berasal dari Belahan Bumi Utara (BBU). Sementara itu, periode MAM dan JJA 
didominasi oleh aliran massa udara dari Belahan Bumi Selatan (BBS). Kondisi ini 
mempengaruhi kualitas massa udara yang dibawa. Udara yang berasal dari BBU cenderung 
lebih kotor karena berasal dari sumber polutan dari daratan Asia. Sebaliknya, udara dari 
BBS melewati daerah perairan yang lebih luas dan mencakup sumber polutan yang lebih 
sedikit. 
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Gambar 3. Pola musiman konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Dari Gambar 3, meskipun massa udara pada periode DJF dan SON berasal dari sumber 
yang relatif sama, ternyata secara rata-rata, keduanya memberikan hasil yang berlawanan. 
Konsentrasi rata-rata CO2 pada periode DJF merupakan yang tertinggi, sedangkan periode 
SON memiliki konsentrasi yang paling rendah. Faktor lokal sangat mungkin memiliki peran 
yang signifikan terhadap perbedaan ini. Aliran massa udara yang berasal dari daerah 
dengan keberadaan titik api pada periode DJF, terutama pada bulan Februari, memberikan 
pengaruh pada konsentrasi CO2 yang terukur. Hal ini terus berlanjut pada beberapa bulan 
selanjutnya. Kondisi sebaliknya terjadi pada periode SON karena angin lokal tidak berasal 
dari sumber polutan. Pada Gambar 4 dan Tabel 1 ditunjukkan bahwa konsentrasi CO2 pada 
periode DJF memiliki variabilitas yang sangat luas. Kisaran konsentrasi CO2 pada periode 
ini sebesar 368.1-385.8 ppm. Namun demikian, sebagian besar konsentrasinya berada 
pada kisaran yang lebih terkonsentrasi, terlebih jika dibandingkan dengan periode lainnya. 
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsentrasi CO2 pada periode DJF memiliki 
variabilitas yang luas, tetapi sebagian besar datanya berada pada kisaran yang lebih sempit. 

Perbandingan konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang dengan di Mauna Loa dan global 
diperlihatkan pada Gambar 4. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar data 
di Bukit Kototabang masih berada di bawah Mauna Loa dan global. 

 
Gambar 4. Perbandingan konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang, Mauna Loa, dan Global periode 2004-

2010. 
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Metana (CH4) 

Tren konsentrasi CH4 di Bukit Kototabang pada periode 2004-2010 diperlihatkan pada 
Gambar 5. Secara perlahan, konsentrasi CH4 terus memperlihatkan tren peningkatan dari 
tahun ke tahun. Dibandingkan konsentrasinya di tahun 2004, konsentrasi CH4 di tahun 2010 
meningkat 1.04% dari 1806.3 ppb menjadi 1825.1 ppb. Konsentrasi di tahun 2010 juga 
meningkat 6.4 ppb bila dibandingkan dengan konsentrasi pada tahun sebelumnya. Rata-rata 
peningkatan konsentrasi CH4 sebesar 3.1 ppb/tahun. Pola musiman pada konsentrasi CH4 
lebih terlihat dengan jelas (Gambar 6). Secara umum, konsentrasi CH4 pada periode DJF 
dan SON lebih tinggi daripada periode MAM dan JJA. Konsentrasi pada periode DJF jauh 
berada di atas periode lainnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa konsentrasi CH4 
sangat dipengaruhi oleh episode kebakaran lahan yang biasa terjadi pada periode tersebut. 
Sementara itu, dibandingkan dengan CO2, faktor lokal di periode SON tidak terlalu 
mempengaruhi konsentrasi CH4. Aliran massa udara pada periode tersebut, meskipun tidak 
berasal dari sumber polutan, tetapi mengandung konsentrasi CH4 yang cukup signifikan. 
Kajian yang dilakukan oleh Bousquet et al. (2011) menggunakan model emisi ekosistem 
ORCHIDEE pada periode 2006-2008 menemukan bahwa lahan gambut di daerah tropis 
merupakan kontributor dominan terhadap peningkatan konsentrasi CH4. Selain itu, pada 
periode MAM dan JJA, konsentrasi radikal hidroksil yang lebih banyak memungkinkan 
terjadinya reduksi CH4 di atmosfer (Nahas et al., 2008). 

 
Gambar 5. Tren konsentrasi CH4 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

 
Gambar 6. Pola musiman konsentrasi CH4 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 
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Anomali konsentrasi CH4 lebih bervariasi dibandingkan dengan CO2 (Gambar 7). Secara 
umum, pengaruh pola musiman pada konsentrasi CH4 terlihat jelas bahwa pada awal dan 
akhir tahun konsentrasinya lebih tinggi daripada pertengahan tahun. Sementara itu, 
varibilitas konsentrasi CH4 pada periode pengukuran adalah sebesar 48.6 ppb dengan nilai 
terbesar pada bulan Januari (83.3 ppb) dan terkecil di bulan November (32.7 ppb). 
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Gambar 7. Anomali konsentrasi CH4 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Tabel 2. Perbandingan rata-rata bulanan konsentrasi CH4 maksimum dan minimum. 

Bulan Maksimum Minimum Selisih Tahun ppb Tahun ppb 
Januari 2005 1893.0 2006 1809.7 83.3 
Februari 2008 1875.2 2006 1824.0 51.2 
Maret 2005 1851.0 2006 1813.4 37.6 
April 2004 1822.8 2006 1772.2 50.6 
Mei 2010 1836.3 2004 1772.0 64.3 
Juni 2008 1817.9 2004 1765.0 52.9 
Juli 2009 1816.3 2005 1770.1 46.2 
Agustus 2008 1817.7 2004 1766.3 51.4 
September 2010 1816.8 2004 1781.7 35.1 
Oktober 2006 1816.9 2005 1777.6 39.3 
November 2006 1826.5 2005 1793.8 32.7 
Desember 2009 1852.7 2005 1813.8 38.9 
Rata-rata  1836.9  1788.3 48.6 

 

Nitrous Oksida (N2O) 

Tren konsentrasi N2O di Bukit Kototabang pada periode 2004-2010 diperlihatkan pada 
Gambar 8. Konsentrasi N2O, seperti halnya telah diindikasikan dari Tabel 3, mengalami 
peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Rata-rata peningkatan konsentrasi N2O 
sebesar 0.8 ppb/tahun. Total peningkatan konsentrasi N2O pada periode 2004-2010 
sebesar 4.8 ppb atau 1.47%. Sementara itu, peningkatan konsentrasinya tahun 2010 
terhadap tahun sebelumnya sebesar 0.7 ppb. Gambar 10 juga memperlihatkan adanya pola 
musiman pada konsentrasi N2O. Pola musiman konsentrasi N2O diperlihatkan Gambar 11. 

Tabel 3. Perbandingan rata-rata bulanan konsentrasi N2O maksimum dan minimum. 

Bulan Maksimum Minimum Selisih Tahun ppb Tahun ppb 
Januari 2010 323.7 2004 319.3 4.4 
Februari 2010 324.0 2004 319.3 4.7 
Maret 2010 324.2 2004 319.3 4.9 
April 2010 323.5 2004 319.1 4.4 
Mei 2010 324.0 2004 318.3 5.7 
Juni 2010 323.3 2004 318.4 4.9 
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Juli 2010 323.5 2004 318.8 4.7 
Agustus 2010 323.6 2004 318.6 5.0 
September 2010 323.8 2004 319.3 4.5 
Oktober 2010 323.6 2004 319.2 4.4 
November 2010 324.0 2004 319.4 4.6 
Desember 2010 324.6 2004 319.6 5.0 
Rata-rata  323.8  319.1 4.8 

 

 
Gambar 8. Tren konsentrasi N2O di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 
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Gambar 9. Anomali konsentrasi N2O di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Konsentrasi N2O sangat dipengaruhi oleh arah aliran massa udara. Massa udara pada 
periode DJF dan SON yang berasal dari BBU menghasilkan konsentrasi N2O yang lebih 
tinggi. Sebaliknya, ketika aliran massa udara membawa partikel dari BBS, konsentrasinya 
relatif lebih rendah. 
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Gambar 10. Pola musiman konsentrasi N2O di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Sulfur Heksafluorida (SF6) 

Tren konsentrasi SF6 di Bukit Kototabang pada periode 2004-2010 diperlihatkan pada 
Gambar 11. Sebagai gas rumah kaca yang hanya diemisikan secara antropogenik, 
peningkatan konsentrasi SF6 yang terus terjadi mengindikasikan bahwa produski gas ini 
belum dapat dikendalikan. Laju peningkatan konsentrasi SF6 sebesar 0.26 ppt/tahun. 
Sementara itu, peningkatan konsentrasinya dari awal hingga akhir periode pengukuran 
merupakan yang paling signifikan, yaitu sebesar 29.1%. 

 
Gambar 11. Tren konsentrasiSF6 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Seperti halnya N2O, konsentrasi SF6 di akhir tahun mengalami peningkatan. SF6 merupakan 
jenis gas rumah kaca yang hanya diemisikan secara antropogenik. Konsentrasinya tidak 
terpengaruh oleh faktor lokal yang cenderung mempengaruhi gas lainnya. Konsentrasi 
bulanan di tahun 2010 menjadi konsentrasi bulanan tertinggi dalam periode pengukuran 
(Tabel 4). 

Gambar 12 memperlihatkan anomali konsentrasi SF6 di Bukit Kototabang periode 2004-
2010. Variabilitas konsentrasi SF6 pada setiap bulannya memperlihatkan adanya kemiripan, 
dengan nilai rata-rata sebesar 1.59 ppt. Dari nilai-nilai tersebut, variabilitas terbesar pada 
bulan Februari (1.64 ppt) dan terkecil di bulan Januari (1.52 ppt) 
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Tabel 4. Perbandingan rata-rata bulanan konsentrasi SF6 maksimum dan minimum. 

Bulan Maksimum Minimum Selisih Tahun ppt Tahun ppt 
Januari 2010 7.00 2004 5.48 1.52 
Februari 2010 7.05 2004 5.41 1.64 
Maret 2010 6.98 2004 5.39 1.59 
April 2010 6.92 2004 5.37 1.55 
Mei 2010 6.94 2004 5.33 1.61 
Juni 2010 6.92 2004 5.33 1.59 
Juli 2010 6.98 2004 5.39 1.59 
Agustus 2010 6.98 2004 5.36 1.62 
September 2010 7.01 2004 5.41 1.60 
Oktober 2010 7.05 2004 5.44 1.61 
November 2010 7.13 2004 5.56 1.57 
Desember 2010 7.17 2004 5.64 1.53 
Rata-rata  7.01  5.43 1.59 
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Gambar 12. Anomali konsentrasi SF6 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 

Pola musiman konsentrasi SF6 diperlihatkan pada Gambar 13. Konsentrasi SF6 juga sangat 
dipengaruhi oleh aliran massa udara dimana periode DJF dan SON, seperti halnya dijumpai 
pada gas lainnya, memiliki konsentrasi yang relatif lebih tinggi. 

 
Gambar 13. Pola musiman konsentrasi SF6 di Bukit Kototabang periode 2004-2010. 
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KESIMPULAN 
Pengukuran konsentrasi gas rumah kaca di Bukit Kototabang memperlihatkan adanya tren 
peningkatan. Konsentrasi CO2 mengalami peningkatan 2.8% dari 6 tahun periode 
pengukuran, dengan laju peningkatan sebesar 1.5 ppm/tahun. Sementara itu, konsentrasi 
CH4 yang sebelumnya cenderung konstan, telah mengindikasikan adanya tren peningkatan. 
Konsentrasi gas ini memiliki laju peningkatan sebesar 3.1 ppb/tahun. Untuk N2O, 
konsentrasinya meningkat sebanyak 1.47% pada periode 2004-2010, dengan laju 
peningkatan sebesar 0.8 ppb/tahun. Tren peningkatan juga teramati pada SF6 dimana 
peningkatan yang terjadi pada gas ini lebih signifikan dibanding dengan tiga gas lainnya. 
Gas ini mengalami peningkatan sebesar 29.1% dan laju peningkatan sebesar 0.26 
ppt/tahun, pada periode pengukuran yang sama. 
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ABSTRACT 

The focus of this paper is to demonstrate the usefulness of numerical weather prediction for 
forecasting and estimating heavy rainfall. The research in this paper used Weather 
Research and Forecasting (WRF) mesoscale model to simulate the heavy rainfall events 
(case of 24–25 March 2010) that had led to devastating flood over Western Sumatra. For 
this event, numerical experiments were performed by using data from low-resolution global 
analyses as the initial and boundary conditions of the model. The observations data for 
verification were obtained from Indonesia National Meteorological, Climatological and 
Geophysical Agency (BMKG). The results of the experiment successfully reproduced the 
pattern of cloud movement as well as synoptic observation. The location and intensity of the 
convective pattern were better simulated in the WRF model. The result from this study 
suggested that WRF mesoscale model could be considered to support the operational 
forecasting in this area. 

Keywords: WRF, heavy rainfall, flood. 

 
PENDAHULUAN 

Secara klimatologis daerah Sumatera Barat merupakan daerah tropis, dimana curah hujan 
yang terjadi sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan variabilitas monsun. Seperti daerah tropis 
lainnya curah hujan lebat didaerah tersebut merupakan salah satu penyebab kejadian banjir 
terutama pada saat monsun timur laut, namun pada kenyataanya hujan lebat dan banjir 
dapat terjadi sepanjang tahun. Daerah Sumatera Barat yang berbatasan dengan laut di 
sebelah barat dengan topografi yang bergunung tentu memiliki kompleksitas pembangkit 
cuaca yang tinggi, karena tingginya potensi terbentuk dan berkembangnya aktivitas 
konvektif skala lokal (Ramage, 1968). 
Kasus banjir pada tanggal 25 Maret 2010 di Kota Padang dan sebagian daerah lainnya 
merupakan contoh kasus banjir yang disebabkan oleh hujan lebat diluar periode kuatnya 
monsun timur laut atau monsun Asia. Banjir telah menyebabkan genangan air setinggi 2 
meter di daerah tersebut dan menyebabkan kerugian material dan terganggunya aktivitas 
masyarakat. 
Dalam penelitian ini akan digunakan model cuaca numerik Weather Research and 
Forecasting (WRF) untuk mengkaji kemampuan model cuaca numerik dalam memprediksi 
curah hujan ekstrim di daerah tropis, dalam kasus ini di Sumatera Barat dengan kondisi 
topografi yang juga dominan dalam mempengaruhi aktivitas cuaca didaerah ini. 
Untuk mendapatkan gambaran dalam memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan 
awan berdasarkan waktu, digunakan data cuaca synoptik hasil pengamatan stasiun 
meteorologi penerbangan Padang, stasiun meteorologi maritim Teluk Bayur dan Stasiun 
Pemantau Atmosfer Global Kototabang (Global Amtosphere Watch, GAW). Posisi geografis 
Sumatera Barat dan titik pengamatan synoptik yang digunakan diperlihatkan dalam Gambar 
1. 

SIMULASI MODEL WRF PADA KEJADIAN CURAH 
HUJAN LEBAT DI SUMATERA BARAT 

Indra Gustari 
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Gambar 1. Posisi Geografis Sumatera Barat. Berada di bagian barat Pulau Sumatera, berbatasan 

dengan Samudera Hindia. 
 
Pengambilan sampel dari tiga lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran 
terhadap kondisi di tiga kondisi permukaan atau geografis yang berbeda yaitu dekat laut 
(daerah pantai) diwakili oleh Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur, lebih ke pedalaman 
yaitu Stasiun Meteorologi Penerbangan Padang dan untuk daerah pegunungan diwakili oleh 
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Koto Tabang, Bukit Tinggi. 
Hasil pengamatan permukaan tersebut akan dikompilasi dengan hasil pengamatan awan 
dari citra satelit infra merah untuk mendapatkan penjelasan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan cuaca didaerah tersebut. Dengan menggunakan pengolahan citra (image 
processing) akan dibandingkan perubahan tutupan awan dari satelit setiap 6 (enam) jam 
untuk menunjukkan perkembangan awan hujan dan aktivitas konvektif (Gambar 2). 
Percobaan model cuaca numerik yang dilakukan dirancang dengan multi-nested 3 (tiga) 
domain, masing-masing dengan resolusi horizontal 27 km, 9 km dan  3 km. 
 
METODE PENELITIAN 

Sebagai syarat awal dan syarat batas model digunakan data FNL (final analysis)  dari 
National Centers for Environmental Prediction - National Center for Atmospheric Research 
(NCEP-NCAR) dengan interval waktu selama 6 jam, yang memiliki resolusi 1° x 1 ° yang 
dapat didownload melalui ftp://ftp.cdc.noaa.gov/. 

Sementara data pengamatan permukaan diperoleh dari hasil Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika setiap jam periode 23 -27 Maret 2010, dari tiga lokasi pengamatan (Stasiun 
Meteorologi Penerbangan Padang, Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur, dan Stasiun 
Pengamatan Atmosfer Global Kototabang, Bukit Tinggi). 
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Gambar 2. Citra satelit infra merah (panel atas dan tengah) tanggal 24 Maret 2010 06Z – 25 Maret 
2010 06Z, dan perubahannya selama 6 jam (panel bawah). Pertumbuhan awan dominan 
hampir sepanjang bagian barat Sumatera pada tanggal 24 Maret 2010 pukul 12Z,  
bertahan sampai tanggal 25 Maret 2010 pukul 00Z terutama di bagian selatan. 

 

Citra satelit infra-merah diperoleh dari CIMMS (Cooperative Institute for Meteorological 
Satellite Studies) Universitas Wisconsin, Amerika Serikat yang menggunakan satelit 
METEOSAT, setiap 6 jam dalam periode yang sama dengan data pengamatan permukaan. 

Percobaan ini dilakukan dengan domain multi-nested, pertama domain dengan resolusi 
horizontal 27 km dijalankan dengan waktu awal pada 1200 GMT tanggal 24 Maret 2010 
untuk menyediakan syarat awal dan syarat batas pada domain 2 (resolusi horizontal 9 km). 
Kemudian, domain 2 dijalankan untuk 48 jam kedepan menggunakan keluaran prakiraan 
(output) domain 1 sebagai syarat awal. Terakhir, domain 3 dengan resolusi horizontal paling 
tinggi yaitu 3 km (3000 m) dijalankan menggunakan keluaran domain 2 sebagai data 
awalnya. 

