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ABSTRACT 

Precipitation is an important climate parameter. However, data availability of this parameter 
in the West Sumatra province is very limited. It is because many places do not have in site 
measurement device. Precipitation data grid is precipitation data which comes as a result of 
data merge and are analysed by CPC-NOAA as an alternative data source to fill data gap in 
the areas where there are no measurement. Comparison between precipitation data grid 
and observation can be used to determine precipitation data grid validity. Result showed that 
in March, August and October/November, correlation indexes are at the high level, whereas 
RMSE in June, July and August are measured the lowest value. In term of precipitation 
spatial pattern in West Sumatra, high correlation indexes matched with the areas with high 
amount of precipitation, while low RMSE values are corresponded to areas with low 
precipitation. 

Keywords: grid precipitation, observational precipitation, West Sumatra. 

 
PENDAHULUAN 

Curah hujan merupakan unsur iklim yang paling penting dibandingkan unsur iklim lainnya. 
Besarnya variasi curah hujan secara spatial maupun temporal baik distribusi maupun 
intensitasnya menyebabkan curah hujan sulit diukur dengan akurasi yang tepat. Pengukuran 
curah hujan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya pengukuran dengan 
penakar curah hujan (raingauge), radar observasi curah hujan, dan prakiraan dari observasi 
satelit terutama satelit dengan sensor infra merah dan passive microwave dengan berbagai 
teknik pengamatan. Dari berbagai teknik pengukuran curah hujan tersebut, pengukuran 
dengan menggunakan penakar curah hujan mempunyai keakuratan yang lebih baik pada 
titik dimana dilakukan pengukuran dibandingkan dengan cara pengukuran yang lain. 
Namun, pengukuran curah hujan dengan penakar hujan mempunyai keterbatasan yaitu 
tidak terdistribusinya penakar hujan secara merata dikarenakan adanya faktor-faktor 
pembatas. (Xie dan Arkin, 1995). 

Data curah hujan dalam bentuk data grid sangat bermanfaat dalam beberapa penelitian 
klimatologi, termasuk untuk analisis variabilitas dan perubahan iklim. Data curah hujan 
dalam format data grid dikembangkan dan digunakan dengan alasan ketersediaannya yang 
lebih representative secara spasial maupun temporal. Sebagai perbandingan, jaring-jaring 
pos pengamatan hujan biasanya terdistribusi secara tidak teratur dan sering kali terdapat 
data yang tidak lengkap dalam periode yang panjang akibat kerusakan alat atau hal lainnya. 
Jaring-jaring pengamatan hujan jarang dipasang di daerah perbukitan, pegunungan yang 
terjal, tengah hutan dan tempat-tempat yang penduduk yang masih jarang. Data grid curah 
hujan dapat digunakan sebagai solusi dari kehilangan data secara spatial akibat dari 
ketidakmerataan distribusi pos pengamatan hujan karena faktor-faktor pembatas tersebut 
(bukit, gunung, hutan, penduduk yang jarang, dsb) (Daly, et al, 1994). 
Perbandingan data curah hujan bulanan dalam format grid dan format point hasil observasi 
dengan penakar hujan menunjukan bahwa kedua tipe data tersebut mempunyai kesamaan 
trend selama abad ke-20 ini. (Klein Tank, et al, 2002). Hasil interpolasi data-data klimatologi 
juga mempunyai hubungan erat dengan data bulanan yang diturunkan dari data observasi 
satelit (Krajewski, et al, 2000).  

Namun, pada kondisi ekstrim seperti curah hujan tinggi, pengukuran curah hujan melalui 
satelit tidak dapat mencapai keadaan ekstrim seperti yang terukur di permukaan bumi, hal 
ini disebabkan pengukuran pengukuran curah hujan secara remote sensing dilakukan tidak 
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secara langsung terhadap air hujan yang terukur alat penakar hujan seperti di permukaan 
bumi tetapi menggunakan suatu gelombang yang dikonversi ke dalam satuan curah hujan 
(Gunawan, 2008). 

Data curah hujan akan menjadi lebih mewakili secara spatial jika mempunyai series data 
dalam periode waktu yang lebih lama karena mempunyai rata-rata temporal yang dapat 
lebih diterima dalam analisis secara spatial, sehingga dalam kajian-kajian klimatologi banyak 
digunakan data series bulanan. Selain itu ketersediaan data curah hujan secara digital 
dalam resolusi waktu yang lebih pendek juga menjadi pertimbangan untuk menggunakan 
data curah hujan bualanan. (Ensor dan Robenson, 2008) 

Gambar 2 merupakan distribusi pos-pos penakar hujan di wilayah Sumatera Barat yang 
masih yang masih baik penakar hujannya dan dilakukan pengamatan (Nugroho, 2002). 
Terlihat pada gambar sebaran pos penakar hujan relative padat ada di bagian tengah dan 
pinggiran pantai wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah pedalaman bagian utara dan 
selatan pos penakar hujannya sangat jarang dibandingkan dengan luas wilayahnya. Di 
bagian tengah wilayah tersebut pos penakar hujan relative padat walaupun topografi 
wilayahnya berupa pegunungan dan perbukitan (Gambar 1), disebabkan di bagian wilayah 
tersebut mempunyai penduduk yang pada umunya adalah petani dengan jumlah yang 
relative lebih banyak dibandingkan di utara dan selatan wilayah Sumatera Barat.  

Wilayah-wilayah yang tidak mempunyai penakar hujan sudah pasti tidak mempunyai data 
curah hujan. Kondisi ini akan menyulitkan bila akan dilakukan penelitian yang berhubungan 
ketersediaan air, siklus hidrologi perubahan iklim dan penelitian bidang klimatologi secara 
umum lainnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini bermaksud untuk membuat 
verifikasi data curah hujan grid (sebagai data model/hasilprakiraan) terhadap data observasi 
di wilayah Sumatera Barat dengan cara membandingkan kedua data tersebut, dengan 
harapan  data grid tersebut dapat sebagai salah satu cara alternative untuk mengisi 
kekosongan data curah hujan di wilayah Sumatera Barat.   
 

 
Gambar 1. Wilayah Ketinggian  
Sumatera Barat. (Nugroho, 2002). 

Gambar 2. Persebaran pos penakar 
hujan di wilayah Sumatera Barat. 
(Nugroho, 2002). 

 
METODE PENELITIAN 

Data 
Data curah hujan grid bersumber dari Climate Predict Centre, Earth System Research 
Laboratory, Physical Science Division, NOAA, merupakan data curah hujan bulanan dari 
tahun 1951-2004 dengan resolusi spatial 0.5O x 0.5O, dengan format data NetCDF, dapat 
diunduh di website: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.cmap.html. Data curah 
hujan ini merupakan merger dan analisis yang dilakukan oleh CPC (cmap = CPC mergered 
and analysis of precipitation) menggunakan data hasil pengamatan lebih 43.000 pos 
penakar hujan  di seluruh permukaan bumi dengan quality control data yang ketat. 
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Data curah hujan hasil observasi di pos-pos penakar hujan di wilayah Sumatera Barat 
didapatkan dari Stasiun Klimatologi Sicincin, BMKG, merupakan data bulanan, dengan lama 
pengamatan bervariasi untuk setiap pos penakar hujan antara tahun 1960-2000 (Nugroho, 
2002). 

Pengolahan Data 
Penentuan penakar hujan sample dan titik-titik grid 
Pertama tentukan penakar hujan sample berdasarkan data distribusi penakar hujan di 
wilayah Sumatera Barat (Gambar 2), dipilih dari penakar hujan dengan periode pengamatan 
yang relative panjang dan pencatatan data yang kontinyu. Dari sumber data grid, ditentukan 
titik-titik grid yang menglingkupi wilayah Sumatera Barat. Kemudian diplotkan secara 
bersamaan ke dalam peta dasar wilayah Sumatera Barat, seperti yang terlihat pada Gambar 
3, sehingga akan tampak distribusi penakar hujan dalam setiap kotak grid-nya yang 
kemudian dibuatkan tabulasinya seperti pada Tabel 1. 

Metode perhitungan curah hujan rata-rata 
Untuk dapat membuat perbandingan antara data curah hujan grid dan penakar hujan, ada 
beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membandingkan data dari penakar hujan 
dengan titik grid berdasarkan jarak yang terdekat antara titik grid dan penakar hujan tersebut 
(Gunawan, 2008). Dalam tulisan ini digunakan cara yang lain, yaitu dengan membuat rata-
rata curah hujan dalam satu kotak grid berdasarkan data dari titik-titik setiap sudutnya 
kemudian membandingkannya dengan data penakar hujan yang ada dalam kotak grid 
tersebut, seperti diilustrasikan dalam Gambar 4 (Xie dan Arkin, 1995; Nicholson et al, 2003).   
Untuk menghitung rata-rata curah hujan dalam setiap kotak grid digunakan software GrADS. 
Untuk mempermudah cara dalam membandingkan data hasil perhitungan curah hujan 
dalam setiap kotak grid tersebut data yang dalam format NetCDF di-extract dengan 
menggunakan bantuan script fprintf.gs menjadi format csv. 

Metode verifikasi data  
Cara yang paling sederhana untuk memverifikasi data hasil prakiraan dan data observasi 
adalah dengan scatterplot. Dari scatterplot juga dapat dilihat besarnya koefisien korelasi dan 
bias (mean error) data prakiraan terhadap observasinya (Stanski, et al, 1989). 

Koefisien Korelasi 
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Root mean square error (RMSE) digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil prakiraan 
suatu model. RMSE merupakan nilai rata-rata dari jumlah kuadrat kesalahan atau jumlah 
kuadrat dari nilai prakiraan dan observasi. RMSE juga dapat menyatakan ukuran besarnya 
kesalahan yang dihasilkan oleh suatu model prakiraan. 
Untuk melihat secara spasial besarnya indeks korelasi dan RMSE, nilai pada masing-
masing pos hujan sample yang diinterpolasi dengan bantuan software ArcView. Hal ini 
dilakukan untuk mempermudah analisis secara spatial.  
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Gambar 3. Titik grid dan pos penakar 
hujan yang dijadikan sample. 

Gambar 4. Metode perhitungan curah 
hujan rata-rata dalam satu kotak grid untuk 
dibandingkan dengan observasi. 

 
Tabel 1. Penakar hujan sampel dalam setiap kotak grid 

Nomor 
Kotak Grid 

Jumlah 
Penakar Hujan 

Nama 
Pos Penakar Hujan 

Lintang Bujur 

1 1 − Rao 0.6686 100.0719 
2 1 − Sei Baremas 0.1700 99.4100 

3 2 
− Talu 
− Sukamenanti 

0.2300 
0.1019 

99.8800 
99.8058 

4 4 

− Bonjol 
− Lubuk Sikaping 
− Tapus 
− Muaro Paiti 

0.0000 
0.1089 
0.2942 
0.3200 

100.2497 
100.1678 
100.0978 
100.4000 

5 1 − Pangkalan 0.1600 100.7400 

6 4 

− Sasak 
− Kinali 
− Tiku 
− Lubuk Basung 

- 0.0800 
- 0.0608 
- 0.3700 
- 0.2900 

99.7842 
99.9072 
99.9100 
99.9500 

7 3 
− Padang Panjang (BMKG) 
− Bukit Tinggi 
− Maninjau 

- 0.4714 
- 0.2900 
- 0.2917 

100.4158 
100.3700 
100.1514 

8 4 

− Payakumbuh 
− Suliki 
− Batusangkar 
− Kumanis 

- 0.2077 
- 0.1017 
- 0.4500 
- 0.4000 

100.5953 
100.5022 
100.6100 
100.9400 

9 4 

− Tabing (BMKG) 
− Bandar Buat 
− Sicincin (BMKG) 
− Limau Purut 

- 0.8621 
- 0.9536 
- 0.6053 
- 0.5811 

100.0719 
100.4283 
100.2189 
100.1316 

10 4 
− Sumani 
− Solok 

- 0.7006 
- 0.8000 

100.5028 
100.6000 
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− Sukarami 
− Sawahlunto 

- 0.9447 
- 0.6400 

100.6278 
100.7600 

11 1 − Sei Langsat - 0.9100 101.3000 
12 1 − Sei Dareh - 0.9623 101.5520 

13 2 
− Telu Bayur (BMKG) 
− Bayang 

- 1.1010 
- 1.2614 

100.0719 
100.4283 

14 1 − Painan - 1.3200 100.5700 
15 1 − Muaro Labuh - 1.4023 101.0523 
16 1 − Sitiung - 1.1500 101.5700 
17 1 − Balai Selasa - 1.8000 100.8500 
18 1 − Lubuk Gadang - 1.5544 101.2461 
19 1 − Indrapuro - 2.0200 101.0778 
20 1 − Tapan - 2.1464 100.9200 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indeks Korelasi Musiman 

Pada Gambar 5 hingga 8, menunjukkan indeks korelasi curah hujan musiman (DJF, MAM. 
JJA dan SON) antara data cura hujan grid dan observasi. Indeks korelasi musim DJF, MAM 
dan JJA banyak mempunyai kemiripan, yaitu nilai indeks korelasi pada umumnya berkisar 
antara 0.3-0.4 dengan nilai indeks korelasi tertinggi sebesar 0.4-0.7, terlihat di sekitar grid 9, 
10, 13 dan 14. Indeks korelasi musim SON mempunyai nilai rata-rata korelasi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan musim lainnya, dengan nilai secara umum antara 0.4-0.5. Nilai 
indeks korelasi sebesar 0.4-0.6 tersebar di bagian tengah wilayah Sumatera Barat. Nilai 
indeks korelasi tertinggi, sebesar 0.6-0.7 terlihat di grid 9 dan 13. 

 
Gambar 5. Indeks korelasi DJF. Gambar 6. Indeks korelasi MAM 

 
Gambar 7. Indeks korelasi JJA. Gambar 8. Indeks korelasi SON. 

 



 
Megasains 2(4): 187 – 197                R. Wilis & S. Nugroho 

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    192

Indeks Korelasi Bulanan 

Indeks korelasi bulan Januari secara umum berkisar 0.3-0.4, kecuali disekitar grid 9, 10, 13 
dan 14, indeks korelasi antara 0.4-0.5. Pola yang hampir sama juga terlihat pada bulan 
Februari, April, Mei, Juni dan Desember, yaitu secara umum indeks korelasi  antara 0.3-0.4, 
sedangkan korelasi 0.4-0.5 dan lebih terlihat disekitar grid 9, 10, 13 dan 14, namun dengan 
luas cakupan wilayah yang berbeda-beda untuk masing-masing bulan. Seperti pada bulan 
April, indeks korelasi 0.4-0.5 meluas hingga ke grid 6. Sedangkan pada bulan Mei, indeks 
korelasi di grid 9 dan 13 mencapai 0.7-0.8.  

Pada bulan Maret, indeks korelasi 0.4-0.5 terlihat meliputi di wilayah yang lebih luas. Selain 
di grid 9, 10, 13 dan 14, indeks korelasi 0.4-0.5 atau lebih terjadi juga di bagian utara 
wilayah Sumatera Barat, yaitu di grid 1 hingga grid 5. Pola yang sama juga terlihat pada 
bulan Juli dan September. Pada bulan Juli, indeks korelasi 0.4-0.5 atau lebih juga terlihat di 
bagian tengah hingga selatan wilayah Sumatera Barat.  

Sedangkan pada bulan September, wilayahnya meluas ke arah timur wilayah Sumatera 
Barat dengan indeks korelasi mencapai 0.7-0.8. Indeks korelasi bulan Oktober dan 
Nopember terlihat mempunyai kesamaan pola sebaran indeks korelasi. Keduanya secara 
umum mempunyai indeks korelasi lebih besar dari 0.5 yang tersebar hampir merata di 
wilayah Sumatera Barat, kecuali di bagian selatan wilayah tersebut (grid 15, 16, 17, 18, 19 
dan 20). 

Indeks korelasi yang terjadi pada bulan Agustus merupakan indeks korelasi yang paling 
tinggi dibandingkan indeks korelasi pada sebelas bulan lainnya. Indeks korelasi pada bulan 
Agustus secara umum berkisar 0.5-0.6, bahkan di grid 9, indeks korelasi mencapai 0.6-0.8. 
Selain itu pada bulan Agustus, indeks korelasi sebesar 0.5-0.6 terdistribusi hampir merata 
diseluruh wilayah Sumatra Barat. 

Gambar 9. Indeks korelasi 
bulan Januari. 

Gambar 10. Indeks korelasi 
bulan Februari. 

Gambar 11. Indeks korelasi 
bulan Maret. 

Gambar 12. Indeks korelasi 
bulan April. 

Gambar 13. Indeks korelasi 
bulan Mei. 

Gambar 14. Indeks korelasi 
bulan Juni. 
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Gambar 15. Indeks korelasi 
bulan Juli. 

Gambar 16. Indeks korelasi 
bulan Agustus. 

Gambar 17. Indeks korelasi 
bulan September. 

Gambar 18. Indeks korelasi 
bulan Oktober. 

Gambar 19. Indeks korelasi 
bulan Nopember. 

Gambar 20. Indeks korelasi 
bulan Desember. 

 

Nilai RMSE Musiman 

Pada Gambar 21-24, terlihat nilai RMSE musiman. Nilai RMSE musim DJF berkisar antara 
150-200 mm. Nilai RMSE terendah (199-150 mm) terlihat di grid 2, 3 dan 4. Nilai RMSE 
musim MAM, berkisar antara 50-250 mm. Di bagian utara wilayah Sumatera Barat pada 
umumnya berkisar 100-150 mm sedangkan di bagian selatan berkisar antara 100-200 mm, 
dengan nilai RMSE terendah terlihat di grid 4. Nilai RMSE musim JJA pada umumnya 
berkisar antara 100-150 mm, nilai RMSE terendah (50-100 mm) terlihat di grid 12. Nilai 
RMSE musim SON secara umum mempunyai nilai tertinggi dibandingkan nilai RMSE 
musiman lainnya, yaitu berkisar antara 150-250 mm, dengan nilai RMSE terendah terlihat 
disekitar grid 11. 

 
Gambar 21. Nilai RMSE DJF. Gambar 22. Nilai RMSE MAM 
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Gambar 23. Nilai RMSE JJA. Gambar 24. Nilai RMSE SON. 

Pada bulan Januari nilai RMSE pada umumnya berkisar antara 100-200 mm dengan 
sebagian kecil wilayah di grid 17 dan 19 nilai RMSE-nya mencapai lebih dari 250 mm. Pola 
sebaran nilai RMSE di wilayah Sumatera Barat yang hampir sama dengan pola  bulan 
Januari terlihat pada bulan Maret, namun pada bulan Maret nilai RMSE tertinggi tidak ada 
yang mencapai lebih dari 250 mm. 