Beberapa skema parameterisasi tersedia dalam model WRF, namun dalam penelitian ini 
menggunakan hasil percobaan yang mengguji skema parameterisasi yang memberikan 
hasil paling baik di Sumatera dan sudah dilakukan oleh Trilaksono (2007), parameter 
lainnya disesuaikan dan merupakan default. 

Selengkap konfigurasi yang digunakan untuk domain 3 (D3) dapat dilihat dalam Tabel 1. 
Sebagian besar parameter yang digunakan adalah kondisi default dari model WRF. 
Penjelasan lebih detail tentang parameter tersebut dapat dilihat dalam Wang dkk (2010). 

Tabel 1. Konfigurasi yang digunakan dalam domain 3. 

Tipe Grid   Arakawa C-Grid 
Kategori Land Use  USGS 
Dimensi Grid Barat - Timur  121 

Bujur Timur
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Dimensi Grid Selatan - Utara 91 
Dimensi Grid Dasar-Puncak 28 
Proyeksi Peta  Mercator 
Resolusi Grid pada sumbu X  3.000 m
Resolusi Grid pada sumbu Y  3.000 m 
Pusat Lintang  0.95 °LS 
Pusat Bujur 99.95 ° BT 
Skema Mikrofisik  Kessler 
Skema Radiasi Gel. Panjang  Skema RRTM (Rapid Radiative Transfer Model) 
Skema Radiasi Gel. Pendek Skema Dudhia 

Opsi Lapisan Permukaan   Skema lapisan permukaan Nakanishi and Niino 
(MYNN) 

Opsi Permukaan Darat  unified Noah land-surface model 

Opsi Lapisan Batas Mellor-Yamada Nakanishi and Niino Level 3 (MYNN 3rd 
Level) 

Opsi Cumulus  Skema Kain-Fritsch 
Sumber Input Permukaan  WPS/geogrid 
Update Data SST  no SST update 
Feedback two-way nesting 
Langkah waktu Integrasi 120 detik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kejadian Hujan Lebat  

Berdasarkan perkembangan awan dari satelit infra-merah METEOSAT, pertumbuh awan 
mulai intensif di sepanjang pantai barat Sumatera pada pukul 0600 GMT tanggal 24 Maret 
2010, selanjutnya  awan yang cukup tebal dan luas mulai berkembang pada pukul 0600 
GMT tanggal 25 Maret 2010 dan konsentrasinya terutama terdapat di bagian tengah 
Sumatera dan memanjang dari pantai barat sampai timur.  

Pada Tanggal 25 Maret 2010 siang (0600 GMT) konsentrasi awan dominan di lepas pantai 
barat Sumatera Barat dan sebagian dipesisir timur Sumatera sampai ke perairan, mencakup 
daerah yang lebih luas dibandingkan pada pagi harinya. Pada sore menjelang malam hari 
(1200 GMT) awan berkembang di pesisir barat dan bertahan selama 24 jam, terutama di 
bagian utara. Untuk pantai barat Sumatera Barat, awan umumnya bertahan sampai dinihari 
(1800 GMT).  Hal ini menunjukkan periode hujan lebat di Sumatera terjadi dalam selang 
waktu antara pukul 1200 GMT sampai 1800 GMT tanggal 25 Maret 2010 atau malam 
tanggal 25 Maret 2010 sampai dini hari tanggal 26 Maret 2010 waktu lokal.   

Hasil analisis satelit tersebut, bersesuaian dengan pengamatan permukaan dimana hujan 
lebat dengan intensitas diatas 127 mm / 3 jam tercatat pada pukul 1500 GMT (2200 WIB ) 
tanggal 25 Maret 2010 di Stasiun Meteorologi Penerbangan Padang, 27.5 dan 40.5 mm per 
jam masing-masing pukul 1800 dan 1900 GMT (0100 dan 0200 WIB, 26 Maret 2010) di 
Stasiun Koto Tabang, namun data pengamatan yang lebih detail pada malam hari dari 
Stasiun Teluk Bayur tidak tersedia (karena stasiun ini beroperasi selama 12 jam dan hanya 
siang hari ), namun pengukuran pada pukul 0000 GMT (0700 WIB) tanggal 26 Maret 2010, 
mencatat hujan yang turun selama 12 Jam sebelumnya sekitar 84.1 mm. 

Kondisi diatas memperlihatkan pola yang umum, dimana hujan lebat didaratan terjadi pada 
malam hari sama dengan yang ditemukan oleh Mori dkk (2004) yang menggunakan data 
satelit Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), GMS, rawindsonde, data permukaan 
dan data reanalisis dalam mempelajari migrasi puncak curah hujan darat-laut harian di 
Sumatera dan menyimpulkan bahwa sebagian besar hujan di daerah pedalaman pada 
malam hari adalah hujan konvektif di ikuti oleh hujan stratiform, sedangkan di daerah pantai 
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hujan berasal dari kedua jenis hujan tersebut dengan proporsi yang hampir sama. Mereka 
juga menemukan pergerakan puncak curah hujan dari barat daya pantai ke arah timur laut 
menuju pedalaman (inland) pada siang hari dan menuju lepas pantai (offshore) pada malam 
hari. 

Analisis terhadap hasil keluaran model cuaca numerik WRF domain 3 dianalisis dan 
dibandingkan dengan hasil pengamatan lapangan (observasi). Dalam penelitian ini akan 
dibandingkan beberapa parameter cuaca yaitu suhu, tekanan, arah dan kecepatan angin, 
dan hujan. 

Suhu udara 

Perbandingan suhu udara keluaran model dengan pengamatan lapangan memperlihatkan 
bahwa secara umum suhu udara hasil prediksi dengan model cuaca numerik mampu 
menghasilkan suhu yang mendekati hasil observasi di ketiga stasiun, baik besaran maupun 
pola hariannya (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Perbandingan suhu udara ; observasi (merah) dan prediksi model WRF (biru), masing –
masing di Stasiun GAW (a), Stasiun Padang (b), dan Stasiun Teluk Bayur (c).  

 

Tekanan udara 

Perbandingan tekanan udara keluaran model dengan pengamatan lapangan 
memperlihatkan bahwa : 

Secara umum tekanan udara hasil model di Stasiun GAW mendekati pola dan nilai tekanan 
udara hasil observasi terutama untuk 6 jam pertama prakiraan.Walaupun semakin panjang 
waktu prakiraan hasil prediksinya semakin tidak akurat. Untuk prediksi tekanan udara di 
Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, tekanan udara hasil prediksi dengan model juga 
memperlihatkan nilai atau besar tekanan yang jauh berbeda, namun pola harian tekanan 
dari hasil prediksi mendekati pola harian yang diobservasi di lokasi tersebut. Sementara itu, 
pola tekanan dan nilai tekanan yang jauh berbeda dihasilkan pada prediksi tekanan di 
Stasiun Meteorologi Padang (Gambar 4). Perbandingan kelembapan udara keluaran model 
dengan pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa secara umum kelembapan udara 
prediksi hasil model mampu menghasilkan pola kelembapan hasil sesuai observasi di ketiga 
stasiun, walaupun dengan besaran atau nilai yang cukup berbeda dibeberapa jam tertentu 
(Gambar 4). 
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Gambar 4. Perbandingan tekanan dan kelembapan udara ; observasi (merah) dan prediksi model 

WRF (biru), masing –masing di Stasiun GAW (a dan d), Stasiun Padang (b dan e), dan 
Stasiun Teluk Bayur (c dan f). 

Arah dan Kecepatan Angin 

Analisis hasil prediksi dan observasi terhadap parameter angin dilakukan pada masing-
masing arah dan kecepatan angin di tiga stasiun pengamatan. Sebelum diverifikasi, arah 
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dan kecepatan angin dijabarkan ke dalam bentuk komponen meridional (utara-selatan) dan 
komponen zonal (timur) barat. 

Meskipun dengan kecepatan yang jauh berbeda antara prediksi dan observasi, dimana 
kecepatan angin hasil prediksi jauh lebih besar dibandingkan hasil observasi, namun secara 
umum prediksi arah angin di stasiun ini mendekati hasil observasi, terutama di stasiun GAW 
dan stasiun meteorologi maritim Teluk Bayur. Hasil yang sedikit berbeda dihasilkan untuk 
prediksi angin di stasiun meteorologi Padang dimana prediksi arah dan kecepatannya jauh 
berbeda dibandingkan dengan hasil observasi (Gambar 5). 

 

 

 

Gambar 6. Distribusi arah dan kecepatan angin observasi (merah) dan prediksi WRF (biru) di stasiun 
GAW (a, dan b), Stasiun Padang (c dan d), dan Teluk Bayur (e dan f). 
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Hujan 

Hujan merupakan komponen terpenting dalam prediksi cuaca di daerah tropis, walaupun 
belum dilakukan analisis secara detail terhadap akurasi prediksi terhadap observasi per-titik 
(di masing-masing stasiun pengamatan). Secara umum hasil pengamatan satelit MTSAT IR 
dari CIMSS dapat memperlihatkan pola awan tebal dan juga dapat merepresentasikan hujan 
yang turun (Gambar 2, Gambar 7 dan Gambar 8), dimana awan tebal berkembang intensif 
diatas perairan Sumatera Barat pada siang dan sore hari dan pada malam hari 
pertumbuhan awannya bergeser kedaratan (inland), namun waktu puncak kejadian hujan 
hasil prediksi terlambat hampir 24 jam dibandingkan observasi. Puncak hujan dengan pola 
yang mirip, yaitu sebelum berkembang di pedalaman, awalnya awan tumbuh disepanjang 
pesisir barat setelah berkembang di laut pada pagi dan siang hari,  dapat ditunjukkan dari 
keluaran prediksi model cuaca (Gambar 9). 
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Gambar 7. Sama dengan Gambar 2, tetapi untuk tanggal 25 Maret 2010 06Z – 26 Maret 2010 06Z. 
Awan yang terus berkembang dan meliputi sebagian besar Sumatera terutama di daerah 
Aceh, Sumatera Utara  dan perairan barat Sumatera. 
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Gambar 8. Sama dengan Gambar 2, tetapi untuk tanggal 26 Maret 2010 06Z – 27 Maret 2010 06Z. 

Awan masih bertahan sampai tanggal 26 Maret 2010 pukul 12Z, dengan peningkatan 
pertumbuhan di bagian selatan Sumatera dan perairan timur Sumatera. Awan mulai 
berkurang dan menipis 27 Maret 2010 pukul 00Z. 
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Gambar 9. Prediksi curah hujan Sumatera Barat dengan model cuaca numerik WRF Tanggal 26 

Maret 2010 (0400-1100 GMT). 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang dijelaskan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan. Secara 
umum prediksi cuaca numerik WRF pada kejadian hujan lebat pada tanggal 24-26 Maret 
2010 mampu menghasilkan parameter dan pola cuaca yang sesuai dengan hasil 
pengamatan baik dari satelit maupun pengamatan permukaan. Suhu dan kelembapan udara 
merupakan paremeter yang dapat diprediksi dengan akurasi palling baik, diikuti oleh  arah 
dan kecepatan angin. Parameter cuaca yang tidak akurat hasil prediksinya adalah hujan dan 
tekanan udara. Khusus untuk prediksi hujan, terjadi keterlambatan puncak hujan yang 
diprediksi dibandingkan hasil pengamatan dengan beda waktu lebih dari 24 jam, walaupun 
dinamika dan pola yang dihasilkan oleh model telah mendekati hasil pengamatan. Hasil 
prediksi model yang masih belum akurat, kemungkinan disebabkan oleh pemilihan skema 
parameterisasi yang belum sesuai dan rendahnya resolusi syarat awal model. Untuk 
mendapat hasil analsis dan prediksi yang lebih akurat, akan dilakukan kajian dengan 
beberapa kasus lainnya dan menganti skema mikrofisis, kumulus dan lapisan batas. 
Sedangkan, untuk meningkatkan kualitas syarat awal, dapat dilakukan peningkatan resolusi 
data yaitu dengan penggunaan lebih banyak data pengamatan seperti asimilasi data yang 
belum dimasukkan dalam keluaran model resolusi rendah NCEP-NCAR . 
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ABSTRACT 

In this study, a post-processing method for Numerical Weather Prediction (NWP) has been 
established by combining an Ensemble of Artificial Neural Network (EnsANN) model and a 
Kalman Filter (KF) method. KF and EnsANN-KF combination model performance were 
tested by using Global Forecast System (GFS) output data model with horizontal grid 
resolution of 0.5° as input data. EnsANN model was applied for predicting relative humidity, 
maximum temperature and daily rainfall in three different locations, which are Medan 
(3.56°N, 98.7°E), Denpasar (8.75°S, 115.2°E) and Ambon (3.7 S, 128.1 E), in the form of 
quantitative, categorical, and probabilistic forecast during the period of July 2009 to June 
2010. In each location, 30 ensemble members were produced from processing Artificial 
Neural Network in nine grid located in surrounding stations which each grid was ran there 
times, added by the average values. By calculating Root Mean Square Error (RMSE), Threat 
Score (TS) and Brier Score (BS), it was found that GFS output skill can be increased by 
applying KF bias correction, and combination of EnsANN-KF model resulted a better 
performance. Skill from of EnsANN-KF model combination for categorical forecast is about 
87% relatively higher than GFS output, while for qualitative forecast, the increase is around 
62%. Skill from rainfall probabilistic produced maximum errors for Denpasar, Medan and 
Ambon at the rate of 33%, 41% and 42%, respectively, with confident level of 88%. 
Generally, EnsANN model shows a better skill for forecasting maximum temperature and 
relative humidity, where the best forecast was made by Denpasar, followed by Ambon and 
Medan. 

Keywords: EnsANN, Artificial Neural Network, quantitative, categorical, probabilistic. 

 
PENDAHULUAN 

Tahapan utama dalam proses Numerical Weather Prediction (NWP) adalah tahapan 
pemodelan numerik dimana formula matematis digunakan untuk memecahkan persamaan 
model prakiraan. Pada tahapan ini, produk prakiraan NWP masih mengandung nilai 
ketidakpastian (uncertainty) dikarenakan adanya variasi galat yang bisa menyebabkan 
prakiraan berbeda satu sama lain. 
Variasi galat tersebut adalah galat sistematis yang disebabkan oleh rendahnya kualitas data 
awal, sehingga memiliki kecenderungan pengurangan skill seiring pertambahan proyeksi 
waktu prakiraan, kemudian galat acak yang disebabkan karena kondisi cuaca yang sangat 
dinamis dan bersifat chaos, sehingga setiap saat bisa mengganggu kualitas prakiraan. 
Selain itu galat karena resolusi yang relatif rendah dan tidak bisa menangkap fenomena 
yang terjadi pada skala yang kurang dari skala grid tunggalnya. Sehingga masih diperlukan 
proses parameterisasi. Masalah utama dalam parameterisasi numerik adalah mencoba 
untuk memprediksi dengan informasi yang tidak lengkap, misalnya efek pada skala sub-grid 
diproses dengan menggunakan informasi pada skala grid. 
Permasalahan NWP di atas menyebabkan masih diperlukannya tahapan lanjutan dari 
produk NWP, yaitu menggunakan metode Statistical Guidance (SG) yang dapat mereduksi 
galat sistematis dari prakiraan NWP pada lokasi yang spesifik dan mengestimasi penurunan 
akurasi seiring bertambahnya proyeksi waktu prakiraan. SG juga dapat memprakirakan 
variabel yang tidak diturunkan secara langsung dari prakiraan NWP (Comet Program, 2009). 
Terdapat dua pendekatan SG yang umum dipakai dalam menganalisis hasil prakiraan  
NWP, yaitu Perfect Prog (PP) dan Model Output Statistics (MOS). Perbedaan utama antara 
PP dan MOS adalah dalam hal implementasi data model dan penggunaan data historis 
model. 

PENGGUNAAN METODE ENSEMBLE DALAM APLIKASI 
JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK PRAKIRAAN 

CUACA DENGAN MEMANFAATKAN KELUARAN 
MODEL GLOBAL FORECAST SYSTEM (GFS) 

Miming Saepudin
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Dalam pembangunan modelnya, PP tidak menggunakan data historis model sehingga tidak 
bisa memperkirakan galat sistematis pada model prakiraannya. Hal ini berakibat pada 
ketidaklayakan PP dalam memprakirakan cuaca untuk proyeksi waktu yang lebih panjang. 
Sedangkan MOS menggunakan data model dalam membangun persamaan statistiknya. 
Dimana semakin panjang data historisnya maka persamaan model prakiraannya akan 
semakin stabil, dalam hal ini MOS memiliki kelebihan bisa menghitung galat sistematis 
modelnya dan bisa meningkatkan akurasi pada proyeksi prakiraan yang lebih panjang. 
Penggunaan data historis model yang sangat panjang dapat membuat persamaan MOS 
menjadi lebih stabil, tetapi hal ini akan menjadi tidak efisien ketika konsep MOS dilakukan 
pada situasi dimana operasional model tidak berjalan dengan baik sehingga mengganggu 
pada ketersediaan data. Atau dilakukan pada suatu daerah yang memiliki keterbatasan 
akses data historis, baik data NWP maupun data observasinya. 
Dengan adanya kelebihan sekaligus kekurangan dari MOS dalam hal ketersediaan data 
historis model, maka dicoba aplikasi lain yang memiliki tujuan yang sama, salah satunya 
adalah dengan aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) yang diintegrasikan dalam bentuk 
model prakiraan dengan menerapkan metode ensemble dalam aplikasinya. Maqsood et.al. 
(2004) menjelaskan bahwa metode JST bisa memberikan suatu solusi metodologi dalam 
menyelesaikan permasalahan non-linier yang sangat sulit dipecahkan dengan teknik 
tradisional dan JST juga memiliki kemampuan dalam mengekstraksi hubungan antara data 
masukan (input) dan luaran (output) tanpa melibatkan proses fisis di dalamnya. Kenyataan 
menunjukkan bahwa banyak proses di alam merupakan permasalahan non-linier. 
Penggunaan metode ensemble dilakukan karena model prakiraan dengan konsep ensemble 
relatif lebih baik dalam menghasilkan kesalahan prakiraan yang kecil, sehingga hasil 
keluarannya dapat menunjukkan tingkat akurasi yang lebih memuaskan dibandingkan 
dengan prakiraan tunggal (Taylor dan Buizza, 2002; Maqsood et.al., 2004). Selanjutnya 
dalam setiap pembahasan, istilah yang dipakai untuk menunjukkan model ini adalah 
EnsANN, singkatan dari Ensemble of Artificial Neural Networks. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membangun model EnsANN, 
yaitu model post processing untuk keluaran model NWP yang bersifat objektif, tidak 
memerlukan data historis yang terlalu panjang dalam proses pembangunan persamaan 
modelnya dan bersifat default (tetap) dalam konfigurasi modelnya, dan mengetahui 
performa model EnsANN dan GFS dalam memprakirakan cuaca di sampel beberapa lokasi 
dengan mengevaluasi peningkatan skill prakiraan antara model EnsANN dengan model 
GFS. 
 