Distribusi sebaran nilai RMSE bulan Februari, April dan Mei mempunyai nilai kemiripan pola, 
yaitu pada bulan-bulan tersebut setengah dari wilayah Sumatera Barat mempunyai nilai 
RMSE 100-150 mm dan setengahnya lagi dengan nilai RMSE 150-200 mm. Pada bulan 
April dan Mei, nilai RMSE 150-200 mm terlihat tersebar di bagian tengah wilayah Sumatera 
Barat. Sedangkan pada bulan Februari, nilai RMSE sebesar 100-150 terlihat penyebarannya 
di bagian tengah hingga utara wilayah Sumatera Barat, bahkan pada grid 4, nilai RMSE-nya 
antara 50-100 mm. 

Nilai RMSE bulan Juni, Juli dan Agustus yang tersebar di wilayah Sumatera Barat pada 
umumnya antara 50-100 mm. Nilai RMSE bulan Juni dan Juli, terutama di bagian selatan 
wilayah Sumatera Barat (grid 11, 12, 15 dan 16) nilai RMSE-nya antara 50-100 mm lebih 
rendah dibandingkan dengan nilai RMSE di wilayah bagian utara. Sementara pada bulan 
Agustus, di bagian pantai wilayah Sumatera Barat pada umumnya mempunyai nilai RMSE 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedalaman di bagian timur wilayah Sumatera 
Barat. 

Nilai RMSE bulan September, Oktober, Nopember dan Desember pada umunya antara 150-
250 mm. Pada bulan September dan Desember, wilayah Sumatera Barat dengan nilai 
RMSE sebesar 100-150 mm terlihat lebih luas jika dibandingkan dengan nilai RMSE pada 
bulan Oktober dan Nopember yang mempunyai nilai RMSE tertinggi jika dibandingkan nilai 
RMSE pada bulan-bulan lainnya. 

Gambar 25. Nilai RMSE 
bulan Januari. 

Gambar 26. Nilai RMSE bulan 
Februari. 

Gambar 27. Nilai RMSE bulan 
Maret. 



 
Megasains 2(4): 187 – 197                R. Wilis & S. Nugroho 

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    195

Gambar 28. Nilai RMSE 
bulan April. 

Gambar 29. Nilai RMSE bulan 
Mei. 

Gambar 30. Nilai RMSE  
bulan Juni. 

Gambar 31. Nilai RMSE 
bulan Juli. 

Gambar 32. Nilai RMSE bulan 
Agustus. 

Gambar 33. Nilai RMSE bulan 
September. 

Gambar 34. Nilai RMSE 
bulan Oktober. 

Gambar 35. Nilai RMSE bulan 
Nopember. 

Gambar 36. Nilai RMSE bulan 
Desember. 

Diskusi 
Dari hasil perhitungan indeks korelasi dan nilai RMSE, didapatkan pola-pola sebarannya 
baik secara spasial maupun temporal. Secara spasial, indeks korelasi musiman terlihat lebih 
tinggi di wilayah peisir pantai barat bagian tengah (sekitar grid 9, 10, 13 dan 14) 
dibandingkan dengan wilayah Sumatera Barat lainnya. Pola ini serupa dengan pola spasial 
curah hujan bulanan atau musiman wilayah Sumatera Barat dimana pada wilayah tersebut 
curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Sumatera Barat lainnya, sehingga 
dapat dilihat terddapat dua pola spasial yang berbeda antara indeks korelasi dan nilai 
RMSE. Indeks korelasi tinggi pada umumnya terjadi di wilayah Sumatera Barat bagian 
barat, namun nilai RMSE yang rendah pada umumnya terlihat di wilayah Sumatera Barat 
bagian timur. Hal ini bersesuaian dengan pola spasial curah hujan wilayah Sumatera Barat, 
yaitu indeks korelasi tinggi bersesuaian dengan wilayah dengan curah hujan yang 
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berlimpah, sedangkan nilai RMSE rendah bersesuaian dengan wilayah dengan curah hujan 
yang sedikit. 

Secara temporal, indek korelasi musim MAM dan SON lebih tinggi dibandingkan indeks 
korelasi musim DJF dan JJA, pola temporal yang sama juga terjadi pada curah hujan 
bulanan atau musiman wilayah Sumatera Barat. Sementara nilai RMSE musim JJA 
merupakan nilai RMSE musiman terendah dan nilai RMSE musim SON mempunyai nilai 
RMSE yang tertinggi. 

Dari hasil analisis indeks korelasi setiap bulan, didapatkan pada bulan Maret, Agustus dan 
Oktober/Nopember indeks korelasinya lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. 
Sementara nilai RMSE bulan Juni, Juli dan Agustus yang tersebar di wilayah Sumatera 
Barat pada umumnya antara 50-100 mm, merupakan nilai RMSE yang paling rendah 
dibandingkan nilai RMSE pada bulan-bulan lainnya. 

Pada bulan Maret dan Oktober/Nopember berkaitan dengan bulan dimana terjadi puncak 
hujan di Wilayah Sumatera Barat, dimana tipe hujan untuk wilayah Sumatera Barat yang 
ekuatorial mempunyai dua puncak musim hujan, yaitu pada bulan Maret/April dan 
Oktober/Nopember. Sedangkan pada bulan Agustus berkaitan dengan kurangnya hujan 
yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dan pada umumnya bulan terkering terjadi pada 
bulan Agustus. Indeks korelasi pada bulan Agustus merupakan indeks korelasi tertinggi 
dibandingkan bulan-bulan lainnya, dimana secara umum akan lebih akurat membandingkan 
kondisi pada bulan-bulan kering dibandingkan pada bulan-bulan basah. 

Jika diperhatikan lebih jauh, terlihat bahwa pada grid 9, 10, 13 dan 14, indeks korelasinya 
(baik musiman maupun bulanan) hampir selalu lebih tinggi dibandingkan grid-grid lainnya. 
Hal ini dikarenakan pada grid 9 terdapat tiga penakar hujan yang dioperasikan secara 
langsung oleh kantor BMKG (Tabel 1) dimana curah hujannya dipertukarkan secara 
nasional maupun internasional melalui pengiriman data synop dengan menggunakan sitem 
telekomunikasi global (Global Telecomunication System, GTS) sementara data hujan dari 
pengukuran pos-pos hujan yang lain tidak demikian. Namun setelah dilakukan interpolasi 
dengan pos-pos penakar hujan disekitarnya maka indeks korelasi yang hampir selalu tinggi 
tersebut menjalar ke grid sekitarnya (grid 10, 13 dan 14). Sehingga dapat dipahami 
mengapa pada grid 9, 10, 13 dan 14 karena data hujan grid ini merupakan hasil merger 
kemudian di buatkan data gridding nya menggunakan data hasil pengamatan penakar hujan 
dari seluruh permukaan bumi termasuk data hujan dari penakar hujan pada grid 9, 10, 13 
dan 14 tersebut. 

KESIMPULAN 

Dari hasil dan diskusi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Indeks korelasi musiman tertinggi terjadi pada musim SON. Korelasi sebesar 0.4-0.6 

terjadi di bagian tengah wilayah Sumatera Barat, dengan korelasi tertinggi mencapai 
0.6-0.7 terjadi pada grid 9 dan 13. Sedangkan nilai RMSE musim JJA, secara umum 
mempunyai nilai RMSE yang paling rendah dibandingkan dengan musim-musim 
lainnya. Nilai RMSE musim JJA berkisar antara 100-150 mm, dengan nilai terendah 
sebesar 50-100 mm yang terjadi di grid 12. 

b. Indeks korelasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan ini nilai 
korelasi sebesar 0.5-0.6 terjadi merata di seluruh wilayah Sumatera Barat dan korelasi 
tertinggi sebesar 0.6-0.8 yang terlihat disekitar grid 9. Selain di bulan Agustus, nilai 
korelasi bulanan yang tergolong tinggi juga terjadi pada bulan Maret, Oktober dan 
Nopember. Sedangkan nilai RMSE terendah terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus 
dengan nilai sebesar 50-100 mm yang hampir merata terjadi di seluruh Sumatera Barat. 

c. Pola sebaran baik besarnya indeks korelasi maupun nilai RMSE berkaitan dengan pola 
hujan musiman maupun bulanan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Indeks 
korelasi yang tinggi berkaitan dengan musim dan bulan penghujan di wilayah Sumatera 
Barat. Sedangkan nilai RMSE yang rendah berkaitan dengan musim dan bulan kering 
yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. 

d. Korelasi antara data hujan observasi dan hujan grid pada grid 9, 10, 13 dan 14, baik 
musiman maupun bulanan hampir selalu mempunyai indeks korelasi yang lebih tinggi 
dibandingkan grid-grid lainnya. Hal ini diduga disebabkan karena pada grid 9 terdapat 
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pos-pos pengamatan hujan (BMKG) yang digunakan dalam membangun data hujan 
grid oleh CPC melalui jaringan GTS. 
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ABSTRACT 

Sea breeze is daily wind system which commonly occurs in the Indonesian Maritime 
Continent. Sea breeze circulation is very important in climatology because of its regularity 
and continuity. Wind speed and direction, relative humidity (RH), surface air temperature (T) 
hourly data analysis was conducted to determine the description of sea breeze process. 
Numerical weather model simulation using WRF-ARW (Weather Research and Forecasting-
Advanced WRF) was performed to overcome the data limitation in studying sea breeze 
penetration to land. Results show that dominant sea breeze was gusting from North East, 
occurred between 11.00 and 13.00 local time. Average wind speed was 3.2 m s-1 and took 
7-10 hours of occurrence. On September, sea breeze occurs a month earlier, with average 
speed of 2.7 m s-1. Satellite imageries and surface RH data were used to detect sea breeze 
front which proved that sea breeze penetration in Polonia happened at 13.00 local time 
where sea breeze penetrated in land. 

Keywords: sea breeze penetration, WRF-ARW. 

 
PENDAHULUAN 
Nusantara Indonesia dan wilayah perairannya merupakan daerah tropis dengan sifat 
klimatologis yang unik yang diketahui sebagai Wilayah Maritim Kontinent dengan jumlah 
pulau yang sangat banyak. Hal ini dapat diartikan bahwa Sirkulasi Angin Laut (SAL) 
berperan penting pada sifat dinamis cuaca dan iklim dibeberapa wilayah Indonesia. 
Keberadaan SAL telah diketahui dan dipelajari selama berabad-abad  lamanya sebagai 
suatu fenomena meteorologi hingga saat ini. Akan tetapi harus kita sadari bahwa 
pengetahuan kita akan keberadaan dan karakteristik SAL di daerah tropis atau ekuatorial 
masih terkendala pada kurangnya data pengamatan permukaan (Hadi, 2002). 
Studi ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik angin laut di wilayah pesisir timur kota 
Medan dan menambah pengetahuan tentang angin laut di wilayah tropis, sehingga dapat 
diketahui waktu intrusi, pola harian, sifat, dan jangkauan dari angin laut yang masuk 
kedaratan. Studi ini tidak membahas tentang fenomena cuaca yang terjadi akibat angin laut. 
Bentuk morfologi pantai, tutupan lahan dan struktur vertikal dari angin laut juga tidak 
dibahas secara mendalam dikarenakan keterbatasan waktu studi. 
Angin laut  adalah aliran angin yang mengalir ke arah daratan pada siang hari, yang 
merupakan sirkulasi konvektif lokal yang terjadi akibat dari perbedaan pemanasan antara 
daratan dan lautan (Simpson, 1974). Penyebab berbedanya respon antara permukaan 
daratan dan laut terhadap radiasi matahari dapat diuraikan sebagai berikut;  pertama, 
albedo permukaan daratan pada umumnya lebih besar daripada albedo permukaan laut. 
Kedua, laut bersifat transparan sehingga radiasi matahari dapat menembus lebih dalam 
dilautan daripada didaratan. Ketiga, perpindahan panas didalam air selain dengan cara 
konduksi juga dengan cara konveksi. Keempat, panas spesifik air lebih besar dari panas 
spesifik tanah. Kelima, penguapan dari permukaan lautan berlangsung terus menerus dan 
kontinu (Susilo, 1996). 
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Gambar 1. Letak geografis Stmar Belawan dan Stamet Polonia. 

 
Klimatologi angin permukaan di Stamar Belawan dan Stamet Polonia ditampilkan pada 
Gambar 1.2 Dari klimatologi angin tersebut terlihat bahwa angin pada umumnya berasal dari 
laut. Sehingga besar kemungkinannya angin permukaan tersebut dipengaruhi oleh angin 
laut. 

 
Gambar 2. Klimatologi angin permukaan di Stamar Belawan dan Stamet Polonia periode 1983-2008. 
 
Struktur Vertikal Angin Laut 
Pada awalnya studi vertikal angin laut yang banyak dikaji adalah tentang pembalikan arah 
dilapisan atas (Sherman, 1960) dengan menggunakan data pilot balon, akan tetapi seiring 
perkembangan teknologi penelitian tentang struktur vertikal angin laut banyak diteliti tentang 
ketinggian lapisan campuran dengan menggunakan data radiosonde (Hiroshi dan Hiroaki, 
1989) atau Boundary Layer Radar (BLR) (Hadi, 2002). Struktur vertikal angin laut erat  
kaitannya dengan stabilitas atmosfer dan kondisi meteorologi permukaan, hal ini berkaitan 
dengan ketebalan lapisan batas planeter (Planetary Boundary Layer). Ketinggian sirkulasi 
angin laut dapat dilihat dari adanya perbedaan arah pada aliran udara di bagian bawah 
dengan aliran udara di bagian atas di sekitar lapisan batas (Setiawan, 2005). 
Struktur Horizontal Angin Laut 
Melalui data pengamatan permukaan dapat dikatakan bahwa angin laut merupakan sarana 
transportasi udara dingin dan kelembaban ke daratan (Simpson, 1994). Struktur horizontal 
adalah jangkauan angin laut kedaratan yang dapat dilihat melalui adanya barisan awan 
yang sejajar dengan garis pantai (Setiawan, 2005). Diterangkan oleh Arrit (1981) bahwa 
FAL secara dinamika dan strukutral mirip dengan arus densitas (density currents).  
Secara teori dijelaskan oleh Bayong (2006) bahwa angin laut didaerah tropis seperti 
Indonesia dapat masuk kedaratan hingga sejauh 100 km, karena perbedaan panas antara 
darat dan laut di wilayah tropis dapat terjadi secara maksimal. Niino (1987) menyatakan 
bahwa besarnya gaya coriolis mempengaruhi jangkauan penetrasi angin laut ke daratan, 
karena gaya coriolis menyebabkan pembelokan arah angin. Akan tetapi hal ini hanya 
berlaku untuk wilayah pada lintang yang lebih besar dari 30 . Pada lintang yang lebih kecil 
dari 30  efek dari gaya coriolis tersebut tidak signifikan, sehingga arah angin laut yang 
masuk kedaratan tidak berubah arah dan dapat menambah jangkauan dari penetrasinya. 
Sedangkan Hadi (2002) dalam penelitiannya tentang sirkulasi angin laut di Jakarta dengan 
BLR mendapatkan bahwa pada musim kemarau dari citra satelit menunjukkan bahwa angin 
laut yang berasal dari pantai di bagian utara Jawa bagian Barat berpenetrasi sejauh 60-
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80km kedaratan (arah Selatan). Penetrasi angin laut tersebut terhalang oleh kondisi 
topografi berupa pegunungan yang kompleks dengan ketinggian hingga 3000m. 
 
METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan adalah data permukaan untuk parameter suhu udara (T), kelembaban 
relatif (RH), arah (ddd) dan kecepatan angin (ff) dari stasiun Polonia dan Stamar Belawan. 

 
Gambar 3. Grafik normal hujan Stamet Polonia 1979-2009 (Sumber: Stamet Polonia). 

Data tiap jam digunakan dengan periode 2005 s/d 2009 pada bulan Februari dan 
September, karena merupakan bulan paling kering dan bulan paling basah. Sedangkan 
untuk keperluan studi kasus digunakan data tambahan berupa data citra satelit visibel yang 
digunakan sebagai acuan untuk melihat adanya FAL. Sedangkan simulasi model digunakan 
data FNL (Final Analysis) dari NCEP, data FNL merupakan data model yang telah 
dibandingkan data lain kemudian digunakan sebagai data masukan program WRF-ARW. 
Exploratory Data Anaysis (EDA) 
Angin laut memiliki beberapa tahapan diantaranya adalah masa transisi dan intrusi angin 
laut itu sendiri (Gianni, 1989). Untuk mendapatkan masa transisi dan intrusi angin laut 
tersebut dilakukan pengolahan data angin, suhu udara, dan kelembaban permukaan dengan 
metode Exploratory Data Analysis (EDA). Menurut Tukey (1977) EDA adalah suatu 
pendekatan ataupun filosofi dalam menganalisa data menggunakan berbagai teknik yang 
didominasi dengan cara grafis. Teknik-teknik yang banyak digunakan dalam EDA adalah; 
(a) plotting data mentah, (b) plotting statistik sederhana seperti mean plot, std plot, dll. 
B. Simulasi Model WRF-ARW 
Weather Research and Forecasting (WRF) adalah sebuah model prediksi cuaca numerik 
dan simulasi sistem atmosfer yang di desain untuk keperluan penelitian dan operasional. 
WRF merupakan model numerik dengan sistem terbuka (open source) yang mengijinkan 
para penggunanya untuk melakukan perubahan sesuai dengan keperluan pengguna. 
Simulasi dengan model WRF-ARW dilakukan dengan beberapa kali percobaan pengaturan 
parameter yang mempengaruhi stabilitas atmosfer bagian bawah seperti PBL, sfclay, dan 
sfcphysics, percobaan itu sendiri berdasarkan pada unsur try and error dengan tujuan untuk 
mendapatkan hasil model yang mendekati dengan hasil pengamatan data permukaan. 

Tabel 1. Skema running model WRF – ARW. 
RUN 1 

PBL 1 Yonsei University 
SFCLAY 1 MM5 

SFCPHYSICS 2 NOAH Land Surface 
RUN 2 

PBL 0 Tanpa Skema PBL 
SFCLAY 1 MM5 

SFCPHYSICS 2 NOAH Land Surface 
RUN 3 

PBL 2 Mellor-Yamada Janjic 
SFCLAY 2 Eta 

SFCPHYSICS 2 NOAH Land Surface 
 

Domain model yang digunakan berukuran 88 58’BT-108 22BT dan -6 46’LS – 13 04’LU 
dengan resolusi 27 km dan luasan grid 72x72 untuk domain 1, kemudian dilakukan 
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downscalling dan nesting sampai 4 domain dengan luasan 97o74’BT- 99o28’BT dan 
3o21’LU- 4o75’LU dengan resolusi 1 km dan luasan grid 106x106 (Gambar 4.1). Untuk 
menentukan pengaturan fisis model yang terbaik Run1, Run2 atau Run3, digunakan 
beberapa metode seperti Diagram Taylor, melihat RMSE antara hasil model dengan data 
pengamatan, kemudian membandingkan pola dari hasil model dan pengamatan secara 
statistik. 
Suhu udara, RH, arah dan kecepatan angin, merupakan parameter cuaca yang kontinu dan 
diamati melalui besaran nilainya, nilai RMSE antara suhu udara hasil pengamatan dan suhu 
udara hasil model sebaiknya tidak lebih dari 2oC (WMO, 2000). 