METODE PENELITIAN 
Data observasi permukaan sebagai prediktan yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data hasil pengamatan di Stasiun Meteorologi di Medan (3,56°LU, 98,7°BT), 
Denpasar (8,75°LS, 115,2°BT), dan Ambon (3,7°LS, 128,1°BT) dengan asumsi bahwa 
ketiga lokasi tersebut memiliki pola hujan yang berbeda satu sama lain (Aldrian dan 
Susanto, 2003). Parameter data observasi yang digunakan adalah suhu maksimum, 
kelembapan udara dan curah hujan untuk periode Januari 2009 sampai Juni 2010. 

Data Global Forecast System (GFS) 
Data GFS yang digunakan sebagai data prediktor dalam penelitian ini memiliki resolusi 
horisontal grid 0,5 . Data GFS ini tersedia secara online di 
http://nomads.ncdc.noaa.gov/data/gfs4 dan dapat diunduh secara gratis. Parameter 
meteorologi yang diambil dari GFS terdiri dari 12 parameter seperti yang tercantum pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Parameter GFS 
No. Parameter GFS Lapisan Satuan 
1 Total preciptiation Permukaan kg m-2 

2 Precipitable water Ketinggian atmosfer kg m-2 
3 Relative humidity Permukaan, 1000, 850, 700, 500 mb % 
4 Cloud water Ketinggian atmosfer kg m-2 
5 Temperature max. Permukaan K 
6 Total cloud cover Ketinggian awan % 
7 Sensible heat Permukaan W m-2 
8 CAPE Permukaan J kg-1 
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Proses Pengolahan Data 
Secara garis besar, proses pengolahan yang dilakukan adalah : 
1. Memilih sembilan titik grid terdekat sekitar lokasi penelitian untuk data GFS. 
2. Membuat distribusi prakiraan EnsANN yang terdiri dari 30 anggota ensemble, dihasilkan 

dari 3 kali run program JST yang dilakukan di setiap titik grid yang berjumlah 9 ditambah 
run dari rata-rata pada 9 grid tersebut. 

3. Membangun sistem JST dengan konfigurasi yang diset secara tetap (default). 
4. Metode koreksi bias Kalman Filter diterapkan pada setiap prakiraan dari anggota 

ensemble dengan menggunakan formula Monache et.al. (2006). 
 )x(yxx t-tttt-ttt-ttttt ∆∆∆∆+ −+= β  (1) 

Di mana (t+dt | t) memiliki makna bahwa kondisi pada waktu (t+dt) dipengaruhi oleh 
kondisi pada waktu (t). Variabel x adalah estimasi bias, y adalah bias observasi 
(prakiraan-observasi) dan β adalah konstanta bobot yang dikenal dengan istilah Kalman 
Gain dan didapatkan dari persamaan : 
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Dimana p adalah mean square error (mse) dan tau adalah error variance. 
5. Produk prakiraan dari model EnsANN dibuat dalam format prakiraan kuantitatif 

(Quantitative Forecast-QF), kategoristik (Categorical Forecast-CF) dan prakiraan 
peluang (Probabilistic Forecast-PF). Khusus untuk CF dan PF, nilai prakiraan prediktan 
dibagi menjadi kategori seperti yang tercantum Tabel 2. 

Tabel 2. Pembagian kategori prediktan 
Prediktan Kategori Kriteria Keterangan 

Curah hujan 
1 x ≤ 20 (mm) hujan ringan 
2 20 < x ≤ 50 (mm) hujan sedang 
3 x > 50 (mm) hujan lebat 

Suhu maksimum 1 Normal rata2 bulanan 
2 Atas Normal rata2 + sta. deviasi 

Kelembaban 1 Normal rata2 bulanan 
2 Atas Normal rata2 + sta. deviasi 

 Keterangan: sta. deviasi = standar deviasi 
6. Melakukan verifikasi, dimana untuk QF menggunakan metode Root Mean Squared Error 

(RMSE), untuk CF menggunakan metode Threat Score (TS) dan untuk PF 
menggunakan metode Brier Score (BS). Formula RMSE yang digunakan adalah : 
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xi adalah nilai variabel x pada urutan ke i, sedangkan x  adalah nilai rata-rata x pada 
sejumlah sampel n. 
Nilai TS dihitung dengan menggunakan tabel kontigensi dan formula di bawah ini. 

 
∑

∑
++

=
misses)false(hits

hits
TS  (4) 

Tabel 2. Contingency table. 

  Forecast 

O
bs

er
ve

d  yes no 
yes hits misses 
no false alarms correct negatives 

Variabel hits didapatkan ketika prakiraan menunjukkan ”terjadi” dan observasi 
menunjukkan ”terjadi”, misses didapatkan ketika prakiraan ”tidak terjadi” dan observasi 
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”terjadi”, false alarm didapatkan ketika prakiraan ”terjadi” dan observasi ”tidak terjadi”, 
dan correct negatives didapatkan ketika prakiraan ”tidak terjadi” dan observasi juga 
”tidak terjadi”. 
Formula BS yang digunakan adalah : 

 ∑
=

=
n

1k

2
kk )x-(f

n
BS 1  (5) 

 
Di mana n adalah jumlah sampel data prakiraan, fk adalah peluang prakiraan dan xk 
adalah peluang observasi. Kisaran nilai BS berada antara 0 dan 1 dengan nilai 
sempurna ada pada nilai 0 yang berarti bahwa tidak ada bias antara prakiraan dengan 
observasinya.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Quantitative Forecast (QF) GFS 
QF merupakan salah satu tipe informasi produk prakiraan yang dibuat dalam bentuk nilai 
yang menyatakan besaran parameter prediktannya. Misalnya, prediktan jumlah curah hujan 
harian yang dinyatakan dalam millimeter (mm), suhu maksimum dalam derajat celcius dan 
kelembapan udara dalam satuan persen. Tujuan yang ingin dicapai pada tahapan verifikasi 
QF GFS ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi prakiraan GFS dan untuk mengetahui 
ada tidaknya peningkatan skill prakiraan antara prakiraan GFS tanpa koreksi bias Kalman 
Filter (KF) dengan prakiraan GFS setelah dilakukan koreksi bias KF. 
Gambar 2. menunjukkan perbandingan nilai RMSE bulanan rata-rata leadtime (1 – 6 hari) 
antara prakiraan GFS setelah dilakukan koreksi bias KF (biru) dengan prakiraan GFS tanpa 
koreksi bias KF (merah). Sumbu x menyatakan periode bulanan dari Januari sampai 
Desember dan grafik warna kuning menyatakan grafik rata-rata jumlah curah hujan bulanan. 
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Gambar 1. Distribusi nilai RMSE GFS. 

Pada grafik RMSE prakiraan curah hujan, terlihat bahwa rata-rata RMSE terendah terjadi 
pada bulan kering dan RMSE tertinggi terjadi pada bulan basah. Ini menunjukkan bahwa 
tingkat kesalahan prakiraan curah hujan keluaran GFS baik dengan koreksi bias KF maupun 
tanpa KF tergantung pada kondisi musim, dimana ketika musim basah berlangsung, tingkat 
kesalahan prakiraan curah hujannya relatif tinggi, dan terjadi sebaliknya ketika musim kering 
berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena pada bulan kering, kondisi ”hari tanpa hujan” atau 
”hari dengan curah hujan sedikit” lebih banyak terjadi, dan prakiraan GFS pada periode 
musim kering lebih banyak menghasilkan keluaran prakiraan yang menunjukkan kondisi 
curah hujan yang sedikit atau tidak ada hujan, sehingga tingkat kesalahan prakiraan dengan 
observasinya menjadi relatif kecil. 
Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan skill prakiraan dengan metode koreksi bias KF 
adalah dengan cara mengurangi nilai RMSE GFS tanpa KF dengan nilai RMSE GFS yang 
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menggunakan KF, sehingga ketika bernilai positif, maka RMSE GFS tanpa KF lebih besar 
dan ini menunjukkan bahwa prakiraan GFS dengan koreksi bias KF relatif lebih baik. Secara 
umum, RMSE yang dihasilkan dari prakiraan GFS dengan koreksi bias KF menunjukkan 
nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan RMSE dari prakiraan GFS tanpa KF di 
semua lokasi penelitian, kecuali untuk kasus prakiraan curah hujan di Denpasar dan Ambon, 
dimana rata-rata RMSE pada kedua tempat tersebut menunjukkan nilai selisih negatif, yang 
berarti bahwa nilai RMSE GFS tanpa KF lebih kecil dari RMSE GFS dengan KF, tetapi 
selisih di antara keduanya sangat kecil, yaitu sekitar -0,5 (Tabel 3). 

Tabel 3. Nilai rata-rata RMSE. 
Rata-rata 

RMSE 
Hujan Tmax RH 

dps amb mdn dps amb mdn dps amb mdn
Non KF 11,7 16,0 17,4 3,0 2,6 4,4 5,0 7,0 8,4 

KF 12,2 16,5 15,6 0,9 1,1 2,1 3,7 4,4 6,4 
Selisih -0,5 -0,5 1,8 2,1 1,5 2,3 1,4 2,6 2,0 

Persentase jumlah peningkatan skill dari prakiraan GFS dengan koreksi bias KF ditunjukkan 
pada Tabel 4. Persentase peningkatan skill ini didapatkan dari selisih antara matrik RMSE 
untuk GFS tanpa KF dengan RMSE untuk GFS dengan KF (pada seluruh periode waktu 
prakiraan selama 12 bulan verifikasi), sehingga nilai positif akan menunjukkan RMSE untuk 
GFS tanpa KF lebih besar dan ini berarti bahwa GFS dengan KF relatif lebih baik karena 
nilai RMSE-nya lebih kecil. Persentase peningkatan didapatkan dari jumlah seluruh nilai 
positif dibagi dengan jumlah titik dari matrik RMSE yang kemudian dikalikan 100%. 

Tabel 4. Nilai persentase peningkatan skill. 

Lokasi Parameter Prediktan Rata-rata 
(%) Hujan Tmax RH

Denpasar 44 100 99 81 
Ambon 44 82 90 72 
Medan 57 100 82 80 

Rata-rata (%) 49 94 90 78 

Peningkatan skill prakiraan GFS dengan KF menunjukkan nilai yang sangat signifikan untuk 
prakiraan parameter suhu maksimum dan kelembapan udara dengan nilai rata-rata 94% 
dan 90%. Peningkatan skill untuk prakiraan curah hujan hanya mencapai nilai rata-rata 49%.  
Dari analisis QF GFS di atas dapat disimpulkan bahwa metode koreksi bias KF secara 
umum dapat meningkatkan skill prakiraan GFS dengan cara mereduksi nilai bias prakiraan 
terhadap obervasinya dengan rata-rata persentase peningkatan mencapai 78%. Kesimpulan 
ini akan dijadikan sebagai dasar pada pembahasan selanjutnya, dimana analisis verifikasi 
prakiraan hanya akan dilakukan untuk prakiraan yang telah dikoreksi biasnya dengan 
metode KF. 
Prakiraan GFS di Denpasar memiliki skill yang lebih baik dibandingkan di Ambon dan 
Medan, ditandai dengan nilai RMSE rata-rata bulanan yang lebih kecil dibandingkan dengan 
yang lainnya (Gambar 3). Untuk prakiraan curah hujan, skill prakiraan terbaik umumnya 
terdapat pada awal periode prakiraan dan berkurang seiring pertambahan waktu periode 
prakiraan, tetapi untuk prakiraan suhu maksimum dan kelembapan tidak berlaku kondisi 
seperti itu, justru ada beberapa titik dimana periode prakiraan yang lebih jauh menghasilkan 
skill yang lebih baik. 
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Gambar 2. Grafik RMSE rata-rata dalam satu tahun. 

Categorical Forecast (CF) GFS 
Categorical Forecast (CF) merupakan salah satu jenis format informasi prakiraan yang 
dibuat dalam bentuk kisaran atau kategori, misalnya prakiraan hujan pada intensitas ringan, 
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sedang, lebat, atau suhu normal, di bawah normal atau di atas normal. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam pengolahan CF GFS ini adalah untuk mengetahui performa GFS dalam 
memprakirakan curah hujan, suhu maksimum dan kelembapan udara dalam bentuk 
kategori. 
Distribusi TS rata-rata (leadtime) pada setiap bulan disajikan pada Gambar 4. Pada 
prakiraan curah hujan, nilai TS yang paling signifikan terjadi untuk prakiraan curah hujan 
pada kategori 1 ( ≤ 20 mm) di semua lokasi penelitian. Sedangkan untuk prakiraan pada 
kategori 2 (21-50 mm) dan kategori 3 (> 50 mm) sangat tidak signifikan. Hal ini menunjukkan 
bahwa GFS cukup baik memprakirakan curah hujan untuk intensitas  ≤ 20 mm. Dari grafik 
pada Gambar 4 untuk prakiraan curah hujan, terlihat bahwa pola grafik TS cenderung 
berkebalikan dengan pola grafik curah hujannya. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa 
prakiraan curah hujan GFS relatif dipengaruhi oleh pola iklim pada lokasi yang 
bersangkutan, dimana nilai TS paling tinggi terjadi pada saat bulan kering dan polanya 
menurun pada bulan-bulan basah. 
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Gambar 3. Distribusi nilai TS GFS. 

Apabila nilai TS maksimum pada Tabel 5 dijadikan sebagai patokan rata-rata performa 
prakiraan, maka performa GFS untuk prakiraan curah hujan pada kategori 1, 2 dan 3 secara 
berurutan memiliki tingkat akurasi maksimum 100%, 13% dan 8%. Sedangkan pada 
prakiraan suhu maksimum secara berurutan untuk kategori 2 dan 3 adalah 79% dan 0, 
sedangkan pada prakiraan kelembapan udara secara berurutan untuk kategori  2 dan 3 
adalah 84% dan 25%. 

Tabel 5. Nilai TS maksimum (CF GFS). 
Rata-rata 

RMSE 
Hujan Tmax RH 

dps amb mdn dps amb mdn dps amb mdn
Kategori 1 1,00 0,97 0,89 - - - - - - 
Kategori 2 0,03 0,13 0,12 0,04 0,79 0,14 0,84 0,66 0,63 
Kategori 3 0,00 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,25 0,05 0,19 
Rata-rata 0,34 0,39 0,36 0,02 0,40 0,07 0,55 0,36 0,41 

Skill GFS untuk prakiraan pada kategori 3 (atas normal) baik untuk suhu maksimum maupun 
kelembapan menunjukkan nilai yang tidak memuaskan, dimana nilai TS rata-rata mencapai 
nilai 0 dan yang paling tinggi mencapai 0,25 untuk kelembapan di Denpasar. Skill yang 
cukup signifikan umumnya terjadi untuk prakiraan kategori 2 (normal) pada kedua prediktan.  
Dari data di atas dapat diketahui bahwa prakiraan suhu maksimum GFS cenderung selalu 
underforecast (prakiraan selalu dibawah nilai observasi) terutama untuk lokasi Denpasar 
dan Medan. Performa prakiraan suhu maksimum GFS di Ambon adalah yang paling baik 
dibandingkan Denpasar dan Medan. Hal tersebut diketahui dari nilai TS yang mencapai nilai 
0,79 untuk prakiraan kategori 2 (normal). Sedangkan skill prakiraan Rh (kelembapan udara) 
terbaik di Denpasar, Ambon dan Medan terjadi pada kategori 2 (normal). Secara umum, 
rata-rata skill prakiraan RH di Denpasar dan Ambon relatif sama dan lebih besar 
dibandingkan di Medan. 
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Gambar 4. Grafik TS rata-rata dalam satu tahun. 

Dari Gambar 5. pada prakiraan curah hujan, skill rata-rata GFS di Denpasar adalah yang 
paling baik kemudian disusul Ambon dan Medan. Untuk prakiraan suhu maksimum, skill 
terbaik dicapai Ambon kemudian Medan dan Denpasar, sedangkan untuk prakiraan 
kelembapan udara, skill terbaik dicapai Denpasar, kemudian Medan dan Ambon. Urutan dari 
lokasi dengan skill terbaik ini hampir mirip dengan urutan pada Tabel 5. 

Quantitative Forecast (QF) EnsANN 
Pengolahan data pada format Quantitative Forecast (QF) dari model EnsANN secara umum 
sama dengan pengolahan data yang dilakukan pada QF GFS. Hanya terdapat perbedaan 
yang mendasar dalam proses pengolahannya, yaitu perolehan data prakiraan tunggal 
EnsANN didapatkan dari nilai rata-rata distribusi prakiraan hasil metode ensemble, selain itu 
adanya pengolahan data tambahan yaitu melakukan analisis skill prakiraan antara hasil 
model EnsANN dengan data pelatihan 3 bulanan dan 6 bulanan. Hal ini ditujukan untuk 
mengetahui panjang data pelatihan yang terbaik dalam menghasilkan skill prakiraan sesuai 
dengan yang diharapkan. 
Tujuan dalam pengolahan data QF EnsANN ini adalah untuk mengetahui panjang data 
pelatihan terbaik yang dapat menghasilkan prakiraan dengan skill yang cukup bagus. 
Sehingga disini akan dilakukan pengujian prakiraan EnsANN dengan data pelatihan tiga 
bulanan dan enam bulanan. Metode verifikasi yang digunakan adalah RMSE untuk 
mengetahui tingkat akurasi prakiraan dengan menghitung bias prakiraan terhadap 
obervasinya. 
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Gambar 5. Distribusi nilai RMSE EnsANN. 

Apabila dibandingkan dengan grafik RMSE pada pengolahan QF GFS pada bagian 
sebelumnya, grafik RMSE untuk QF EnsANN memiliki kemiripan pola, dimana nilai RMSE 
terkecil untuk prakiraan curah hujan terjadi pada bulan kering dan RMSE terbesar terjadi 
pada bulan basah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik bias dari prakiraan 
curah hujan pada GFS dan EnsANN memiliki kesamaan pola, dimana besaran biasnya 
dipengaruhi oleh musim dan yang membedakan dari keduanya adalah nilai dari RMSE-nya 
itu sendiri, bahasan ini selanjutnya dibahas pada bagian perbandingan antara skill GFS dan 
EnsANN. 

Tabel 6. Rata-rata RMSE selama periode satu tahun (QF EnsANN). 
Rata-rata 

RMSE 
Hujan Tmax RH 

dps amb mdn dps amb mdn dps amb mdn 
6 bulan 12,6 16,0 14,7 0,8 1,1 1,6 3,7 4,4 5,2 
3 bulan 12,3 16,0 14,2 0,8 1,0 1,6 3,7 4,4 5,3 
Selisih 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
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Dari Tabel 6. dapat diketahui bahwa secara umum performa prakiraan EnsANN dengan 
data pelatihan tiga bulanan menghasilkan nilai rata-rata RMSE yang lebih kecil 
dibandingkan dengan yang enam bulanan. Peningkatan yang paling signifikan antara 
keduanya terjadi pada prakiraan curah hujan di Medan yang mencapai 0,5. Nilai selisih ini 
termasuk nilai yang kecil, karena secara keseluruhan pola dari keduanya sangat mirip dan 
bahkan hampir sama. 
Untuk mengetahui persentase jumlah peningkatan skill antara data pelatihan 3 bulanan 
dengan 6 bulanan maka dilakukan perhitungan persentase seperti yang dilakukan pada 
bagian pengolahan QF GFS. Sehingga didapatkan Tabel 7, yang menyajikan informasi 
persentase rata-rata jumlah peningkatan skill dengan mereduksi RMSE pada penggunaan 
data pelatihan 3 bulanan. 

Tabel 7. Persentase peningkatan skill (QF EnsANN). 

Lokasi Parameter Prediktan Rata-
rata (%) Hujan Tmax RH

Denpasar 67 47 57 57 
Ambon 50 56 53 53 
Medan 57 64 44 55 

Rata-rata (%) 58 56 51 55 

Rata-rata secara umum skill prakiraan kuantitatif dengan data pelatihan 3 bulanan 
menunjukkan performa yang lebih baik sebesar 55%. Meskipun perbandingannya tidak 
terlalu banyak dengan skill pada data pelatihan enam bulanan, akan tetapi hal ini 
memberikan suatu keuntungan dimana data pelatihan model yang dibutuhkan akan lebih 
sedikit sehingga lebih efisien dalam pengoperasian model prakiraan EnsANN. 
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Gambar 6. Grafik RMSE rata-rata dalam satu tahun. 

RMSE prakiraan dari model EnsANN untuk Denpasar merupakan yang terkecil pada semua 
prediktan. Untuk prakiraan curah hujan selanjutnya diikuti Medan kemudian Ambon, 
sedangkan untuk prakiraan suhu maksimum dan kelembapan udara diikuti Ambon 
kemudian Medan. Dari Gambar 7 terlihat bahwa skill model EnsANN untuk prakiraan di 
Denpasar adalah yang terbaik, karena menghasilkan nilai RMSE yang terkecil dibandingkan 
Ambon dan Medan. Kesimpulan ini sama dengan hasil pengolahan pada format QF GFS. 

Categorical Forecast (CF) EnsANN 
Bentuk hasil prakiraan dari model EnsANN merupakan suatu distribusi, karena terdiri dari 
lebih satu prakiraan. Untuk mendapatkan prakiraan tunggal dari distribusi prakiraan ini 
dilakukan dengan cara mengambil rata-rata dari distribusi prakiraan tersebut yang 
selanjutnya diolah dalam format prakiraan kategoristik. Metode koreksi bias Kalman Filter 
(KF) dilakukan pada setiap anggota ensemble, sehingga akan dihasilkan distribusi prakiraan 
yang telah dikoreksi biasnya. 
Distribusi prakiraan dari model EnsANN yang akan dilakukan pengolahan adalah hasil dari 
run model EnsANN dengan data pelatihan tiga bulanan. Hal ini dilakukan dengan asumsi 
bahwa data pelatihan tiga bulanan menghasilkan tingkat kesalahan prakiraan yang relatif 
lebih kecil dibandingkan dengan yang enam bulanan, ini sesuai dengan kesimpulan pada 
pengolahan QF EnsANN. 
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Gambar 7. Distribusi nilai Threat Score (TS) model EnsANN. 

Secara umum di tiga lokasi penelitian, prakiraan curah hujan pada kategori 1 (≤ 20 mm) 
memiliki nilai TS yang paling tinggi, terutama pada bulan kering dibandingkan pada bulan 
basah, hal ini terjadi karena pada bulan-bulan tersebut kejadian curah hujan dengan 
intensitas ≤ 20 mm cukup sering terjadi, sehingga akurasi prakiraan modelnya menjadi lebih 
tinggi. Untuk kategori 2 dan 3 di semua lokasi, nilai TS tidak menunjukkan nilai yang 
signifikan, karena rata-ratanya < 0,3. 

Nilai TS pada prakiraan suhu maksimum untuk kategori 2 (normal) cukup signifikan terjadi 
terutama di Denpasar, dengan nilai tertinggi mencapai 0,93, yang berarti ketepatan 
prakiraannya mencapai 93 % pada bulan Juli. Di Ambon, nilai TS tertinggi pada kategori 2 
terjadi pada bulan Oktober dengan nilai 0,78, sedangkan nilai TS tertinggi di Medan untuk 
prakiraan suhu maksimum mencapai nilai 0,74 pada bulan Mei. 

Sedangkan nilai TS tertinggi untuk prakiraan Rh (kelembapan udara) umumnya terjadi pada 
prakiraan untuk kategori 2 (normal), dimana untuk Denpasar mencapai 0,85 (Maret), Ambon 
mencapai 0,71 (Agustus), dan untuk Medan mencapai 0,69 (Juni) (Tabel 8). Dari nilai 
maksimum rata-rata TS tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan umum bahwa performa 
prakiraan kategoristik model EnsANN di Denpasar relatif lebih baik dibandingkan di Ambon 
dan Medan, meskipun pada beberapa kasus performa prakiraan CF EnsANN di Denpasar 
dan Ambon memiliki kesamaan.  

Tabel 8. TS maksimum (CF-EnsANN) 

TS Maks Hujan Tmax RH 
dps amb mdn dps amb mdn dps amb mdn

Kategori 1 1,00 0,97 0,96 - - - - - - 
Kategori 2 0,07 0,34 0,18 0,93 0,78 0,74 0,85 0,71 0,69 
Kategori 3 0,25 0,03 0,17 0,60 0,50 0,63 0,57 0,47 0,13 
Rata-rata 0,44 0,45 044 0,77 0,64 0,69 0,71 0,59 0,41

Gambar 9 menunjukkan grafik rata-rata TS dalam periode satu tahun dari format prakiraan 
kategoristik model EnsANN. Skill prakiraan kategoristik di Denpasar adalah yang paling baik 
karena menghasilkan nilai TS yang lebih besar dibandingkan Ambon dan Medan. Skill 
prakiraan pada lead 1 tidak selalu menunjukkan skill yang terbaik, karena pada prakiraan 
suhu maksimum dan kelembapan udara, skill terbesar justru dicapai pada prakiraan selain 
lead 1. 
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Gambar 8. Grafik Threat Score (TS)  rata-rata dalam satu tahun. 
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Probabilistic Forecast (PF) 
Probabilistic Forecast (PF) adalah suatu produk informasi prakiraan yang dibuat dalam 
format peluang kejadian. Informasi PF didasarkan dari distribusi prakiraan ensemble (Hamill 
et.al 2006), dalam penelitian ini prakiraan peluang didapatkan dengan cara menghitung 
jumlah kejadian pada kategori tertentu dari suatu distribusi prakiraan hasil run EnsANN yang 
kemudian jumlahnya dibagi dengan jumlah anggota ensemble (dalam penelitian ini 
sebanyak 30 anggota), sehingga ketika dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 
persentase peluang. Metode verifikasi yang digunakan adalah Brier Score (BS).  
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Gambar 9. Nilai BS rata-rata leadtime. 

Secara umum di tiga lokasi penelitian, grafik nilai BS prakiraan peluang hujan pada semua 
kategori memiliki kecenderungan nilai BS yang besar pada bulan-bulan basah dan nilai BS 
yang kecil pada bulan-bulan kering. Ini menunjukkan bahwa kemampuan skill prakiraan 
peluang curah hujan pada ketiga kategori dipengaruhi oleh pola iklim di lokasi yang 
bersangkutan. Analisis ini hampir sama dengan hasil analisis pada prakiraan kuantitatif, 
dimana galat prakiraannya cukup tinggi pada bulan basah dan rendah pada bulan kering. 

Tabel 9. Nilai BS Maksimum (PF AnsANN). 

Kategori Brier Score Maksimum 
Denpasar Ambon Medan 

Kategori 1 0,33 0,41 0,42 
Kategori 2 0,29 0,25 0,29 
Kategori 3 0,12 0,23 0,15 

Tabel 10. Nilai BS rata-rata 1 tahun. 

Kategori Brier Score Maksimum 
Denpasar Ambon Medan 

Kategori 1 0,10 0,11 0,13 
Kategori 2 0,07 0,08 0,09 
Kategori 3 0,06 0,03 0,03 
Rata-rata 0,08 0,07 0,08 

Dari analisis di atas diambil suatu kesimpulan umum bahwa prakiraan peluang hujan model 
EnsANN memiliki tingkat kepercayaan sampai 88%, karena nilai BS maksimum yang paling 
kecil menunjukkan nilai 0,12 (Tabel 9 kolom Denpasar) yang berarti galat terkecilnya 
mencapai 12% dan galat terbesarnya mencapai 0.42 (42%). Untuk mengetahui persentase 
skill dari data pada kedua tabel di atas, maka semua nilai cukup dikalikan dengan 100%. 
Sehingga hasilnya akan merepresentasikan suatu persentase skill prakiraan peluang dari 
model EnsANN. 

Performa prakiraan peluang kejadian hujan yang paling tinggi terjadi di Denpasar dengan 
rata-rata tingkat kepercayaan mencapai 88% (hasil dari pengurangan 100%-12%) dan galat 
maksimum sekitar 33%, sedangkan untuk wilayah Ambon dan Medan tingkat 
kepercayaannya masing-masing adalah sekitar 77% (hasil dari pengurangan 100%-23%) 
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dan 85% (hasil dari pengurangan 100%-15%) dengan galat maksimum masing-masing 
sekitar 41% dan 42% (Tabel 10). 
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Gambar 10. Grafik Brier Score (BS)  rata-rata dalam satu tahun. 

Nilai BS yang rendah menunjukkan nilai galat prakiraan peluang yang kecil, sehingga ini 
berarti bahwa skill prakiraan peluang kejadian hujan di Denpasar relatif lebih baik 
dibandingkan Ambon dan Medan untuk kategori 1 ( ≤ 20 mm) dan kategori 2 (20-50 mm). 
Sedangkan untuk kategori 3, rata-rata skill terbaik terjadi di Medan. 

Perbandingan Skill GFS dengan Model EnsANN 
Indeks peningkatan skill prakiraan EnsANN didapatkan dengan cara mengurangkan nilai TS 
dari model EnsANN dengan nilai TS dari GFS, sehingga ketika bernilai positif maka akan 
menggambarkan skill prakiraan model EnsANN yang lebih baik, karena nilai positif 
menunjukkan nilai TS dari model EnsANN yang lebih besar dibandingkan nilai TS prakiraan 
GFS. Kemudian dihitung jumlah persentase indeks yang bernilai ≥ 0. Ketika jumlah 
persentase menunjukkan nilai ≥ 50% maka nilai tersebut merepresentasikan adanya 
peningkatan skill prakiraan dan distribusinya diplot dalam bentuk gambar seperti pada 
Gambar 12. Warna biru menunjukkan adanya peningkatan dengan nilai ≥ 50%, warna 
merah tidak ada peningkatan skill dari prakiraan EnsANN yang berarti skill prakiraan GFS 
masih lebih baik pada kategori tersebut, sedangkan warna hijau menunjukkan tidak adanya 
kejadian pada kategori tersebut. 
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Gambar 11. Distribusi peningkatan skill prakiraan (TS) prakiraan hujan. 

Dari Tabel 11, terlihat bahwa peningkatan skill TS untuk prakiraan curah hujan kategori 1 (≤ 
20 mm) tidak terlalu signifikan di Denpasar, karena peningkatan skill TS hanya mencapai 
50%, sedangkan di Ambon mencapai 67% dan di Medan mencapai 75%. Apabila dilhat 
secara rata-rata keseluruhan, peningkatan skill EnsANN di Denpasar, Ambon dan Medan 
secara berurutan mencapai 83%, 89% dan 83%. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan 
skill prakiraan curah hujan dari model EnsANN pada prakiraan kategoristik (CF) dengan 
rata-rata persentase peningkatan sekitar 85% (Tabel 11). 

Tabel 11. Persentase peningkatan skill (TS) prakiraan hujan. 
Kategori 

Hujan 
Persentase Peningkatan Skill Rata-rata  Denpasar Ambon Medan 

Ringan (K1) 50 67 75 64 
Sedang (K2) 100 100 90 97 
Lebat (K3) 100 100 - 100 
Rata-rata 83 89 83 85 
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Gambar 12. Distribusi peningkatan skill prakiraan (TS) prakiraan suhu maksimum. 

Peningkatan skill prakiraan dari model EnsANN untuk prakiraan suhu maksimum dengan 
kategori normal dan atas normal secara keseluruhan cukup signifikan terjadi di semua lokasi 
penelitian dengan rata-rata persentase peningkatan mencapai 99% (Tabel 12). Model 
prakiraan EnsANN memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan prakiraan GFS 
secara langsung untuk prakiraan suhu maksimum dalam format kategoristik. 

Tabel 12. Persentase peningkatan skill TS prakiraan suhu maksimum. 
Kategori 

Tmax 
Persentase Peningkatan Skill Rata-rata  Denpasar Ambon Medan 

Normal 100 92 100 97 
Atas Normal 100 100 100 100 

Rata-rata 100 96 100 97 
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Gambar 13. Distribusi peningkatan skill prakiraan (TS) prakiraan kelembapan. 

Tabel 13. Persentase peningkatan skill (TS) prakiraan kelembaban. 
Kategori 

Tmax 
Persentase Peningkatan Skill Rata-rata  Denpasar Ambon Medan 

Normal 75 92 83 83 
Atas Normal - 57 91 74 

Rata-rata 75 75 87 79 

Peningkatan skill EnsANN pada prakiraan kelembapan udara cukup signifikan di seluruh 
lokasi penelitian terutama di Medan, persentase peningkatannya disajikan pada Tabel 13. 
Rata-rata peningkatan skill prakiraan secara keseluruhan yang mencapai 79% menunjukkan 
bahwa model prakiraan EnsANN memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan 
prakiraan GFS secara langsung untuk prakiraan kelembapan udara. 
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Gambar 14. Grafik persentase peningkatan skill (RMSE). 

Hal yang sama ditunjukkan pada persentase peningkatan skill (RMSE) untuk prakiraan 
dalam format prakiraan kuantitatif (QF). Dari Tabel 14, performa prakiraan model EnsANN 
secara keseluruhan menunjukkan nilai ≥ 50% kecuali untuk curah hujan di Denpasar yang 
hanya mencapai 47%. Tetapi, secara umum terdapat peningkatan skill prakiraan model 
EnsANN dibandingkan dengan model GFS dalam mereduksi galat prakiraan yang mencapai 
persentase sekitar 62%. 

Tabel 14. Nilai persentase peningkatan skill (RMSE). 
Parameter Denpasar Ambon Medan Rata-rata 
Curah hujan 47 57 63 56 
Suhu maks. 63 68 82 71 
Kelembaban 50 50 78 59 

Rata-rata 53 58 74 62 

Kesimpulan umum yang dapat diambil dari hasil analisis perbandingan antara skill prakiraan 
model EnsANN dengan prakiraan GFS adalah kemampuan prakiraan model EnsANN lebih 
baik, baik untuk format prakiraan kategoristik (CF) maupun kuantitatif (QF) dibandingkan 
dengan prakiraan GFS secara langsung maupun yang telah dikoreksi dengan metode 
Kalman Filter di semua lokasi penelitian, kecuali untuk beberapa kasus pada beberapa 
periode waktu seperti yang terlihat pada gambar distribusi persentase peningkatan nilai 
Threat Score (TS) pada prakiraan kategoristik. 
 

KESIMPULAN 
Metode Kalman Filter (KF) dan kombinasi model EnsANN-KF dapat meningkatkan skill 
prakiraan curah hujan (CH), suhu maksimum (TMAX), dan kelembapan relatif (RH) keluaran 
model GFS. Dari studi kasus di tiga lokasi yaitu Denpasar, Ambon, dan Medan, didapatkan 
bahwa rata-rata perbaikan relatif terhadap skill yang dihasilkan dari penerapan KF terhadap 
keluaran GFS adalah masing-masing 49%, 94%, dan 90% untuk CH, TMAX, dan RH. 
Sedangkan perbaikan model EnsANN relatif terhadap GFS untuk prakiraan kuantitatif (QF) 
adalah  56%, 71%, dan 59%. Dan untuk prakiraan kategoristik (CF) masing-masing adalah 
85%, 99%, dan 79% untuk parameter yang sama. Dengan demikian, kombinasi model 
EnsANN-KF cukup potensial untuk digunakan secara operasional. Kelebihan model 
EnsANN untuk post-processing data NWP adalah tidak memerlukan data pelatihan yang 
terlalu panjang, tetapi cukup dengan menggunakan data historis tiga bulanan saja bisa 
menghasilkan prakiraan yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan data historis 
yang lebih panjang. Sehingga bisa mengefisienkan waktu run program Jaringan Syaraf 
Tiruan yang dijadikan sebagai dasar dari model EnsANN. Selain itu, output model EnsANN 
dapat digunakan untuk membuat prakiraan probabilistik dengan tingkat kepercayaan 
mencapai 88%. Untuk prakiraan curah hujan, skill prakiraan model EnsANN menunjukkan 
performa yang lebih baik di Denpasar, kemudian diikuti secara berurutan di Ambon dan 
Medan. Hal ini menunjukkan bahwa pola iklim cukup berpengaruh terhadap performa model 
dalam memprakirakan curah hujan. 
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Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 
e-mail: agusta.kurniawan@bmkg.go.id 

 

ABSTRACT 

Study of the impact of Mount Marapi eruption to acid deposition parameters in Bukit 
Kototabang on August 3rd, 2011 has been done. Two types of acid deposition were studied: 
dry and wet deposition. Dry deposition includes the mixing ratio of SO2, NO2 and O3, aerosol 
PM10 concentration and the weight of suspended particulate matter. Meanwhile, wet 
deposition studied includes acidity level and rainwater conductivity. Daily average data, 
before and after the eruption, are compared to find indications of any change. Satellite 
imageries using Ozone Monitoring Instrument (OMI) are also used to verify SO2 total column 
concentration. Results showed that while Mount Marapi eruption has influenced the wet 
deposition parameters, dry deposition parameters did not show a significant impact on the 
measured site. 