 
Gambar 4. Domain Model. 

Untuk parameter RH penulis membuat kriteria sendiri yaitu nilai RMSE ±10%, dengan dasar 
perbandingan dari data pengamatan yang ada pada kisaran suhu udara 25oC ~ 31oC 
perubahan suhu udara sebesar 2oC mengakibatkan RH turun atau naik sebesar 10%. 
Sedangkan verifikasi untuk komponen angin zonal dan meredional penulis membuat kriteria 
dengan batasan standar deviasi dari data pengamatan, apabila komponen angin zonal atau 
meredional model berada dalam kisaran tersebut maka hasil model tersebut dianggap 
mampu mengikuti data pengamatan. 
Pengambilan keputusan terhadap model dengan skema mana yang terbaik digunakan 
diagram Taylor. Diagram Taylor menyediakan cara grafis untuk merangkum seberapa dekat 
pola antara model dengan data pengamatan, kesamaan antara dua pola ini diukur pada 
hubungan antara keduanya (korelasi), perbedaan antara keduanya (RMSE), dan amplitudo 
variasi (standar deviasi). Diagram ini sangat berguna dalam mengevaluasi berbagai aspek 
yang kompleks dari model atau mengukur kemampuan relatif dari model yang berbeda 
(Taylor, 2001). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi kasus dilakukan untuk melihat waktu intrusi angin laut, dilakukan pada tanggal 4 
Februari 2009, dengan asumsi bahwa pada musim kemarau intrusi angin laut tersebut dapat 
terlihat lebih jelas. Hasil olahan data permukaan di kedua stasiun menunjukkan adanya 
kenaikan nilai kelembaban relatif (RH) pada saat intrusi angin laut, begitu juga dari foto 
satelit tampak adanya FAL diwilayah stasiun hal ini juga dilakukan oleh Hadi (2002) dalam 
meng-identifikasi sirkulasi angin laut di Jakarta, karena melalui data pengamatan 
permukaan dapat dikatakan bahwa angin laut merupakan sarana transportasi udara dingin 
dan kelembaban ke daratan (Simpson, 1974). 
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Gambar 5. Parameter suhu udara dan kelembaban pada tanggal 4 Februari 2009 (lingkaran merah 

menandakan waktu intrusi angin laut) di Stamar Belawan (atas) dan Stamet Polonia 
(bawah). 

 
Hasil olahan data suhu udara dan RH (Gambar 5.1) memperlihatkan adanya kenaikan RH 
dan penurunan suhu udara hal ini disebabkan karena masuknya massa udara yang lebih 
dingin yang berasal dari laut melalui proses angin laut, hal ini memang tidak terlihat jelas di 
Stamar Belawan akan tetapi di Stamet Polonia hal ini dapat diamati dengan jelas. 

 
Gambar 6. Komponen zonal (u) dan meredional (v) pada tanggal 4 Februari 2009 (lingkaran merah 

menandakan waktu intrusi angin laut) di Stamar Belawan (atas) dan Stamet Polonia 
(bawah). 

 
Kenaikan kelembaban di Stamar Belawan relatif kecil berkisar 1% sedangkan di Stamet 
Polonia kejadian intrusi angin laut di ikuti dengan kenaikan kelembaban sebesar 12% pada 
jam 1400 LT. Di Stamar Belawan kejadian angin laut yaitu angin Timur Laut terlihat terjadi 
pada jam 1100 LT  (Gambar 5.2) akan tetapi tidak disertai dengan kenaikan kelembaban 
atau penurunan suhu udara, kenaikan RH yang cukup kecil terjadi antara pukul 1200 LT – 
1300 LT, sedangkan pada jam 1300 LT terlihat adanya interupsi angin Barat yang bila dilihat 
dari citra satelit maka dapat diduga angin tersebut berasal dari awan yang bergerak kearah 
daratan karena terbawa angin laut.  
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Gambar 7. Kondisi perawanan yang menandakan terjadinya FAL ditandai dengan pertumbuhan awan 

yang sejajar dengan garis pantai. 

Di Stamet Polonia intrusi angin laut dapat terlihat jelas karena pada saat angin laut masuk 
dari Timur Laut disertai dengan kenaikan kelembaban yang terjadi antara pukul 1300 LT – 
1400 LT. Kejadian ini juga dapat dilihat melalui hasil olahan data satelit visibel yang ditandai 
dengan adanya FAL di sekitar wilayah stasiun (Gambar 7). 

Kondisi angin permukaan pada bulan Februari dan September 
Selama periode 2005 s/d 2009 di wilayah kajian angin permukaan yang dominan adalah 
angin Timur Laut, dengan variasi arah angin berkisar dari Utara dan Timur. 

 
Gambar 8. Kondisi angin permukaan periode 2005 s/d 2009. 

Sedangkan untuk melihat kondisi angin tiap jam dilakukan pengolahan data komponen 
zonal (u) dan komponen meredional (v). Dari pengolahan data tiap jam tersebut didapat 
masa transisi dan waktu intrusi angin laut yang dirangkum pada Tabel 2. 
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Gambar 9. Grafik komponen zonal (u) dan meredional (v)  tiap jam di bulan Februari dan September 

menggambarkan adanya pola angin harian. 

Tabel 2. Perbandingan waktu kejadian angin darat, masa transisi I (darat ke laut), angin laut dan 
transisi II (laut ke darat) bulan Februari (atas) dan September (bawah) Stamar Belawan dan 
Stamet Polonia. 

ARAH WAKTU ARAH WAKTU

ANGIN DARAT B ‐ BD (53%) 07 ‐ 10 BD ‐ B ‐ BL (40%) 07 ‐ 12

TRANSISI I B ‐ TL (26.5%) 10 ‐ 11 BL ‐ TL (22%) 12 ‐ 13

ANGIN LAUT TL ‐ U (47%) 11 ‐21 U ‐ TL ‐ T (67%) 13 ‐ 20

TRANSISI II TL ‐ B (25%) 21 ‐ 22 T ‐ BD (34%) 20 ‐ 21

BELAWAN POLONIA

 

ARAH WAKTU ARAH WAKTU

ANGIN DARAT BD (37.5%) 07 ‐ 09 BD ‐ S ‐ TG (40%) 07 ‐ 11

TRANSISI I BD ‐ T (34%) 09 ‐ 10 TG ‐ T (23%) 11 ‐ 12

ANGIN LAUT T ‐ TL (55.8 %) 10 ‐ 20 T ‐ TL (50%) 12 ‐ 20

TRANSISI II TL ‐ BD (21%) 20 ‐ 21 T ‐ TG, B (24%) 20 ‐ 21

BELAWAN POLONIA

 
 
Simulasi Model 
Dari hasil verifikasi  running model dan penentuan model yang lebih mendekati dengan 
diagram Taylor (Gambar 10) diketahui bahwa hasil RUN 3 adalah hasil yang terbaik dari 
beberapa skema yang dicoba. 
Tabel 3. Nilai RMSE dari hasil running model bila dibandingkan dengan hasil pengamatan permukaan. 

PARAMETER RMSE 
RUN 1 RUN 2 RUN 3 

u 1,62 2,47 1,24 
v 2,30 2,27 2,51 
T 6,10 5,01 3,73 

RH 16,16 9,55 11,44 
 
Dari grafik pada Gambar 11 untuk beberapa parameter seperti komponen angin zonal (u) 
mampu mengikuti pola dari data pengamatan begitu juga dengan parameter RH, sedangkan 
untuk parameter suhu udara terlihat memiliki pola yang sama meskipun masih cukup jauh 
(tidak masuk dalam jangkauan standar deviasi). 
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Gambar 10. Diagram Taylor perbandingan model WRF-ARW dengan data pengamatan permukaan. 

Hasil pengolahan data model secara spasial juga belum menunjukkan kecocokan dengan 
data pengamatan, hal ini terlihat dari tidak terjadinya penetrasi angin pada jam – jam dimana 
data pengamatan angin permukaan menyatakan terjadinya intrusi angin laut yaitu jam 1300 
LT – 1400 LT di Stamet Polonia (Gambar 6). Namun demikian hasil tersebut masih 
mendukung dengan teori dan penelitian tentang angin laut yang pernah dilakukan 
sebelumnya. 

 
Gambar 11. Grafik perbandingan paramater RH, Suhu udara, komponen u dan komponen v data hasil 

pengamatan dan hasil run model (error bar menggunakan standar deviasi masing – 
masing parameter). 
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Gambar 12. Hasil olahan data model secara spasial dengan skema run 3. 

Setting parameter fisis yang kurang tepat dapat menjadi penyebab output yang dihasilkan 
model menjadi kurang bagus. Mengingat dalam penelitian ini hanya dilakukan percobaan 
dengan 3 skema pada 3 parameter fisis. Sedangkan dalam WRF-ARW sendiri banyak 
terdapat pilihan setting parameter. 

 
Gambar 13. Peta Topografi wilayah Sumatera Utara. 