Keywords: Mount Marapi, Bukit Kototabang, acid deposition, OMI. 

 
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 masalah lingkungan saat ini yang 
berhubungan dengan air hujan adalah fenomena hujan asam. Hujan asam merupakan 
istilah umum untuk menggambarkan turunnya asam dari atmosfir ke bumi. Peristiwa hujan 
asam sering pula disebut sebagai deposisi asam. Deposisi berarti penurunan atau 
pengendapan. Deposisi asam dapat terjadi dua macam yaitu deposisi basah dan deposisi 
kering. 
Deposisi basah mengacu pada hujan, kabut dan salju. Ketika hujan asam ini mengenai 
permukaan tanah, air hujan dapat berdampak buruk bagi tumbuhan dan hewan, tergantung 
dari konsentrasi asamnya, kandungan kimia tanah, buffering capacity (kemampuan air atau 
tanah untuk menahan perubahan pH), dan jenis tumbuhan/hewan yang terkena. Ketika 
hujan turun,partikel asam yang menempel di bangunan atau pohon tersebut akan terbilas, 
menghasilkan air permukaan (run off) yang asam. Deposisi kering mengacu pada gas dan 
partikel yang mengandung asam. Sekitar 50% keasaman di atmosfir jatuh kembali ke bumi 
melalui deposisi kering. Kemudian angin membawa gas dan partikel asam tersebut 
mengenai bangunan, mobil, rumah dan pohon. 
Penyebab hujan asam ditinjau dari sumbernya ada dua, yaitu proses alamiah dan akibat 
aktivitas antropogenik manusia. Akibat aktivitas antropogenik manusia, misalnya: cerobong 
asap pabrik, pembangkit listrik tenaga batubara, pabrik bahan-bahan kimia dan kendaraan 
bermotor. Sedangkan proses alamiah, misalnya: letusan gunung meletus. 
Gunung Marapi yang berlokasi di Kecamatan Banuhampu, Sungai Puar, Kabupaten Agam 
dan Kecamatan Pariangan, Kecamatan Batipuh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah 
Datar, Sumatera Barat, merupakan salah satu jenis gunung berapi tipe B (Stratovolcano). 
Gunung ini pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011, mengeluarkan asap dan abu vulkanik. 
Material yang dikeluarkan antara lain gas SO2 dan partikel debu/aerosol. 
Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Bukit Kototabang merupakan salah satu stasiun 
pengamatan referensi udara bersih. Secara geografis, SPAG Bukit Kototabang terletak pada 
100,32°BT, 0,20°LS dan pada ketinggian 864,5 m di atas permukaan laut. Stasiun ini 
terletak pada lokasi yang jauh dari pemukiman dan aktivitas manusia agar udara yang 
diukur benar-benar alami sehingga dapat dijadikan dijadikan referensi udara bersih. 

KAJIAN PENGARUH LETUSAN ABU VULKANIK GUNUNG 
MARAPI TANGGAL 3 AGUSTUS 2011 TERHADAP 

PENGUKURAN DEPOSISI ASAM DI STASIUN PEMANTAU 
ATMOSFER GLOBAL BUKIT KOTOTABANG 
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Gambar 1. Informasi Gunung Marapi. 

Tulisan ini mencoba mengkaji pengaruh letusan abu vulkanik Gunung Marapi pada tanggal 
3 Agustus 2011 terhadap beberapa parameter pengukuran di SPAG Bukit Kototabang, 
khususnya parameter deposisi asam. 
 
METODE PENELITIAN 

Deposisi Basah 
Pengukuran Tingkat Keasaman (pH) dan Daya Hantar Listrik Air hujan 
Sampel air hujan yang ditampung pada penakar hujan Observasi (Obs). Sampel hujan ini 
selanjutnya diukur curah hujannya menggunakan gelas ukur 25 mm standar BMG (untuk 
corong 100 cm2). Kemudian dilakukan pengukuran tingkat keasaman (pH) dan pengukuran 
daya hantar listrik sampel air hujan. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan alat 
pH meter inoLab pH Level 1 dengan cara mencelupkan elektroda pH meter ke dalam 
sampel, nilai pH akan terbaca pada display alat. Pengukuran daya hantar listrik 
menggunakan Conductivity meter Inolab Cond level 1.  
Untuk menjaga kualitas data hasil pengukuran, minimal seminggu sekali sebelum 
pengukuran pH, instrumen dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4,0 dan pH 7,0. 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. 
Sedangkan untuk menjaga kualitas data pengukuran daya hantar listrik minimal seminggu 
sekali, Conductivity meter diatur nilai konstanta selnya berada pada kisaran 0,450 sampai 
0,500 cm-1, serta harus memenuhi syarat kalibrasi dengan larutan KCl 0,0001 M dan 0,0005 
M. 
Penggunaan akuades 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 pemprosesan dari alat Ultra Pure Water System dengan 
konduktivitas sampai 0,055 µScm-1, sehingga kontaminasi sangat diminimalkan. 
Deposisi Kering 
Pengukuran konsentrasi gas SO2 dan NO2 
Konsentrasi gas SO2 diperoleh dari instrumen TS43i-Trace Level Enhance. Prinsip kerja 
instrumen ini dengan metode UV Fluorescence. Data gas SO2 merupakan data dengan 
resolusi 5 menit, data ini kemudian diolah menjadi agregat harian. Rawdata diambil dari 
instrumen menggunakan software iport dengan kabel RS232. Instrumen ini dilengkapi 
dengan sistem kalibrasi (Dynamic Gas Calibrator TS146i dan Zero Air Supply TS111) serta 
gas standar SO2. 
Konsentrasi gas NO2 diperoleh dari instrumen TS42i-Trace Level. Prinsip kerja instrumen ini 
Chemiluminescent. Data gas NO2 merupakan data dengan resolusi 5 menit, kemudian 
diolah data ini kemudian diolah menjadi agregat harian. Rawdata diambil dari instrumen 
menggunakan software iport dengan kabel RS232. Instrumen ini dilengkapi dengan sistem 
kalibrasi (Dynamic Gas Calibrator TS146i dan Zero Air Supply TS111)  serta gas standar 
NO2. 

Gunung Marapi 
Ketinggian : 2891 m 
Lokasi  :  Kec. Banuhampu Sungai Puar, Kab. 

Agam dan Kec. Pariangan, Kec. Batipuh, 
Kec X Koto, Kab. Tanah Datar, Sumatera 
Barat., Indonesia 

Koordinat :  0°22′50″S 100°28′24″E 
Jenis : Stratovolcano 
Umur batuan : Pleistosen 
(http://catros.wordpress.com/2007/05/11/gunung-marapi/; 
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_marapi) 
 (http://rafjitsu.blogspot.com/2011/08/aktiv

itas-gunung-marapi-meningkat.html) 
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Konsentrasi gas O3 (ozon permukaan) diperoleh dari instrumen TEI49C. Prinsip kerja 
instrumen ini UV Photometry. Data gas O3 (ozon permukaan)  merupakan data dengan 
resolusi 1 menit kemudian diolah menjadi agregat harian. Rawdata diambil dari instrumen 
menggunakan software iport dengan kabel RS232 dan data bisa diambil dari komputer data 
akusisi (GAWDAQ. Instrumen ini dilengkapi dengan sistem kalibrasi (Calibrator Primary 
Standart O3 TS-49i PS). 
Pengukuran konsentrasi aerosol PM10 dan SPM 
Konsentrasi PM10, yaitu aerosol berukuran sampai 10 mikro meter diperoleh dari instrumen 
BAM 1020. Instrumen ini menggunakan prinsip pelemahan sinar beta. Data PM10 
merupakan data dengan resolusi 1 jam. Rawdata diambil dari instrumen menggunakan 
aplikasi hyper terminal dengan kabel RS232. Dari rawdata kemudian diolah menjadi data 
aggregat harian. 
Konsentrasi SPM (Suspended Particulat Matter) atau aerosol mengendap biasanya 
berukuran sampai 100 mikrometer diperoleh dari instrumen HVAS (High Volume Air 
Sampler) Staplex. HVAS Staplex dilengkapi alat hourmeter untuk menghitung durasi 
pemasangan/pengoperasional instrumen. Instrumen ini dioperasikan selama 24 jam. HVAS 
Staplex ini juga dilengkapi dengan flow controller (pengatur laju alir), yang memastikan laju 
alir udara tetap sama. Laju alir diatur tetap 1.12 LPM ≈ 1.2 LPM. Selisih antara berat filter 
sesudah dan sebelum pemasangan (dalam gram) yang masuk ke alat merupakan berat 
SPM. Berat filter ditimbang dengan neraca analitik. 
Citra Satelit Aura dari OMI (Ozon Monitoring Instrument) 
Verifikasi besarnya keluaran gas SO2 pada letusan Gunung Marapi dilakukan dengan 
menggunakan Citra Satelit Aura dari instrumen OMI untuk mengetahui total kolom SO2 
(satuan Dobson Unit: DU) sampai ketinggian 8 km, dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai 6 
Agustus 2011. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deposisi Basah 
Air Hujan 
Air hujan sangat penting pada pengamatan Deposisi Basah, karena air hujan berfungsi 
sebagai pencuci polutan-polutan (washout) yang ada di atmosfer. Sebagai data sampel air 
hujan (setelah letusan abu vulkanik Gunung Marapi ), digunakan data harian dari 4 Agustus 
2011 sampai 12 Agustus 2011, walaupun ada beberapa hari dimana tidak terjadi hujan dan 
curah hujan tidak terukur, sehingga tingkat keasaman (pH) dan konduktivitas/daya hantar 
listrik air hujan saat itu tidak terukur atau tidak ada, data yang diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 1. Data air hujan setelah letusan abu vulkanik Gunung Marapi. 
Tanggal Curah Hujan (mm) DHL (µS/cm) pH 

04-08-2011 5,8 23,9 5,180 
05-08-2011 27,0 32,1 4,937 
10-08-2011 11,8 60,6 4,762 
12-08-2011 3,5 53,0 4,733 

Sebagai data pembanding digunakan data harian dari 1 Juni 2011 sampai 31 Juli 2011, 
walaupun ada beberapa hari dimana tidak ada hujan dan curah hujan tidak terukur, 
sehingga tingkat keasaman (pH) dan konduktivitas/daya hantar listrik air hujan tidak terukur. 
Data yang digunakan sebagai pembanding diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 2. Data air hujan sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi 
Tanggal Curah Hujan (mm) DHL (µS/cm) pH 

03-06-2011 4,9 11,1 5,257 
04-06-2011 4,0 10,5 5,269 
05-06-2011 4,5 10,3 5,878 
23-06-2011 6,0 11,8 5,220 
26-06-2011 28,0 9,5 5,557 
28-06-2011 4,8 11,2 5,173 
29-06-2011 11,0 8,4 5,593 
30-06-2011 3,8 10,6 5,946 
11-07-2011 1,0 14,5 5,168 



 
Megasains 2(3): 157 – 168                        A. Kurniawan 

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    160

12-07-2011 46,0 6,6 5,276 
13-07-2011 6,0 5,2 4,873 
14-07-2011 5,4 7,3 5,220 
19-07-2011 3,8 13,1 5,625 

Tingkat Keasaman Air Hujan  
Parameter deposisi basah yang diamati adalah tingkat keasaman (pH). pH air hujan sangat 
penting diamati karena sebagai indikator tingkat kebersihan atmosfer. Bila pH air hujan di 
sekitar nilai 5,5 , berarti air hujan hanya dipengaruhi oleh gas CO2 saja. Namun bila ada 
konsentrasi gas terlarut misalnya NO2 dan SO2, cenderung akan menurunkan nilai pH atau 
menaikkan tingkat keasaman. Fenomena dimana air hujan bersifat sangat asam dikenal 
sebagai hujan asam. Bila hujan asam terjadi dan berlangsung dalam periode yang lama 
akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup (biotik) dan lingkungan tak hidup 
(abiotik). 
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Gambar 2. pH air hujan di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik Gunung Merapi 

pada 3 Agustus 2011. 
 
Tingkat keasaman air hujan selama dua bulan terakhir (bulan Juni sampai Juli 2011) 
menunjukkan bahwa air hujan secara dominan hanya dipengaruhi oleh konsentrasi gas CO2 
saja dibuktikan pH terukur di sekitar nilai 5,5. Selama bulan Juni-Juli 2011, tingkat 
keasaman air hujan tertinggi atau pH terendah pada 13 Juli 2011 sebesar 4,873. Aktivitas 
kegiatan manusia di sekitar SPAG Bukit Kototabang dan juga transport gas-gas polutan dari 
daerah lain, diduga kuat berpengaruh terhadap tingkat keasaman air hujan. 
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Gambar 3. pH air hujan di SPAG Bukit Kototabang setelah letusan abu vulkanik Gunung Merapi pada 

3 Agustus 2011. 

Letusan abu vulkanik Gunung Marapi ternyata berpengaruh terhadap pH air hujan di SPAG 
Bukit Kototabang, terlihat bahwa nilai pH air hujan setelah letusan abu vulkanik Gunung 
Marapi memperlihatkan kecendurungan penurunan dari pH 5,5, artinya tingkat keasaman air 
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hujan tidak hanya dipengaruhi oleh CO2 saja, namun kemungkinan material abu vulkanik 
gunung Marapi juga berngaruh terhadap tingkat keasaman air hujan. 

Daya Hantar Listrik Air Hujan 
Parameter deposisi basah kedua yang diamati adalah daya hantar listrik. Daya hantar listrik 
menggambarkan banyaknya ion-ion yang dapat terlarut dalam air hujan. Semakin tinggi 
daya hantar listriknya semakin banyak ion-ion terlarut dalam air hujan.  
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Gambar 4. Daya hantar listrik air hujan di di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Daya hantar listrik air hujan menunjukkan konsentrasi polutan di atmosfer. Semakin tinggi 
konsentrasi polutan di atmosfer yang bisa larut dalam air hujan, maka semakin tinggi daya 
hantar listrik yang terukur. Dari awal Juni sampai pertengahan Juli 2011, daya hantar listrik 
air hujan yang terukur di SPAG Bukit Kototabang dapat dibilang rendah berkisar antara 3,1 
sampai 23 µS/cm. Nilai daya hantar listrik itu dibandingkan dengan mengukur daya hantar 
listrik larutan KCl 0,0001 M dan larutan KCl 0,0005 M. Rendahnya konsentrasi ion-ion 
terlarut dalam air hujan sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi ditunjukkan dengan 
Gambar 4. 
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Gambar 5. Daya hantar listrik air hujan di di SPAG Bukit Kototabang setelah letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Pengaruh letusan abu vulkanik Gunung Marapi nampak nyata terhadap pengukuran daya 
hantar listrik air hujan di SPAG Bukit Kototabang, terbukti dari nilai daya hantar listrik air 
hujan terjadi kenaikan di atas daya hantar listrik larutan KCl 0,0001 M, walaupun masih 
berada dibawah daya hantar listrik larutan KCl 0,0005 M (Gambar 5). 
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Deposisi Kering 
Gas SO2 
Parameter gas yang diamati dalam deposisi kering adalah gas SO2 (sulfurdioksida). Bila 
kondisi memungkinkan gas ini akan mampu membentuk asam sulfat (H2SO4). Walaupun 
gas ini mempunyai kelarutan yang kecil dalam air, tetapi bila gas ini dengan jumlah mol 
yang sama dengan gas lain mampu menaikkan keasaman/ menurunkan pH cukup besar 
dibandingkan dengan gas lain, misalnya CO2 dan NO2. 
Sebagai data pembanding (sebelum letusan Gunung Marapi) digunakan data harian dari 1 
Juli 2011 sampai 2 Agustus 2011,diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 6. Mixing Ratio SO2 harian di di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Sebagai data sampel (setelah letusan Gunung Marapi) digunakan data harian dari 4 
Agustus 2011 sampai 11 Agustus 2011, diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 7. Mixing Ratio SO2 harian di di SPAG Bukit Kototabang setelah letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Nilai rata-rata Konsentrasi SO2 setelah letusan Gunung Sinabung 0,50 ppb, sedangkan nilai 
rata rata Konsentrasi SO2 sebelum letusan Gunung Sinabung 0.50 ppb. Konsentrasi gas 
SO2  maksimum sebelum letusan Gunung Marapi mencapai 0,86 ppb pada tanggal 30 Juli 
2011, sedangkan nilai maksimum konsentrasi SO2 setelah letusan Gunung Marapi 0,80 ppb 
pada 6 Agustus 2011. Kenaikan konsentrasi Gas SO2 masih dalam orde ppb (part per bilion) 
setelah kejadian letusan abu vulkanik gunung Marapi, bukan merupakan pengaruh material 
letusan gunung Marapi, tetapi merupakan variabilitas harian. Dari analisis tersebut dapat 
dikatakan letusan abu vulkanik Gunung Marapi tidak berpengaruh terhadap pengukuran gas 
SO2 di SPAG Bukit Kototabang. 



 
Megasains 2(3): 157 – 168                        A. Kurniawan 

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    163

Gas NO2 
Parameter kedua dalam deposisi kering adalah gas NO2 (nitrogendioksida). Gas NO2 dalam 
kondisi lingkungan yang sesuai, misalnya awan atau hujan akan mampu membentuk asam 
nitrat (HNO3). Asam ini berbahaya bagi lingkungan hidup (biotik) dan lingkungan tak hidup 
(abiotik). 
Sebagai data pembanding (sebelum letusan Gunung Marapi) digunakan data harian dari 1 
Juli 2011 sampai 2 Agustus 2011, walaupun ada satu hari dimana data tak tersedia, 
diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 8. Mixing ratio NO2 harian di di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Konsentrasi gas NO2 sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi, menunjukkan nilai rata-
rata 0.119 ppb, mencapai nilai maksimum pada 5 juli 2011 sebesar 0.665 ppb, dan 
mencapai nilai minimum pada 0.004 ppb pada 1 juli 2011. Kenaikan konsentrasi gas NO2 
pada 1 sampai 5 juli kemungkinan besar disebabkan karena banyaknya aktivitas 
antropogenik terutama kendaraan bermotor dan mesin-mesin pada awal bulan Juli 2011 di 
sekitar SPAG Bukit Kototabang. 
Sebagai data sampel (setelah letusan Gunung Marapi) digunakan data harian dari 3 
Agustus 2011 sampai 10 Agustus 2011, diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 9. Mixing Ratio NO2 harian di di SPAG Bukit Kototabang setelah letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Letusan abu vulkanik Gunung Marapi ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
pengukuran gas NO2 di SPAG Bukit Kototabang, terlihat bahwa nilai rata-rata konsentrasi 
gas NO2 harian setelah letusan abu vulkanik sebesar 0,352 ppb, dengan maksimum pada 
0,554 ppb pada 10 Agustus 2011. Kecenderungan kenaikan konsentrasi NO2 merupakan 
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variabilitas harian dan masih berada dalam orde ppb.  Hal itu didukung juga nilai maksimum 
konsentrasi gas NO2 setelah letusan abu vulkanik Gunung Marapi sebesar 0,554 ppb pada 
10 Agustus 2011, masih berada dibawah konsentrasi maksimum NO2 sebelum letusan abu 
vulkanik pada 5 Juli 2011 sebesar 0,665 ppb. 

Gas O3 
Parameter ketiga yang dipertimbangan dalam deposisi kering adalah gas O3 (ozon 
permukaan), gas ini penting diamati karena merupakan salah satu polutan yang berfungsi 
oksidator kuat dan berperanan penting pada reaksi-reaksi kimia di atmosfer. Sebagai data 
pembanding (sebelum letusan Gunung Marapi) digunakan data harian dari 1 Juli 2011 
sampai 2 Agustus 2011, walaupun ada beberapa hari dimana data tak tersedia, diperoleh 
data sebagai berikut: 
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Gambar 10. Mixing Ratio O3 harian di di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi, konsentrasi ozon permukaan rata-rata harian 
sebesar 13,27 ppb, maksimum tercapai sebesar 29,57 ppb pada 30 Juli 2011, minimum 
tercapai pada 5 Juli 2011 sebesar 1,66 ppb Sebagai data sampel (setelah letusan abu 
vulkanik Gunung Marapi) digunakan data harian dari 3 Agustus 2011 sampai 11 Agustus 
2011, diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 11. Mixing Ratio O3 harian di di SPAG Bukit Kototabang setelah letusan abu vulkanik Gunung 

Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Setelah letusan abu vulkanik Gunung Marapi, konsentrasi ozon permukaan rata-rata harian 
sebesar 12.95 ppb, maksimum tercapai sebesar 29.08 ppb pada 3 Agustus 2011, minimum 
tercapai pada 8 Agustus 2011 sebesar 2.97 ppb Rata-rata harian konsentrasi ozon 
permukaan sebelum (13.27 ppb) dan sesudah letusan abu vulkanik Gunung Marapi (12.95 
ppb) menunjukkan angka yang tidak berbeda jauh, bahkan konsentrasi ozon (O3) sebelum 
letusan menunjukkan angka yang lebih besar daripada setelah letusan abu vulkanik. Hal itu 
secara nyata menunjukkan bahwa letusan abu vulkanik Gunung Marapi ternyata tidak 
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berpengaruh terhadap pengukuran gas O3 (ozon permukaan) di Stasiun Pemantau Atmosfer 
Global Bukit Kototabang.  

Aerosol PM10 
Parameter Deposisi kering dari kelompok partikel/aerosol adalah PM10. Parameter ini 
penting untuk diamati karena aerosol ini berpengaruh terhadap kesehatan manusia 
terutama pernafasan (berpotensi untuk mengganggu pernapasan) dan dapat mengganggu 
jarak pandang (visibilitas). Selain itu partikel ini cenderung mempunyai jarak tempuh yang 
jauh dari sumber awal polutannya. 
Sebagai data pembanding (sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi) digunakan data 
harian dari 1 Juli 2011 sampai 2 Agustus 2011, walaupun ada beberapa jam dimana data 
tak tersedia, diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 12. Konsentrasi PM10 harian di di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi, konsentrasi PM10 rata-rata harian di SPAG 
Bukit Kototabang sebesar 0.029 mg/m3 udara, maksimum tercapai sebesar 0.076 mg/m3 
udara pada 29 Juli 2011, minimum tercapai pada 10 sampai 12 Juli 2011 sebesar 0.001 
mg/m3. Tingginya konsentrasi PM10 pada awal dan akhir bulan Juli 2011, kemungkinan 
besar adalah aktivitas antropogenik di sekitar SPAG Bukit Kototabang, ditambah lagi 
dengan adanya transport polutan hasil kebakaran hutan di pulau Sumatera, khususnya di 
Jambi dan Riau. 
Sebagai data sampel (setelah letusan abu vulkanik Gunung Marapi) digunakan data harian 
dari 3 Agustus 2011 sampai 11 Agustus 2011, diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 13. Konsentrasi PM10 harian di di SPAG Bukit Kototabang setelah letusan abu vulkanik 

Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Setelah letusan abu vulkanik Gunung Marapi, konsentrasi PM10 di rata-rata harian di SPAG 
Bukit Kototabang sebesar 24 µg/m3 udara, maksimum tercapai sebesar 60 µg/m3 udara 
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pada 3 Agustus 2011. Kecenderungan tinggi setelah letusan abu vulkanik Gunung Marapi 
dan menurun sampai 7 Agustus 2011 dan menaik lagi sampai 11 Agustus 2011, bukan 
merupakan akibat dari letusan abu vulkanik gunung Marapi, tetapi merupakan variabilitas 
rata-rata harian konsentrasi PM10 akibat aktivitas antropogenik di SPAG Bukit Kototabang 
dan transport polutan akibat kebakaran hutan di Pulau Sumatera. 
Letusan abu vulkanik Gunung Marapi ternyata tidak berpengaruh secara nyata terhadap 
pengukuran aerosol PM10 di SPAG Bukit Kototabang, terlihat bahwa nilai rata-rata 
konsentrasi aerosol harian setelah Gunung meletus sebesar 17,85 µg/m3 udara, di bawah 
nilai rata-rata konsentrasi aerosol PM10 harian sebelum Gunung meletus sebesar 18,09 
µg/m3 udara. 

Suspended Particulat Matter (SPM) 
Parameter kedua deposisi kering dari kelompok partikel/aerosol adalah SPM yang 
merupakan partikel debu yang dapat mengendap dan biasanya berukuran sampai 100 
mikron. Partikel ini diamati karena debu vulkanik cenderung berukuran lebih besar dari 10 
mikron. Sebagai data pembanding (sebelum letusan Gunung Marapi), digunakan data 
sampling 24 jam yang dilakukan mingguan dari 7 mei 2011 sampai 30 Juli 2011, ada data 
mingguan dimana data tidak tersedia (Gambar 14). Sementara itu, sebagai data sampel 
(setelah letusan Gunung Marapi) digunakan data sampling 24 jam yang dilakukan mingguan 
dari 5 sampai 17 Agustus 2011 (Gambar 15). 
Sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi 3 agustus 2011, dari data pengukuran 7 Mei 
2011 sampai 30 Juli 2011, diketahui berat SPM rata-rata sebesar 0,049 g, dengan nilai 
maksimum tercapai pada 6 juli 2011 seberat 0,11 g. Sedangkan berat SPM setelah letusan 
abu vulkanik Gunung Marapi dengan data pengukuran dari 5 Agustus sampai 17 Agustus 
2011, diperoleh data berat rata-rata 0,061g, dengan mengalami kecenderungan kenaikan 
berat SPM sampai dengan pada 17 Agustus 2011. 
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Gambar 14. Berat SPM di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi 

pada 3 Agustus 2011. 
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Gambar 15. Berat SPM di SPAG Bukit Kototabang sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi 

pada 3 Agustus 2011. 
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Letusan abu vulkanik Gunung Marapi ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
pengukuran SPM di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang, terlihat bahwa 
nilai rata-rata konsentrasi aerosol SPM harian sebelum (0,049 g) dan setelah (0,061 g) 
letusan abu vulkanik Gunung Marapi tidak berbeda jauh. Hal itu didukung dengan nilai berat 
maksimum TSP sebelum letusan abu vulkanik (0,11 g) lebih besar daripada nilai berat 
maksimum TSP setelah letusan abu vulkanik (0,082 g). 

Citra Satelit Aura dari OMI (Ozon Monitoring Instrument) 
Salah satu sumber gas SO2 alami adalah dari gunung berapi.Untuk menunjukkan total 
kolom konsentrasi SO2 digunakan citra satelit aura dengan OMI (Ozon Monitoring 
Instrument). 

 

Gambar 16. Citra Satelit Aura Ozon Monitoring Instrument (OMI) pada 1 Agustus 2011 jam 06:37 UTC 
sebelum letusan abu vulkanik Gunung Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Sebelum terjadinya letusan abu vulkanik Gunung Marapi 3 Agustus 2011, terlihat dari citra 
satelit OMI bahwa konsentrasi kolom SO2 di atmosfer sampai ketinggian 8 km di atas Pulau 
Sumatera menunjukkan maksimum sampai 0,7 DU. 

  

Gambar 17. Citra Satelit Aura Ozon Monitoring Instrument (OMI) pada 3 Agustus 2011 jam 06:24 UTC 
(kiri) dan pada 4 Agustus 2011 jam 07:07 UTC setelah letusan abu vulkanik Gunung 
Marapi pada 3 Agustus 2011. 

Namun pada 3 Agustus 2011 jam 06:24 UTC (Gambar 17 sebelah kiri), terlihat konsentrasi 
kolom SO2 yang tinggi antara 0,7 sampai 0,9 DU di antara pulau Mentawai dan kota 
Padang, hal itu menunjukkan beberapa jam setelah letusan abu vulkanik bergerak ke arah 
pantai padang. Aktivitas letusan abu vulkanik kembali meningkat kembali dengan teramati 
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konsentrasi kolom SO2 yang tinggi antara 0,9 sampai 1,2 DU, pada 4 Agustus 2011 
(Gambar 17 sebelah kanan). 

Hubungan antara berbagai parameter 
Walaupun jarak antara Gunung Marapi dengan SPAG Bukit Kototabang kurang dari 50 km, 
namun parameter-parameter deposisi kering tidak terlalu terpengaruh. Nilai pengukuran gas 
SO2 dan nilai SPM yang diharapkan tinggi, karena material abu vulkanik akan banyak 
mengandung gas SO2 dan partikel-partikel yang berukuran sampai 100 mikrometer akan 
terbawa terbang menuju ke SPAG Bukit Kototabang, ternyata tidak. Data-data fluktuatif nilai 
deposisi kering antara lain gas SO2, NO2, dan O3, PM10, SPM, merupakan variabilitas 
harian, dan banyak dipengaruhi oleh transport polutan dari daerah lain seperti kebakaran, 
kegiatan antropogenik di sekitar SPAG Bukit Kototabang, dan bukan akibat dari letusan abu 
vulkanik Gunung Marapi. 
Citra peralatan OMI dari satelit Aura pada tanggal 3 Agustus 2011 jam 06:24 UTC (gambar 
17 sebelah kiri),terlihat konsentrasi kolom SO2 yang tinggi antara 0,7 sampai 0,9 DU di 
antara pulau Mentawai dan kota Padang, kemungkinan besar angin telah menggerakkan 
awan abu vulkanik  dari Gunung Marapi menuju ke pantai Padang, hal itu menyebabkan 
pengukuran deposisi kering di SPAG Bukit Kototabang walaupun dalam orde ppb tidak 
mengalami kenaikan secara signifikan.  
Letusan abu vulkanik Gunung Marapi di Sumatera Barat pada 3 Agustus 2011, ternyata 
berpengaruh pada parameter-parameter deposisi basah, antara lain pada tingkat keasaman 
air hujan yang cenderung mengalami kenaikan (pH cenderung turun dibawah nilai 5) dan 
pada daya hantar listrik air hujan terjadi kenaikan nilai daya hantar listrik (sebelum letusan 
abu vulkanik DHL air hujan < DHL KCl 0,0001M, namun setelah letusan abu vulkanik DHL 
KCl 0,0001M < DHL air hujan < DHL KCl 0,0001M). 
Rendahnya nilai pengukuran deposisi kering di SPAG Bukit Kototabang, kemungkinan besar 
karena curah hujan yang tinggi setelah letusan abu vulkanik, sehingga melarutkan polutan-
polutan di atmosfer dan teramati pada pengukuran deposisi basah di SPAG Bukit 
Kototabang. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan analisis dapat diambil kesimpulan letusan abu vulkanik Gunung 
Marapi pada 3 Agustus 2011 mempengaruhi hasil pengukuran deposisi basah di SPAG 
Bukit Kototabang, kemungkinan besar karena polutan-polutan dari material abu vulkanik 
Gunung Marapi larut pada air hujan. Sedangkan pada hasil pengukuran deposisi kering di 
SPAG Bukit Kototabang cenderung tidak terpengaruh, kemungkinan besar angin telah 
menggerakkan awan abu vulkanik dari Gunung Marapi menuju ke pantai Padang. 
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ABSTRACT 

Climate change is one of the major problems faced by humans today because of the impact 
on weather patterns; increased frequency and severity of extreme events. This paper will 
discuss the trends of extreme climate in Buleleng regency during the 30 year period. Data 
were processed using RClimdex by calculating indices of extreme climate. RClimDex is 
designed to calculate the index of extreme climate and to determine the pattern of spatial 
distribution by using GIS analysis. Distribution patterns and the number of trends of extreme 
climate change in each part of the area in Buleleng regency vary. Area in the middle of the 
regency of Buleleng is likely drier; while in the eastern part area tends to be wetter than 
other regions. 

Keywords: climate change, extreme climate, RClimDex, GIS analysis. 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan curah hujan tahunan yang tinggi. Ini 
terjadi akibat pengaruh dari fenomena-fenomena global yaitu adanya sistem monsoon Asia-
Australia, sistem El Nino-La Nina, sirkulasi zonal Timur-Barat (Walker Sirculation), dan 
sirkulasi Meridional (Utara-Selatan), serta karena adanya pengaruh kondisi lokal. 

Letak Indonesia di daerah khatulistiwa menjadikannya sebagai wilayah yang sangat rentan 
terhadap perubahan iklim. Beberapa dampak serius perubahan iklim yang dihadapi 
Indonesia adalah perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, dan suhu udara, 
serta peningkatan kejadian akibat iklim ekstrim berupa banjir, kekeringan, tanah longsor dan 
lain-lain. 

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali dan secara geografis terletak pada 
posisi 8°03’40”- 8°23’00’’ LS  dan 114°25’55”- 115°27’28’’ BT. Batas Utara dari Kabupaten 
Buleleng adalah Laut Bali, sebelah Barat dengan Kabupaten Jembrana, sebelah Timur 
dengan Kabupaten Karangasem, dan sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten 
yaitu Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, dan Tabanan. Kabupaten Buleleng terdiri dari 
sembilan kecamatan, meliputi 146 Desa/Kelurahan dan 163 desa adat dengan luas wilayah 
1.365,88 km2 atau 24,25% dari luas Pulau Bali (BPS Provinsi Bali, 2010). 

Kabupaten Buleleng beriklim tropis dan dipengaruhi oleh angin musim yang berganti setiap 
enam bulan sekali. Musim kemarau berkisar antara bulan April hingga Oktober dan musim 
hujan dimulai dari bulan Oktober hingga April. Curah hujan terendah terdapat di daerah 
pantai dan curah hujan tinggi terdapat di daerah pegunungan. Keadaan topografi Kabupaten 
Buleleng sebagian besar merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, 
sedangkan di bagian utara adalah dataran rendah dan membentang pantai dari barat ke 
timur sepanjang 144 km yang berbatasan dengan Laut Bali (BPS Provinsi Bali, 2010). 

Menurut pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III 
Denpasar sepanjang tahun 2009, suhu udara tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kabupaten 
Buleleng mencapai 28,0°C dengan kelembaban udara 77 persen. Sebaliknya, suhu 
terendah terjadi di Kabupaten Tabanan yang mencapai 19,6°C dengan tingkat kelembaban 
udara cukup tinggi sebesar 90 persen. Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing 
kabupaten/kota se-Bali tercatat Kabupaten Gianyar memiliki curah hujan tertinggi yang 
mencapai 3.546,0 mm selama tahun 2009. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di 
Kabupaten Buleleng yang mencapai 876,2 mm (BPS Provinsi Bali, 2010). 

KECENDERUNGAN IKLIM EKSTRIM KABUPATEN 
BULELENG, PROVINSI BALI PERIODE 1980-2010 

Agus Sabana Hadi 
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Perubahan iklim merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi manusia saat ini 
dan akan menimbulkan perubahan dalam pola cuaca, peningkatan frekuensi dan tingkat 
keparahan kejadian ekstrem. Perubahan kecil dalam kondisi rata-rata iklim dapat 
menyebabkan perubahan besar yang memiliki kemungkinan menjadi kejadian ekstrim 
(Sensoy, 2008). 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai kecenderungan iklim global selama periode 
1901-2003 dihasilkan bahwa indeks curah hujan global menunjukkan kecenderungan ke 
arah kondisi basah sepanjang abad ke-20. (Alexander, 2006). 