Gambar 5.10 merupakan gambar dari kondisi topografi wilayah Sumatera Utara dengan 
kondisi topografi yang cukup kompleks di bagian barat Stamet Polonia dengan ketinggian 
dengan kisaran 1000m-2000m. Wilayah dengan ketinggian yang tidak homogen tersebut 
merupakan wilayah Bukit Barisan. Sedangkan di bagian timur pesisir terlihat ketinggian lebih 
landai yang ditandai dengan kontur warna yang seragam. Berdasarkan pada teori yang ada, 
penelitian yang pernah dilakukan, serta hasil studi kasus dengan foto satelit, dan acuan 
hasil model WRF-ARW maka dapat dikatakan bahwa angin laut dari pesisir timur medan 
dapat berpenetrasi hingga ke bagian lereng Timur Bukit Barisan atau sejauh ±60km. 
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KESIMPULAN 

Angin Timur Laut yang berlaku di wilayah kajian adalah angin laut. Pada bulan Februari 
angin laut di Stamar Belawan dan Polonia adalah angin Utara dan Timur Laut, dengan 
durasi kejadian angin laut 7 - 10 jam, dan kecepatan angin laut relatif sama yaitu 3 m/s. 
Selisih waktu kejadian angin laut antara Stamar Belawan dan Stamet Polonia adalah 2 jam. 
Pada bulan September angin laut di Stamar Belawan bervariasi antara angin Timur Laut dan 
Timur, begitu juga dengan Stamet Polonia. Kecepatan angin pada bulan September di 
wilayah Polonia lebih lambat (2.7 m.s-1), dengan waktu kejadian 1 jam lebih cepat bila 
dibandingkan dengan bulan Februari, karena pada bulan September lebih banyak tutupan 
awan. Parameter suhu udara, RH dan komponen angin zonal (u) hasil keluaran model 
mampu mengikuti pola dari data pengamatan meskipun belum dapat memenuhi kriteria 
RMSE yang ditentukan. Sedangkan secara spasial hasil model belum memperlihatkan 
adanya kecocokan dengan data pengamatan namun tidak bertentangan dengan teori dan 
hasil penelitian yang sudah ada. Angin Laut dari pesisir timur Medan berpenetrasi sejauh 
±60km ke daratan dan terhalang oleh pegunungan Bukit Barisan di bagian barat kota 
Medan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Arrit, B. W. 1981. Messo-scale Athmospheric Circulation. Academic Press, 495 pp. 

Bayong, H.K. 2006. Meteorologi Indonesia 1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 
Jakarta. 

Circulation over Jakarta, Indonesia: A Climatology Based on Boundary Layer Radar 
Observations, Monthly Weather Review Vol. 130, 2153-2166. 

Gianni, A.D., R.A. Pielke. 1989. An analytical Study of Sea Breeze. American Meteorological 
Society, 1815 – 1825. 

Hadi, T.W., T. Horinuochi, T. Tsuda, H. Hashaguchi dan S. Fukao, 2002, Sea Breeze. 

Hilman. 2005. Studi tentang Urban Canopy dan Pulau Panas di Jakarta. Tugas Akhir S1 
ITB. 

Hiroshi, Y. and K. Hiroaki. 1989. Inland Penetration of the Sea breeze Over the Suburban 
Area of Tokyo. National Research Institute for Pollution and Resources. 

Niino H. 1987. The Linear Theory of Land and Sea Breeze Circulation. Meteorological 
Society of Japan. 

Oliphant, A. J. 1996. A Tropical Island Sea/Land Breeze System. M.A. Thesis, University of 
Canterbury, Christchurch, 148 pp. 

Prawirowardoyo, P. 1996. Meteorologi. Institut Teknologi Bandung. 

Setiawan, A. 2005. Kajian Konvergensi Angin Laut di Pulau Jawa Berdasarkan Citra Satelit 
dan Keluaran Model Prediksi Cuaca. Tugas Akhir S1 ITB 

Simpson, J.E. 1974. Sea Breeze and Local Wind. Cambridge University Press. 

Skamarock, W.C. et al. 2008. A Description of the Advanced Research WRF version 3. 
NCAR. 

Taylor, K. E. 2005. Summarizing Multiple Aspects of Model Performance in a Single 
Diagram. Journal Geophysics Research, 106, 7183-7192. 

Tukey, John 1977. Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley 

Ward, J. E. 1941. Sea Breeze Theory and Application. Journal of Atmospheric Science, 31, 
2012-2026 

WMO. 2000. Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services. Jeneva. 

 



Stastiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 
e-mail: asep.firman@bmkg.go.id 

 

ABSTRACT 

Analysis of correlation between several primary, secondary pollutants, and weather 
condition and the possibility of the pollutants produced in a background area has been done. 
The studied parameters are as follow: primary pollutants: NO, NO2 and NOx; secondary 
pollutant: O3; weather condition: solar radiation and ambient temperature. Measured 
pollutants indicated that peak variation is found during the daytime and the lowest variation 
is on the nighttime. Diurnal cycle of O3 reached its peak at noon while the lowest values are 
observed at dawn. It is also found that NO, NOx and O3 have inverse correlations, while NO2 
and NO3 also show linear correlation similarly to NO and NOx. Polynomial correlation is 
found between O3 and NO2/NO, while variation of oxidant (O3 and NO2) is also observed. O3 
has negative correlation to NO and NO3 in both day and night time, however, positive 
correlation is calculated between O3 and NO2 in all day. Correlation between pollutants and 
weather parameters indicated positive correlation during the daytime and the opposite on 
the nighttime. 

Keywords: pollutant, O3, NO, NO2, NO3, background area. 

 
PENDAHULUAN 

Nitrogen Dioksida (NO2) merupakan polutan primer yang keberadaanya dapat memicu 
terbentuknya polutan sekunder. Interpretasi tentang kandungan NO2 ambien sangat sulit 
dengan adanya fakta bahwa pada kebanyakan daerah urban -NOx yang menghasilkan NO2 
dikeluarkan terutama oleh kendaraan bermotor- membuat semakin tingginya indikasi emisi 
kendaraan (termasuk polutan lain yang terdeteksi dari sumber ini). NO2 dan oksida nitrogen 
juga merupakan pemicu sejumlah polutan sekunder lainnya, termasuk asam nitrat, dimana 
nitrat merupakan bagian aerosol inorganik sekunder serta foto oksidan (ozon) (WHO, 2003). 
Situasi ini juga sangat sulit dengan adanya fakta bahwa reaksi fotokimia membutuhkan 
waktu (tergantung pada komposisi atmosfer dan parameter meteorologi) serta udara dapat 
memindahkan polutan dalam jarak sebelum polutan sekunder terbentuk. Resiko terhadap 
kesehatan dari kandungan oksida nitrogen (NOx) berpotensi pada kandungan NO2 sendiri 
maupun produk reaksi termasuk Ozon (O3) dan partikel sekunder. Studi epidemologi NO2 di 
udara luar dibatasi pada sejauh mana efek ini dapat dipisahkan. 
Sementara itu, ozon merupakan oksidan fotokimia penting di lapisan udara trofosfer. 
Terbentuk oleh reaksi fotokimia dengan hadirnya polutan pemicu seperti NOx dan Volatile 
Organic Compounds (VOC). Ozon merupakan polutan sekunder yang artinya tidak ada 
emisi langsung dari ozon ke atmosfer; dan setiap ozon yang ditemukan di atmosfer 
terbentuk oleh sinar matahari yang mendorong proses fotokimia. Reaksi fotokimia ini 
memicu terbentuknya prekursor ozon; nitrogen oksida (NOx = NO + NO2) dan kandungan 
organik (biasanya disebut dengan Hidrokarbon (HC) atau volatile organic compounds / 
VOC), dan inilah polutan primer yang mengatur ozon yang melimpah di lapisan boundary 
atmosfer. Pada daerah sekitar sumber emisi NOx, dimana terdapat NO berlimpah, ozon 
merupakan molekul ’hasil’ dan konsentrasinya sering turun pada pusat urban yang sibuk 
dan lebih tinggi pada daerah suburban serta pada daerah perbatasan pedesaan. Dilain 
pihak, O3 juga subjek dari transportasi atmosfer jarak jauh dan dianggap sebagai masalah 
trans-boundary. Konsentrasi oksidan fotokimia dapat turunkan dengan mengendalikan 
pemicunya; oksida nitrogen NOx (NO dan NO2) dan VOC (Peng et al 2006). Bagaimanapun, 
efisiensi kendali emisi tergantung pada hubungan antara polutan primer dan sekunder serta 
kondisi meteorologi. 
 

ANALISIS HUBUNGAN BEBERAPA POLUTAN NO, 
NO2, NOx, O3 DAN PARAMETER CUACA, SUHU 

PERMUKAAN SERTA RADIASI MATAHARI 
GLOBAL DI BUKIT KOTOTABANG 
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METODE PENELITIAN 

Data yang dipergunakan adalah data rekaman dari peralatan kualitas udara dan pemantau 
otomatis cuaca yang dipergunakan di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang. 
Parameter NO/NO2/NOx berasal dari alat pemantau Thermo Scientific model 42i yang 
mempunyai resolusi pencatatan data NO/NO2/NOx setiap 5 menit, sementara data ozon 
permukaan didapat dari alat Thermo Scientific model 49C yang mempunyai resolusi 
kerapatan penyimpanan data setiap 1 menit. Untuk parameter cuaca suhu dan radiasi 
matahari global didapat dari alat pemantau cuaca otomatis MAWS Vaisala. 
Dalam menganalisis hubungan antar paramater digunakan analisis korelasi pearson dengan 
menilai keeratan hubungan yang dinyatakan dalam nilai koefisien korelasi R2. Nilai keeratan 
akan makin kuat apabila koefisien korelasi R2 mendekati ±1, dan keeratan akan dinyatakan 
lemah apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0. Sementara nilai-nilai deskripsi statistik 
data menggunakan metodologi statistik biasa untuk mencari nilai rata-rata, standar error, 
median dan seterusnya seperti yang ditampilkan dalam Tabel 1. 
Pemilihan periode data didasarkan pada tingkat ketersediaan data pada periode yang sama, 
sehingga data yang diolah adalah data pada waktu dan tanggal yang sama dengan tingkat 
keabsahan yang sama. Metode pemilihan data (tingkat keabsahan) dengan menilai semua 
data parameter dalam distribusi normal, apabila terdapat nilai-nilai luaran (outlier) maka 
akan dieliminasi, sehingga pada waktu yang sama salah satu nilai parameter tereliminasi 
berakibat data parameter yang lain akan secara ototmatis tereliminasi. Kriteria elimininasi 
didasarkan pada catatan log book dan ketidak sesuaian nilai > 2 kali deviasi standar. Nilai-
nilai deskripsi statistik yang sudah melalui uji normalitas dan eliminasi outlier tertera pada 
Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Deskripsi statistik data. 