Tulisan ini akan membahas mengenai kecenderungan iklim ekstrim di Kabupaten Buleleng  
selama periode 24 tahun, antara tahun 1980-2010. Dengan mengetahui pola iklim ekstrim 
diharapkan dampaknya terhadap masyarakat bisa berkurang antara lain dengan cara 
mengantisipasinya sedini mungkin. 

 
METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan adalah data curah hujan harian yang diperoleh dari beberapa pos 
hujan BMKG yang terdapat di Kabupaten Buleleng antara tahun 1980-2010, dan peta 
administrasi Kabupaten Buleleng skala 1:25.000 dari Bakosurtanal. Metode penelitian yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Data diplot berdasarkan koordinat titik stasiun hujan dan pos hujan yang tersebar di 

Kabupaten Buleleng, menggunakan software GIS.  
2. Pemilihan data hujan berdasarkan periode rentang waktu yang sama di tiap titik 

pengamat hujan, yaitu antara tahun 1980 – 2010. Selanjutnya menguji homogenitas 
dan  melakukan quality control data tersebut.  

3. Pengolahan data dilakukan menggunakan software RClimDex dengan  menghitung 
indeks iklim ekstrim. RClimDex dirancang  untuk menghitung indeks  iklim ekstrim 
sebanyak 27 indeks iklim yang merupakan indeks hasil rekomendasi Tim ahli 
CCl/CLIVAR untuk Pementauan dan Indeks Deteksi Perubahan Iklim atau Climate 
Change Detection Monitoring and Indices (ETCCDMI) dengan beberapa peng-indeks-
an suhu dan curah hujan sesuai threshold yang diinginkan (Zhang, 2004)4. Dalam 
penelitiaan ini hanya menghitung indeks yang menjadi parameter iklim ektrim, yaitu;  
a. R50 adalah jumlah tahunan hari dengan curah hujan di atas 50 mm atau disebut 

frekuensi hujan lebat. Perhitungan frekuensi hujan lebat adalah dengan menghitung 
jumlah hari dimana RRij ≥ 50 mm. RRij adalah curah hujan harian pada hari i selama 
periode j. 

b. CWD (Consecutive Wet Day) adalah jumlah maksimum hari hujan berturut-turut 
atau nilai maksimum hari berturut-turut dengan curah hujan lebih besar atau sam 
dengan 1 mm, atau disebut Wet Spell. Perhitungan Wet Spell adalah dengan 
menghitung jumlah terbesar hari berturut-turut di mana RRij ≥ 1 mm. 

c. CDD (Consecutive Dry Day) adalah jumlah maksimum hari kering berturut-turut atau 
nilai maksimum hari berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 1 mm atau 
disebut Dry Spell. Perhitungan Dry Spell adalah dengan menghitung jumlah 
terbesar hari berturut-turut di mana  RRij < 1 mm. 

Untuk mengetahui kecenderungan iklim ekstrim tiap pos pengamatan hujan di wilayah 
Kabupaten Buleleng adalah dengan menghitung kecenderungan setiap indeks selama 
periode tahun 1980-2010. Nilai kecenderungan indeks diketahui dari hasil perhitungan nilai 
kemiringan (Slope) menggunakan metode Least Square pada data selama periode 1980-
2010, sedangkan nilai signifikansi indeks iklim dihitung menggunakan non-parametric 
Mann–Kendall test. Uji Mann–Kendall berguna dalam menentukan adanya kemungkinan 
yang signifikan secara statistik (Santos, 2008). 
Metode Least Square secara matematis menghasilkan garis yang paling cocok  atau regresi 
melalui serangkaian titik. Metode least square bertujuan mendapatkan penaksir koefisien 
regresi, yaitu b0 dan b1, yang menjadikan jumlah kuadrat error sekecil mungkin. Persamaan 
regresi linier adalah 

 i10i XbbY +=ˆ  (1) 
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Xi ; Variabel bebas,  
Yi ; Variabel terikat 
b0 ; Nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0 
b1 ; Koefisien regresi (Slope) untuk variabel X 
Perhitungan ini dilakukan secara otomatis menggunakan software RClimDex, selanjutnya  
diambil nilai koefisien regresi (slope estimate) yang merupakan nilai yang menunjukkan 
seberapa besar kontribusi (sumbangan) yang diberikan suatu variabel X terhadap variabel 
Y, atau dapat pula diartikan sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan yang terjadi 
pada variabel Y untuk setiap kecenderungan dari parameter iklim ektrim. 
Untuk menguji tingkat kepercayaan menggunakan metode Mann-Kendall yang berdasarkan 
pada perkiraan kemiringan (slope). Jika slope error lebih besar dari slope estimate, maka 
slope estimate tidak dapat dipercaya. Jika P value kurang dari 0.05 maka nilai 
kecenderungan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% (Sensoy, 2008). 
Distribusi spasial hasil uji signifikan dari trend indeks yang diperoleh menggunakan Uji 
Mann-Kendall direpresentasikan dengan menggunakan simbol (+) untuk kecenderungan 
positif, simbol (●) untuk kecenderungan negatif yang secara statistik signifikan pada level 
95% dengan nilai p < 0.05. Representasi kecenderungan yang secara statistik tidak 
signifikan menggunakan simbol (+) untuk kecenderungan positif dan simbol (○) untuk 
kecenderungan negatif (Santos, 2008). 
Dalam penelitian ini hanya menggunakan nilai kecenderungan yang memiliki nilai signifikan 
pada level 95%. Kemudian nilai kecederungan tiap parameter iklim ekstrim pada tiap stasiun 
pengamatan hujan dan pos hujan diinterpolasi dan disajikan dalam peta sehingga dapat 
diketahui pola distribusi dan tingkat kecenderungan iklim ekstrim di Kabupaten Buleleng. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil pengolahan data curah hujan selama periode tahun 1980-2010 
menggunakan RClimDex  didapat nilai indeks tiap parameter iklim ekstrim di tiap titik 
pengamat hujan per tahun. Frekuensi hujan lebat tiap pengamat hujan yang tersebar di 
Kabupaten Buleleng bervariasi, berdasarkan Gambar 1 di bawah ini menunjukkan bahwa 
pola frekuensi hujan lebat selama kurang lebih 30 tahun terjadi peningkatan mulai tahun 
1994 hingga 2010. Pada Gambar 2, terdapat pos pengamatan dengan Wet Spell hingga 
mencapai 30 hari/tahun terutama pada tahun 1982, 1995 dan 2008. Dry Spell di Kabupaten 
Buleleng mengalami kecenderungan peningkatan di beberapa titik pengamatan hujan 
seperti yang terlihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 1. Grafik Frekuensi Hujan Lebat tiap Pos Pengamatan Hujan di Kabupaten Buleleng tahun 

1980-2010. 
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Gambar 2. Grafik Wet Spell tiap Pos Pengamatan Hujan di Kabupaten Buleleng tahun 1980-2010 

 

 
Gambar 3. Grafik Dry Spell tiap Pos Pengamatan Hujan di Kabupaten Buleleng tahun 1980-2010 

 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan RClimDex, nilai kecenderungan tiap indeks 
iklim diketahui dari besarnya nilai Slope Estimate dari R50, CWD, dan CDD tiap stasiun. 
Selain itu,  hasil perhitungan untuk masing-masing indeks memiliki nilai P yang berguna 
untuk mengetahui signifikansi nilai kecenderungannya. Dalam penelitian ini menggunakan 
nilai signifikan hanya pada level 95% atau memiliki nilai P < 0,05. Tabel 1 berikut ini 
merupakan hasil rekapitulasi perhitungan, dimana kolom R50MM menunjukkan nilai Slope 
Estimate dari Frekuensi Hujan Lebat, CDD adalah nilai Slop Estimate Dry Spell, CWD 
adalah nilai Slop Estimate Wet Spell dengan masing-masing nilai P. 
 
Tabel 1. Nilai Slope Estimate dan Nilai P dari R50mm, CDD,  CWD Tiap Pos Pengamat Hujan di 

Kabupaten Buleleng Tahun 1980-2010. 
 

NO Pos Hujan R50MM P_VALUE CDD P_VALUE CWD P_VALUE 
1. C-KUNING 0.20 0.03 -1.13 0.05 0.30 0.04 

2. BATUNGSEL -0.38 0.01 2.60 0.00 -0.09 0.26 

3. BANYUPOH -0.21 0.03 2.32 0.05 -0.05 0.48 

4. BENGKALA 0.01 0.85 0.58 0.71 0.06 0.33 
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5. BONDALEM -0.07 0.51 1.74 0.30 0.42 0.00 

6. BUKTI 0.06 0.49 2.94 0.08 0.07 0.63 

7. BUSUNGBIU -0.06 0.62 1.80 0.07 -0.02 0.86 

8. C-BAWANG 0.09 0.30 2.26 0.22 -0.07 0.27 

9. GEROKGAK -0.06 0.26 -0.28 0.81 -0.10 0.09 

10. GITGIT 0.14 0.49 0.74 0.68 0.12 0.07 

11. GRETEK -0.07 0.31 -2.16 0.09 -0.12 0.47 

12. PEJARAKAN -0.09 0.04 1.09 0.46 0.09 0.01 

13. SUKASADA -0.15 0.03 -0.09 0.93 0.08 0.11 

14. TEGALASIH 0.17 0.55 6.16 0.21 -1.71 0.02 

15. T-WISIA -0.01 0.88 1.46 0.20 -0.02 0.60 

16. WANAGIRI -0.06 0.72 0.99 0.39 0.42 0.08 
 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan RClimDex menghasilkan gambar garis regresi 
tiap pos pengamat hujan selama periode pengamatan. Pada Gambar 4 di bawah ini, pada 
pos hujan C-Kuning memiliki nilai Slope Estimate 0.20 artinya terjadi rata-rata pertambahan 
frekuensi hujan lebat sebesar 0.2 hari setiap tahunnya atau pertambahan 2 hari tiap 10 
tahun. Sedangkan nilai P value 0.03, artinya bahwa Frekuensi Hujan Lebat di pos pengamat 
hujan C-Kuning memiliki tingkat kepercayaan 95%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Garis Regresi Frekuensi Hujan Lebat di Pos Pengamat Hujan C-Kuning. 
 
Berdasarkan Tabel 1 di atas, kemudian digambarkan distribusi titik pengamatan hujan di 
Kabupaten Buleleng menggunakan software GIS untuk mendeskripsikan pos hujan yang 
memiliki slope estimate dengan tingkat kepercayaan 95% atau memiliki nilai p < 0,05. 
Simbol (+) digunakan untuk kecenderungan positif, sedangkan simbol (●) untuk 
kecenderungan negatif yang secara statistik signifikan pada level 95%, dengan nilai p <0.05. 
Sedangkan Representasi kecenderungan yang  tidak signifikan atau dengan nilai p > 0,05 
ditunjukkan menggunakan simbol (+) untuk kecenderungan positif dan simbol (○) untuk 
kecenderungan negatif. 
 

Penelitian ini mencoba membatasi analisa yang dilakukan untuk mengetahui pola distribusi 
kecenderungan adalah pos pengamat hujan yang memiliki nilai signifikan 95% (Gambar 4, 6 
dan 8) kemudian dari peta distribusi pos hujan tersebut diinterpolasi untuk menghasilkan 
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R2= 13.3  p-value= 0.032  Slope estimate= 0.202  Slope error= 0.09 
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pola distribusi spatial kecenderungan iklim ektrim yang ditunjukkan pada gambar 5, 7, dan 9 
di bawah ini. 

 
Gambar 5. Distribusi pos hujan dengan nilai kecenderungan frekuensi hujan lebat pada tingkat 

kepercayaan 95%. 
 

 
Gambar 6. Kecenderungan frekuensi hujan lebat Kabupaten Buleleng selama periode tahun 1987-

2010. 
 
Berdasarkan hasil analisa data dapat dilihat bahwa pola distribusi kecenderungan frekuensi 
hujan lebat di Kabupaten Buleleng hampir sebagian besar terjadi penurunan  frekuensi 
hujan lebat hingga mencapai -0,5 hari per tahun atau 5 hari per 10 tahun. Persebarannya 
terutama terdapat di bagian tengah Kabupaten Buleleng sedangkan di bagian barat 
cenderung mengalami kenaikan frekuensi hujan lebatnya mencapai 0,5 hari per tahun atau 
kenaikan 5 hari per 10 tahun . 
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Gambar 7. Distribusi pos hujan dengan nilai kecenderungan wet spell pada tingkat kepercayaan 95%. 

Gambar 8. Kecenderungan wet spell KABUPATEN Buleleng selama periode tahun 1987-2010. 
 
Wet Spell cenderung mengalami penurunan tiap tahun sebanyak 2 hari, kondisi ini terutama 
terjadi pada bagian tengah Kabupaten Buleleng, dan cenderung  mengalami sedikit 
kenaikan sebanyak 0.5 hari dalam 1 tahun atau 5 hari per 10 tahun yaitu terjadi di bagian 
timur Kabupaten Buleleng. 

 
Gambar 9. Distribusi pos hujan dengan nilai kecenderungan dry spell pada tingkat kepercayaan 95%. 
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Gambar 10. Kecenderungan dry spell Kabupaten Buleleng selama periode tahun 1987-2010. 
 
Sedangkan Dry Spell tiap tahun cendrung mengalami peningkatan jumlah hari kurang lebih 
4 hari terutama terjadi di bagian tengah Kabupaten Buleleng, sedangkan pada bagian timur 
cenderung mengalami penurunan jumlah hari mencapai 4 hari per tahun. Dengan kondisi 
seperti ini diharapkan masyarakat di Kabupaten Buleleng bisa mewaspadai dampak negatif 
yang mungkin dapat ditimbulkan oleh adanya kecenderungan iklim ektrim tersebut. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang terkumpul sejak tahun 1980-2010, tampak pola distribusi dan jumlah 
perubahan dari kecenderungan iklim ektrim tiap bagian wilayah di Kabupaten Buleleng 
bervariasi, namun secara spatial dapat dilihat bahwa pada bagian tengah Kabupaten 
Buleleng ini cenderung menjadi lebih kering, dan di bagian timur timur cenderung menjadi 
lebih basah dibandingkan bagian lainnya.  Pola ini dapat digunakan sebagai dasar 
kesiapsiagaan masyarakat yang lebih baik terutama untuk mengantisipasi dampak yang 
akan ditimbulkan dalam pengelolaan sumber daya air bagi kehidupan. Tentu ke depan, 
masih perlu dilakukan kajian lebih jauh terutama dengan memasukkan faktor-faktor lokal, 
regional maupun global. 
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ABSTRACT 

Rainfall has a high variability over time and is causing difficulties to predict it. Prediction of 
rain (rain events and rainfall intensity) conducted by the Indonesian Agency of Meteorology 
Climatology and Geophysics (BMKG) has been based on international standards, but the 
results still depend on forecasters that tend to generate subjective predictions. To avoid the 
subjectivity factor in the prediction of rain, especially in Surabaya Meteorological Station, 
objective forecast model by utilizing surface data and upper air observations is needed. 
ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) which is an objective method that makes a 
decision based on human logic, can be applied for a non linear variable such as rainfall. 
Predicted rain with ANFIS requires a few settings to get optimal results, one of them is by 
regulating the use of membership functions of the FIS (Fuzzy Inference System). Rain 
prediction of 6 hourly with a triangular function gives the best result among several functions 
used, while for the prediction of daily rainfall by using the trapezoidal function produces the 
smallest RMSE (Root Mean Square Error). Prediction of rain events of 6 hourly with a 
triangular function is capable of producing an average accuracy that can reach 80%. as for 
the daily prediction by trapezoidal functions is capable of providing an average accuracy of 
87%. Averaged RMSE of 6 hourly rainfall intensity predictions is 1.618 mm with a correlation 
coefficient of 0.583, as for the daily prediction obtained by an averaged RMSE is 4.302 mm 
and the correlation coefficient is 0.718. 

Keywords: ANFIS, Adaptive Neuro Fuzzy Inference System, predictions, models, rainfall. 

 
PENDAHULUAN 

Hujan yang terjadi di wilayah Indonesia sebagian besar sebagai akibat dari proses konveksi 
(Juaeni, 2006) dan memiliki variabilitas curah hujan yang tinggi, di mana variabilitas curah 
hujan harian lebih tinggi dibanding curah hujan bulanan atau musiman (Wiyoso, 2000). 
Menurut Juaeni (2006), wilayah Surabaya juga  tergolong memiliki variabilitas curah hujan 
yang tinggi terhadap waktu sehingga memberikan kesulitan yang tinggi dalam upaya 
melakukan prediksi hujan. 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang merupakan lembaga yang 
bertugas secara operasional memberikan informasi cuaca, sehingga prediksi cuaca 
(khususnya hujan) menjadi hal yang sangat penting. Prediksi yang telah dilakukan BMKG 
telah didasarkan pada standar internasional, akan tetapi dalam memutuskan prakiraan 
cuaca khususnya hujan, tetap bergantung pada prakirawan, sehingga output prediksi masih 
bersifat subjektif. Untuk menghidari faktor subjektifitas, maka diperlukan suatu model 
prediksi yang bersifat objektif. 
Prediksi yang bersifat objektif (khususnya dalam prediksi hujan) telah banyak penelitian 
yang dilakukan, baik untuk prediksi kejadian hujan maupun prediksi intensitas curah hujan 
dengan beragam periode waktu prediksi, baik prediksi harian, dasarian maupun musiman. 
Metode yang digunakan untuk prediksi hujan juga beragam mulai dari ARIMA, Wavelet, 
Jaringan Syaraf Tiruan dan ANFIS. Dari sekian metode yang digunakan ANFIS merupakan 
metode yang dapat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan yang didasarkan pada 
pemikiran manusia. Akan tetapi prediksi hujan dengan ANFIS yang pernah dilakukan hanya 
menggunakan suatu fungsi keanggotaan tertentu (Gustari, 2005; Septiadi, 2008; dan 
Aldrian, 2008), padahal suatu fungsi keanggotaan yang baik digunakan di suatu tempat 
belum tentu baik di tempat lain, karena curah hujan bervariasi terhadap tempat dan waktu 
sehingga pola curah hujan yang terbentuk juga berbeda-beda. 