Parameter NO NO2 NOx O3 SR TA 
Rata-rata 6.0 1.1 7.1 10.4 181.7 22.3 
Kesalahan Standar  0.0 0.0 0.0 0.1 4.2 0.1 
Median 5.8 1.1 7.0 9.7 6.4 21.2 
Modus 4.9 0.8 7.0 15.0 0.0 19.3 
Deviasi Standar 1.1 0.3 1.0 5.6 257.0 3.3 
Variansi Sampel 1.2 0.1 1.0 31.6 66053.7 11.0 
Kurtosis 0.1 1.5 0.5 0.2 0.1 -0.7 
Kemencengan 0.6 0.8 0.7 0.7 1.2 0.6 
Cakupan 7.1 3.1 7.0 34.9 1060.1 15.9 
Minimum 2.8 0.0 4.3 0.4 -0.1 15.4 
Maksimum 10.0 3.1 11.3 35.3 1060.0 31.2 
Jumlah (Xi) 22431.2 4195.9 26627.1 38751.8 679262.6 83248.8 
Jumlah Data (N) 3738.0 3738.0 3738.0 3738.0 3738.0 3738.0 
Derajat kepercayaan 
(95.0%) 0.0 0.0 0.0 0.2 8.2 0.1 

Sementara plot data semua parameter yang terdiri dari NO, NO2, NOx, Ozon, Radiasi 
Matahari (Solar Radiation / SR) dan Suhu Permukaan (Temperature of Amient / TA) 
ditampilkan pada Gambar 1. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perhitungan nilai-nilai koefisien korelasi empat parameter pencemar kualitas dan dua 
parameter cuaca ditampilkan dalam Tabel 2 dibawah ini. Terlihat bahwa parameter Nitogen 
Monoksida (NO) mempunyai nilai nilai koefisien korelasi R2 positif dengan parameter NOx, 
sementara mempunyai nilai negatif dengan parameter-parameter lainnya. Disini dapat 
dikatakan bahwa kenaikan parameter NO berkaitan erat dengan kenaikan NOx, sementara 
berbanding terbalik dengan penurunan parameter pencemar lain dan parameter cuaca. Hal 
yang berbeda ditunjukkan oleh parameter NO2 yang mempunyai nilai R2 positif terhadap 
parameter O3, SR dan TA, serta berkorelasi rendah negatif terhadap NOx. Untuk parameter 
NOx hanya berkorelasi positif terhadap NO dan berkorelasi negatif terhadap parameter yang 
lain. Parameter Ozon (O3) hanya berkorelasi postif terhadap NO2 tetapi negatif terhadap NO 
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dan NOx, sementara terhadap parameter cuaca menunjukkan positif semua dengan 
koefisien tertinggi terhadap suhu permukaan. 
 

 
 

Gambar 1. Time series parameter pengamatan Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2), 
Nitrous Oksida (NOx), Ozon Permukaan (O3), global Solar Radiation (SR) dan Temperature of Ambient 

(TA) pada periode Maret – September 2009 di Bukit Kototabang (rata-rata 5 menit). 

Untuk melihat proses pengaruh radiasi matahari terhadap pembentukan ozon melalui 
fotokimia terlihat pada Gambar 2. Nampak pola diurnal rata-rata radiasi matahari global 
yang hampir sama dengan pola diurnal rata-rata ozon permukaan terutama pada siang hari, 
namun setelah tengah malam terutama pada jam 2.00 terlihat konsentrasi ozon naik dari 
sebelumnya dan turun secara perlahan ke nilai sebelumnya (rata-rata konsentrasi malam 
hari). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lapisan inversi yang memaksa polutan turun 
pada kolum atmosfer rendah. 
 
 



 
Megasains 2(4): 208 – 217                              A.F. Ilahi 

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    211

Tabel 2. Perbandingan nilai-nilai korelasi (R2) beberapa pencemar dan kondisi cuaca secara 
keseluruhan. 

 NO NO2 NOx O3 SR TA 
NO 1      
NO2 -0.39 1     
NOx 0.95 -0.09 1    
O3 -0.63 0.62 -0.48 1   
SR -0.33 0.37 -0.23 0.46 1  
TA -0.50 0.50 -0.37 0.59 0.84 1 

 
Pada siang hari ketika intensitas radiasi global mencapai puncak pada jam 11.00 dan 
perlahan menurun hingga sore hari jam 17.00, konsentrasi O3 masih tinggi kemudian 
perlahan turun kembali hingga jam 19.00. Hal ini biasanya disebabkan pembentukan 
fotokimia dan kondisi meteorologi. Dari jam 08.00 hingga jam 14 – 15, kenaikan radiasi 
matahari dan tinggi lapisan pencampuran (mixing height) menyebabkan penurunan 
konsentrasi NOx dan penaikan konsentrasi O3 (Ulke dan Mezo, 1998). Penurunan variasi 
diurnal ini sepertinya lebih dikarenakan oleh proses dinamis dengan sedikit bukti disebabkan 
pleh proses kimia (Zellweger et al 2011). 
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Gambar 2. Konsentrasi diurnal rata-rata antara Radiasi Matahari Global dan Ozon Permukaan pada 
periode observasi. 

 
Reaksi kimia antara O3, NO dan NO2 
Sudah menjadi ketentuan bahwa antar-perubahan dari O3, NO dan NO2 dibawah kondisi 
atmosfer biasanya didominasi oleh reaksi sebagai berikut  : 

ONOhNO +→+ ν  ………………(1) 

MOOO +→+ 32  ………………(2) 

223 ONONOO +→+  ………………(3) 
Dimana M biasanya O2 atau N2 yang menjelaskan suatu molekul yang menyerap energi 
vibrasional yang berlebih dan kemudian menstabilkan molekul O3 yang terbentuk. 
νh menyatakan energi foton (dengan panjang gelombang < 424 nm) dan O adalah molekul 

oksigen monoatomik aktif. Persamaan ini membentuk rantai dengan tidak ada hasil kimiawi 
akhir misalnya seluruh efek reaksi (2) merupakan reaksi kebalikan (1). Reaksi-reaksi ini 
kemudian menyatakan suatu sistem tertutup yang mana komponen NOx (NO dan NO2) dan 
komponen OX (O3 dan NO2) berhubungan secara terpisah. Selama siang hari, NO, NO2 dan 
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O3 biasanya membentuk keseimbangan pada skala waktu beberapa menit, ini yang biasa 
dinamakan Keadaan Fotostasioner (Han et al 2011).  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

WIB

[N
O

].[
O

3]
/[N

O
2]

 (p
pb

)

 
Gambar 3. Variasi nilai rata-rata j2/k1 (ppb) 

 
Hubungan antara konsentrasi NO, NO2 dan O3 diterangkan oleh persamaan (Han et al 
2011): 

[ ][ ]
[ ] 1

2

2

3.
k
j

NO
ONO

=
 

dimana j2 adalah laju fotolisis NO2 dan k1 adalah laju koefisien untuk reaksi NO dengan O3.  
Gambar 3 menunjukan hasil perhitungan variasi diurnal nilai j2/k dalam ppb. Terlihat nilai 
bervariasi antara 1,8 hingga 3,5 ppb dengan rata-rata 2,1 ppb dan nilai maksimum pada jam 
15.00 WIB. Hal ini menunjukan koefisien reaksi NO dengan O3 maksimum terjadi pada jam 
15.00 waktu lokal. Koefisien k1 bervariasi sebagai fungsi suhu (T) dan mempunyai 
variasinya dengan suhu udara rata-rata seperti yang diharapkan  (Seinfield dan Pandis 
1998): 

[ ]Txmenitppmk /1430exp1023.3)//1( 3
1 −=  ………………(4) 

Gambar 4 di bawah menunjukkan variasi pada konsentrasi O3 siang hari sebagai fungsi 
rasio [NO2]/[NO] (interval sampel 5 menit). Sesuai dengan Gambar 4, konsentrasi O3 secara 
cepat naik pada nilai rendah NO2/NO (<0,4), hal ini mungkin implikasi dari ketika level O3 
rendah, reaksi produksi O3 mendominasi reaksi ini (Han et al 2011). Level O3 naik seiring 
dengan naiknya konsentrasi NO2/NO. Ketika konsentrasi O3 mencapai kira-kira 15 ppb, 
cenderung menjadi stabil, hal ini menunjukkan level O3 makin tinggi, maka akan 
menunjukkan reaksi O3 pada keadaan fotostasioner. Dalam gambar ini, digunakan fungsi 
Polinomial ln[NO2]/[NO], yang mana akan bermanfaat untuk prakiraan konsentrasi O3 
selama siang hari:  

342.28)ln(9841.9]3[ += xO ………………(5) 
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y = 9.9841Ln(x) + 28.342
R2 = 0.4858
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Gambar 4. Konsentrasi O3 bervariasi dengan rasio [NO2]/[NO]. 