PREDIKSI HUJAN DENGAN MENGGUNAKAN 
ANFIS DI STASIUN METEOROLOGI SURABAYA 

A.A. Putu Eka Putra Wirawan 
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Hujan memiliki pola yang bersifat non linier, sehingga dalam pemodelannya diperlukan 
suatu metode yang bersifat non linier. Dalam hal ini ANFIS dapat digunakan sebagai suatu 
metode untuk memetakan parameter-parameter yang bersifat nonliner kedalam aturan-
aturan (logika) fuzzy menjadi suatu model prediksi (Naba, 2009). Dalam pemodelan dengan 
ANFIS, banyak paramter yang harus diset untuk mencapai hasil yang optimal, seperti 
halnya panjang data input, jumlah iterasi (epoch), bentuk fungsi yang digunakan, jumlah 
parameter linguistik yang digunakan dan lain-lain yang semuanya dapat di coba-coba (try 
and error) dalam aplikasinya (Suyanto,2008). 
Menurut Aldrian et al. (2008), prediksi curah hujan harian yang dilakukan dengan 
menggunakan variasi panjang data input, menunujukkan RMSE dan korelasi yang bervariasi 
terhadap panjang data. Hal ini berarti prediksi hujan tidak bergantung pada panjang data. 
Data input yang panjang belum tentu memberikan hasil yang optimal dalam prediksi. 
Sedangkan dari beberapa variabel cuaca yang digunakan untuk memprediksi hujan, 
menunjukkan bahwa prediksi dengan menggunakan kelembaban udara sebagai variabel 
input memberikan hasil yang paling baik dibandingkan dengan variabel yang lain seperti 
suhu dan tekanan. 
Menurut Suyanto (2008), bentuk fungsi keanggotaan yang optimal yang dapat digunakan 
dalam sistem fuzzy bergantung pada pengetahuan dari para pakar fuzzy, dan menurut Naba 
(2009), bentuk fungsi keanggotaan bergantung pada parameter-parameternya, mengubah 
salah satu parameter berarti mengubah bentuk fungsi keanggotaan. Parameter dalam suatu 
fungsi merupakan nilai linguistik yang diberikan pada suatu variabel (misalnya: ringan, 
sedang dan besar). Besar kecinya nilai dari suatu parameter cuaca yang dapat 
mempengaruhi terjadinya hujan di wilayah tropis belum ada ukuran yang pasti sehingga 
dalam sistem fuzzy memberikan kesulitan dalam menentukan suatu aturan fuzzy (fuzzy 
rule). 
Dengan demikian dalam studi ini prediksi hujan dilakukan dengan menggunakan ANFIS, 
dengan mencoba beberapa fungsi keanggotaan FIS yang dibedakan atas dua prediksi yaitu 
prediksi kejadian hujan dan prediksi curah hujan, untuk membandingkan hasil prediksi dari 
masing-masing fungsi keanggotaan FIS dan menggunakan fungsi terbaik sebagai model 
prediksi hujan 6 jam-an dan harian. 
 
METODE PENELITIAN 

Dalam studi ini digunakan data pengamatan radiosonde (mixing ratio, cape, precipitable 
water) dan data curah hujan 6 jam-an dan harian. ANFIS merupakan suatu proses 
memodelkan aturan-aturan fuzzy inference system (FIS) dengan menggunakan algoritma 
backpropagation atau dengan kombinasi least squares dari suatu jaringan syaraf tiruan 
(Naba,2009). Dimana penggunaan ANFIS hanya dapat mengimplementasikan metode 
Sugeno atau yang sering disebut sebagai tipe Takagi Sugeno Kang (TSK). 
Suatu model ANFIS yang mempunyai dua input x dan y serta satu output, sehingga dengan 
model TSK orde satu, aturan fuzzy (fuzzy rule) “if-then” yang digunakan sebagai berikut : 
 if x is A1 and y is B1, then f1 = p1x + q1y + r1  (1) 
 if x is A2 and y is B2, then f2 = p2x + q2y + r2  (2) 
dimana x dan y merupakan variabel dan A1, A2, B1, B2 merupakan nilai linguistik variabel 
dari keanggotaan fuzzy sedangkan p1,q1,r1 dan p2,q2,r2 merupakan konstanta. 
Arsitektur ANFIS untuk dua input x dan y, dapat diilustrasikan oleh Gambar 1. 
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Gambar 1. Arsitektur ANFIS tipe Takagi Sugeno Kang (TSK) (Suyanto, 2008). 

 
Curah hujan memiliki variabilitas yang tinggi (Wiyoso, 2000) sehingga dalam pengolahan 
data terlebih dahulu dilakukan penghalusan data dengan menggunakan rata-rata bergerak 
(moving average). Misal curah hujan pada waktu t dinotasikan dengan cht dan n adalah 
bilangan positif interger yang menyatakan jumlah data yang dirata-ratakan, dengan 
demikian formula rata-rata bergerak dapat dinyatakan dengan : 
 ( )1nt2t1ttt)(n, ch...chchch

n
1ch +−−− ++++=  (3) 

Dalam studi ini digunakan 3 variasi data input seperti pada Tabel 1 dan 8 fungsi 
keanggotaan. Sehingga untuk menentukan model yang terbaik diantara model ANFIS 
dengan beberapa fungsi keanggotaan yang dibandingkan berdasarkan perhitungan statistik 
berupa nilai standar deviasi, RMSE (Root Mean Square Error) dan koefisien korelasi. Hasil 
perhitungan statistik dari masing-masing variasi data input dengan masing-masing fungsi 
keanggotaan diplot dalam satu diagram Taylor. 

Tabel 1. Variasi Data Input dan Output 

Variasi 
Output 

CH 6 Jam-
an CH Harian 

r-w-pw-ch Ch t+6 
Ch t+12 
Ch t+18 
Ch t+24 

Ch t+24 
Ch t+48 
Ch t+72 

r-w-pw 
ch 

Karena output dari ANFIS berupa curah hujan (quantitative prediction), maka untuk prediksi 
kejadian hujan (categorical prediction), maka dilakukan dengan menterjamahkan curah 
hujan output model menjadi 2 katagori, yaitu kejadian hujan dan tidak hujan dengan 
mengambil threshold tertentu sebagai kondisi kejadian hujan. Thresholding dilakukan 
dengan menggunakan ploting kurva sensitivity dan spesitifity (Gambar 2) berdasarkan nilai 
scoring dari tabel contingency (Tabel 2). 

Tabel 2. Contingency table. 

  Observasi 

P
re

di
ks

i  Hujan Tdk Hujan  

Hujan Hits False Alarms Total Prediksi Hujan 

Tdk Hujan Misses Correct Negatives Total Prediksi Tdk Hujan 

  Total Hujan Obs Total Tdk Hujan Obs Total 
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Gambar 2. Kurva sensitivity dan specificity (Hosmer, 2000). 
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hitsysensitivit
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Nilai dari titik perpotongan kurva (cutoff point) dijadikan sebagai threshold kondisi kejadian 
hujan. Verifikasi ouput model dibedakan menjadi dua, yaitu verifikasi kejadian hujan dan 
verifikasi curah hujan. Untuk verifikasi kejadian hujan digunakan metode contingency table 
(Tabel 2). Berdasarkan Tabel 2 dapat dihitung tingkat akurasi model, bias dan threat score 
model prediksi, yang dapat dinyatakan dengan persamaan (WMO, 2000) : 
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Sedangkan untuk verifikasi curah hujan digunakan RMSE (Root Mean Square Error), dan 
koefisien korelasi. Dimana untuk menentukan dapat atau tidaknya model curah hujan 
digunakan maka digunakan standar deviasi observasi (So) sebagai acuan. Jika nilai RMSE > 
So maka model tidak dapat dipakai sedangkan sebaliknya jika RMSE < So maka model 
curah hujan dapat dipakai sebagai model prediksi (Triton, 2006). Di mana nilai RMSE, 
standar deviasi dan koefisien korelasi (rFO) dapat dinyatakan dengan (WMO, 2000): 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil dari running model dengan aplikasi ANFIS dengan menggunakan  
beberapa fungsi keanggotaan dan variasi data input, didapatkan hasil yang bervariasi 
seperti digambarkan dalam diagram taylor Gambar 3. 
 

Gambar 3. Diagram Taylor prediksi hujan 6 jam-an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Diagram Taylor prediksi hujan harian (kiri) dan yang diperbesar (kanan). 

Dari tiga variasi data input yang digunakan menunjukkan bahwa hasil terbaik prediksi hujan 
6 jam-an dan harian di Stasiun Meteorologi Surabaya adalah dengan menggunakan empat 
variabel data input, yaitu mixing ratio (r), kecepatan vertikal (updraft) maksimum (w-max), 
precipitable water (pw) dan curah hujan (ch). Hal ini menunjukkan bahwa di samping faktor 
fisis kondisi atmosfer yang membentuk proses terjadinya awan dan hujan, kondisi trend 
curah hujan sebelumnya juga menjadi faktor yang penting dalam prediksi hujan untuk waktu 
beberapa jam dan beberapa hari kedepan. 
 

Dibandingkan dengan variasi data input yang hanya memasukkan parameter kondisi 
atmosfer (r, w-max, dan pw) tanpa melihat kondisi hujan yang lalu menghasilkan error yang 
lebih besar. Demikian juga dengan model hanya menggunakan data input berdasarkan 
pada kondisi curah hujan yang lalu menghasilkan error yang lebih besar dibandingkan 
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dengan variasi model dengan data input r, w-max, dan pw. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
prediksi yang dilakukan dengan hanya memperhitungkan trend  kondisi curah hujan yang 
lalu memberikan hasil yang kurang baik, demikian juga prediksi yang didasarkan hanya 
pada kondisi atmosfer saja tanpa memasukkan kondisi curah hujan sebagai initial condition 
juga memberikan hasil yang kurang baik. 
 

Dengan menggabungkan kondisi atmosfer sebagai faktor fisis yang mempengaruhi 
pembentukan awan dan hujan dan memasukkan parameter curah hujan sebagai data initial 
condition berdasarkan kondisi trend yang lalu, dalam studi ini didapatkan hasil yang lebih 
baik. Sedangkan fungsi keanggotaan yang menunjukkan hasil terbaik adalah berbeda-beda 
terhadap periode prediksi. Untuk prediksi hujan 6 jam-an respon terbaik ditunjukkan oleh 
fungsi segitiga sedangkan untuk prediksi hujan harian ditunjukkan oleh fungsi trapesium. 
Perbedaan ini menunjukkan bahwa curah hujan bervariasi terhadap waktu,  
 
Prediksi Kejadian Hujan 
 

 
Gambar 5. Kurva Sensitivity dan Specitifity Prediksi 6 jam-an. 

 

 
Gambar 6. Kurva Sensitivity dan Specitifity Prediksi Harian 

 
Ploting kurva sensitivity dan specificity menunjukkan bahwa threshold untuk kejadian hujan 
6 jam-an sebesar 0.390 mm dan untuk kejadian hujan harian sebesar 1.091 mm. Dengan 
mengambil nilai threshold sebagai batas bawah kejadian hujan maka hasil verifikasi untuk 
model prediksi kejadian hujan 6 jam-an dengan fungsi segitiga adalah seperti Gambar 7.  
 

 
Gambar 7. Tingkat akurasi, threat score dan bias prediksi kejadian hujan 6 jam-an. 
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Tingkat akurasi untuk prediksi kejadian hujan 6 jam-an mengalami penurunan terhadap 
waktu prediksi, demikian juga dengan nilai threat score. Semakin panjang jangka waktu 
prediksi maka akurasi model dalam memprediksi kejadian hujan dan tidak hujan semakin 
menurun. Secara umum tingkat akurasi model berada di atas 70% untuk prediksi t+6 hingga 
t+24, yang menunjukkan bahwa model dalam memprediksi kejadian hujan dan tidak hujan 
sebagian besar adalah tepat. Sedangkan nilai threat score yang menyatakan rasio antara 
jumlah kejadian hujan yang tepat diprediksi terhadap jumlah kejadian hujan yang diprediksi 
dengan observasi. Dengan demikian untuk prediksi dari t+6 hingga t+18 dengan nilai threat 
score lebih besar dari 50% menunjukkan bahwa model hanya mampu memprediksi kejadian 
hujan sebagian dengan tepat. Sementara untuk prediksi t+24 model lebih banyak salah 
dalam memprediksi kejadian hujan, akan tetapi nilai akurasi yang berada di atas 70% 
diakibatkan karena lebih banyak model dalam memprediksi kejadian tidak hujan. 
 

Indeks bias pada t+6 menunjukkan underforecast (bias < 1) yang nenunjukkan bahwa 
kejadian hujan sebenarnya lebih sering terjadi dibandingkan dengan yang dapat diprediksi 
oleh model. Sedangkan untuk waktu prediksi t+12 hingga t+24 prediksi bersifat overforecast, 
dimana model lebih sering memprediksi kejadian hujan dibandingkan dengan kejadian 
sebenarnya. Hasil verifikasi untuk prediksi kejadian hujan harian ditunjukkan oleh Gambar 8. 
Model prediksi kejadian hujan harian juga menunjukkan kecendrungan yang sama dengan 
model prediksi kejadian hujan 6 jam-an, yaitu tingkat akurasinya mengalami penurunan 
terhadap waktu prediksi, demikian juga dengan nilai threat score. 
 

 
Gambar 8. Tingkat akurasi, threat score dan bias prediksi kejadian hujan harian. 

 
Kejadian hujan harian lebih baik dapat di prediksi oleh model dibandingkan dengan kejadian 
hujan 6 jam-an yaitu dengan tingkat akurasi rata-rata terhadap waktu prediksi di atas 80% 
untuk prediksi harian. Sedangkan untuk threat score menunjukkan nilai diatas 55% yang 
menyatakan bahwa kejadian hujan sebagian besar dapat diprediksi dengan tepat oleh 
model. Indeks bias prediksi t+24 dan t+48 bersifat underforecast sedangkan untuk t+72 
bersifat tidak bias dengan indeks bias=1. Dengan demikian jumlah kejadian hujan yang 
diprediksi model pada t+72  sama dengan jumlah kejadian observasi, akan tetapi tidak 
semua yang diprediksi tetap, terlihat dari threat score yang hanya sebesar 55%. 
 
 
Prediksi Curah Hujan 
 
Prediksi curah hujan untuk periode 6 jam-an berdasarkan hasil model terpilih didapatkan 
hasil seperti ditunjukkan oleh Gambar 9. Hasil running model menunjukkan untuk prediksi 6 
jam kedepan model dapat mengikuti pola observasi, hal ini penting untuk mengetahui 
kejadian hujan ektrim. 
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Gambar 9. Hasil prediksi curah hujan 6 jam-an ANFIS untuk prediksi t+6 dengan fungsi segitiga. 

 

 

 
Gambar 10.  Standar deviasi observasi, RMSE dan korelasi prediksi curah hujan 6 jam-an. 

 
Hasil verifikasi prediksi curah hujan 6 jam-an menunjukkan bahwa nilai RMSE berada 
dibawah nilai standar deviasi. Dengan demikian model prediksi curah hujan dapat diterima 
dengan koefisien korelasi yang cenderung menurun terhadap waktu prediksi. Semakin 
panjang jangka waktu prediksi maka model semakin susah untuk mengikuti pola observasi. 
Demikian juga dengan error (RMSE) semakin membesar terhadap waktu prediksi yang 
menunjukkan semakin panjang waktu prediksi maka tingkat kesalahan model akan semakin 
besar. Hal ini terjadi sebagai akibat dari variabel yang digunakan sebagai data inisial adalah 
data jam 00 UTC, sehingga semakin jauh dari waktu inisial maka kondisi atmosfer juga akan 
mengalami perubahan terhadap waktu. 
 

Sedangkan hasil running untuk prediksi curah hujan harian di tunjukkan oleh Gambar 11. 
Curah hujan prediksi ANFIS (garis merah) sebagian besar dapat mengikuti pola curah hujan 
observasi (garis biru), akan tetapi kejadian curah hujan yang ektrim sekali belum dapat 
diikuti. Terlihat dari satu puncak yang tinggi dari observasi, sedangkan model memprediksi 
sesuai dengan kejadian ektrim yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan dalam 
pembelajarannya jarang atau tidak pernah menemui curah hujan yang sangat ektrim. 
 

 
Gambar 11. Hasil prediksi curah hujan harian ANFIS untuk prediksi t+24 dengan fungsi trapesium. 
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Gambar 12. Standar deviasi observasi, RMSE dan korelasi prediksi curah hujan harian. 

 
Verifikasi curah hujan harian menunjukan bahwa model prediksi hanya dapat diterima untuk 
prediksi 1 hari kedepan. Sedangkan untuk prediksi t+48 dan t+72 nilai RMSE lebih besar 
dari standar deviasi observasi. Kecenderungan koefisien korelasi juga menurun terhadap 
waktu prediksi dengan error yang semakin membesar. 
 

Untuk prediksi sampai 24 jam kedepan secara rata-rata prediksi curah hujan 6 jam-an 
menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.583, sedangkan prediksi curah hujan harian untuk 
t+24 menunjukkan koefisien korelasi 0.718. Dengan demikian prediksi curah hujan harian 
lebih baik daripada prediksi curah hujan 6 jam-an untuk waktu prediksi sampai 24 jam 
kedepan. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabilitas curah hujan 6 jam-an lebih besar 
dibandingkan dengan curah hujan harian. 
 

KESIMPULAN 

Prediksi hujan di stasiun meteorologi Surabaya dapat diprediksi dengan menggunakan 
parameter mixing ratio, updraft maximum, precipitable water dan curah hujan. Fungsi 
keanggotaan berbeda terhadap periode waktu prediksi, dimana untuk prediksi 6 jam-an 
lebih baik dengan fungsi keanggotaan segitiga dan fungsi trapesium untuk prediksi harian. 
Prediksi kejadian hujan untuk prediksi 6 jam-an secara rata-rata tingkat akurasi mencapai 
80%. Sedangkan untuk prediksi harian akurasi prediksi mencapai 87%. Prediksi curah hujan 
6 jam-an secara rata-rata menghasilkan error sebesar 1.618 mm dan koefisien korelasi 
sebesar 0.583. Sedangkan prediksi curah harian dapat diterima hanya untuk prediksi 1 hari 
kedepan dengan nilai RMSE sebesar 4.302 mm dan koefisien korelasi sebesar 0.718. 
Prediksi hujan harian untuk 24 jam kedepan lebih baik dibandingkan prediksi hujan 6 jam-an 
dengan variabilitas curah hujan 6 jam-an lebih besar dibandingkan curah hujan harian. 
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