Variasi Diurnal OX 
Jika proses fotokimia mempunyai pengaruh pada tingkat OX di daerah tercemar, maka 
diharapkan akan ada perbedaan perilaku OX selama siang hari dan malam hari (Han et al 
2011). Gambar 5 dibawah ini menunjukkan variasi diurnal rata-rata konsentrasi OX (interval 
sampel rata-rata 5 menit). Pola ini hampir sama seperti pola diurnal O3, dimana kenaikan 
secara perlahan naik mulai pada pagi hari jam 7.00 dan mencapai puncak antara jam 10.00 
hingga jam 17.00 WIB, kemudian turun kembali hingga malam hari, hal ini lebih dikarenakan 
proses fotokimia di atmosfer. 
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Gambar 5. Variasi diurnal rata-rata konsentrasi OX. 
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Gambar 6. Variasi harian rata-rata NO2/OX. 

 
Gambar 6 menunjukkan variasi diurnal rata-rata [NO2]/[OX]. Perbedaan porsi NO2 dengan 
O3 berhubungan dengan laju proses kimia, atau waktu yang tersedia untuk mereka terjadi. 
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Sangat jelas terlihat pada Gambar 5 dan 6, rasio lebih kecil [NO2]/[OX] dikarenakan 
tingginya konsentrasi O3 pada siang hari. Nilai negatif pada rasio disebabkan nilai parameter 
NO2 terukur sangat rendah bila dibandingkan pada daerah tercemar. 
Variasi diurnal rata-rata rasio [NO2]/[OX] terhadap NOx seperti nampak pada Gambar 7 di 
bawah bersama dengan kesesuaian empirisnya. Gambar ini menunjukkan proporsi besar 
OX secara progresif dalam pembentukan NO2 sebagaimana level NOx naik. Nilai tinggi NOx 
dapat dijelaskan oleh suatu proses oksidasi tambahan merubah NO menjadi NO2 (Han et al 
2011). Pada kala senja, penurunan yang cepat laju fotolisis NO2 dan melimpahnya atom 
oksigen memicu konversi NO menjadi NO2, sehingga total jumlah molekul NO2 dapat naik 
secara substansial pada jam-jam sore hari (Solomon et al 1987; Kerr et al 1977 dan 
Boughner et al 1980 dalam Meena 2007). 
 

y = 19.833Ln(x) - 49.123
R2 = 0.2277
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Gambar 7. Variasi diurnal rata-rata NO2/OX terhadap NOx dalam ppb. 

 
Variasi Diurnal Antara Parameter Pencemar dengan Parameter Cuaca 
Tabel 3 di bawah ini merupakan rangkuman keofisien korelasi (R2) antar pencemar dan 
parameter cuaca radiasi matahari dan suhu permukaan yang dibedakan dalam kolom siang 
hari dan malam hari. Untuk sing hari hubungan keeratan antar pencemar terlihat NO2 dan 
NO terhadap O3, koefisien tertinggi ditunjukan oleh NO terhadap NOx dimana variabel NO2 
sedikit berpengaruh terhadap NOx pada siang hari. Sementara diantara parameter 
pencemar yang mempunyai keeratan terhadap variabel cuaca hanya ditunjukkan oleh O3 
terhadap suhu permukaan dimana koefisien korelasinya relatif tinggi. 

Tabel 3. Perbandingan nilai-nilai korelasi (R2) beberapa pencemar dan kondisi cuaca siang dan 
malam. 

  
SIANG MALAM 

NO NO2 NOx O3 SR TA NO NO2 NOx O3 SR TA 
NO 1      1      
NO2 -0.07 1     -0.10 1     
NOx 0.87 0.01 1    0.93 0.00 1    
O3 -0.27 0.39 -0.09 1   -0.36 0.16 -0.03 1   
SR -0.02 0.05 -0.01 0.06 1  0.02 -0.01 0.02 -0.01 1  
TA -0.16 0.16 -0.07 0.23 0.54 1 -0.14 -0.10 -0.09 0.05 -0.04 1 
 
Pada malam hari, keeratan (koeefisien korelasi) antar variabel pencemar terlihat paling 
tinggi antara NO terhadap NOx serta NO terhadap O3. hal ini menunjukkan suatu bukti 
bahwa saat fotokimia tidak memungkinkan ternyata variabel NO dan NO2 masih merupakan 
pemicu tingginya konsentrasi ozon pada malam hari. 
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Gambar 8. Perbandingan nilai-nilai korelasi (R2) beberapa pencemar dan kondisi cuaca pada siang 

hari. 
Sementara hubungan keeratan antara variabel pencemar terhadap konidisi cuaca pada 
malam hari terlihat nilai koefisien tinggi yaitu antara NO2 dengan O3, hal ini menunjukkan 
tingginya variasi NO2 seiring naiknya ozon permukaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
pembentukan asam nitrat dari senyawa NO2 yang mana dapat terjadi pada waktu malam 
hari, sehingga reaksi radikal NO3 menjadi penting dan reaksi ini tidak terjadi pada siang hari 
karena reaksi fotolisis memecah radikal NO3. Radikal NO3 sendiri terbentuk sebagai berikut 
(Harrison 1997) : 

2332 ONOONO +→+ ………………(6) 
Sementara itu, NO dan NOx memperlihatkan korelasi negatif terhadap O3 yang merupakan 
senyawa yang mempengaruhi O3 permukaan, sebagaimana diterangkan oleh Asiati et al 
1997 yang meneliti pada daerah urban Jakarta. Daerah seperti Bukit Kototabang dimana 
lingkungan ambiennya adalah hutan hujan tropis, telah juga diterangkan oleh Duyzer et al 
1993; Fitzjarrald dan Lenshow 1993 dalam Duyzer et al 2005, bahwa reaksi antara NO 
dengan O3 dan fotolisis NO2 cukup cepat ikut dalam transport turbulen. Di atas hutan situasi 
ini lebih komplek. Turbulensi di atas lebih hebat tetapi pergantian sebentar-sebentar antar 
atmosfer dengan permukaan di bawah kanopi dapat membuat skala waktu lebih besar. 
Parsel udara dari atmosfer yang masuk ke hutan akan tertinggal di atas kanopi cukup lama 
sehingga memungkinkan proses kimia dalam perubahan komposisinya (Duyzer et al 2005). 
Sementara itu kondisi suhu udara berkorelasi negatif terhadap O3 dan besaran radiasi 
matahari malam hari menunjukan tidak ada korelasi terhadap kenaikan O3.  
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Gambar 9. Perbandingan nilai-nilai korelasi (R2) beberapa pencemar dan kondisi cuaca pada malam 

hari. 
KESIMPULAN 
Artikel ini menjabarkan hubungan antara beberap polutan primer, sekunder dan kondisi 
cuaca yang memungkinkan terjadinya reaksi keduanya pada daerah udara background 
(remote) Bukit Kototabang. Hasil yang nampak jelas terlihat bahwa polutan NO/NO2/NOx 
berperan aktif dalam pembentukan polutan sekunder (O3) pada malam hari, sementara 
pada siang hari O3 dipengaruhi oleh kondisi adanya radiasi matahari dan suhu tinggi. O3 
pada siang hari naik dengan tingginya radiasi matahari dan mencapai puncak pada siang 
hari dan perlahan turun kembali menjelang sore hingga malam hari, tetapi ada waktu 
dimana O3 naik pada malam hari dan ditengarai oleh tingginya polutan primer yang telah 
memicu pembentukan O3. Bentuk dan amplitudo siklus ozon dipengaruhi kuat oleh kondisi 
meteorologi dan tingkat kekuatan prekursor (NOx). 
Siklus konsentrasi NO dan konversi menjadi NO2 mempunyai pengaruh kuat pada siklus 
harian level ozon. Terdapat hubungan linear antara NO2 dan NOx sebagaimana NO dan 
NOx, dan hubungan polinomial antara rasio NO2/NO yang berguna untuk prakiraan O3 pada 
masa yang akan datang. Kesimpulan ini bersifat dapat berubah terhadap musim, oleh 
karena itu perlu analisis lebih lanjut dengan melibatkan data yang panjang sehingga akan 
nampak variasi musimannya. 
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ABSTRACT 
 

Streamflow information is used to determine characteristic of a reservoir. It strongly 
related to rainfall event that occurred in water shed on the area of reservoir. Rainfall will 
increase streamflow rate directly or with certain lag time. The aim of this research is to 
introduce basic theory and exercise about calibration and validation process of 
hydrological model. IHACRES model was used on this extent. This model was 
developed by The Australian National University (ANU) and has been used widely. 
IHACRES is a simple and very applicable model, especially to simulate hydrological 
process in tropical basin. Research was conducted in Sengguruh Water Shed, East 
Java. Input data were rainfall data, streamflow, and daily temperature in the period of 
1994-1996, which were being used for calibration and validation process for basin level. 
Result of simulation showed R2 = 0.703, indicating that this model can simulate 
hydrological process on the selected location, particularly on streamflow simulation. R2 
indicated a good coherency level between observation and model streamflow. 

Keywords: IHACRES, calibration, validation, tropical basin. 
 

PENDAHULUAN 
Debit air sungai atau danau berhubungan erat dengan kejadian curah hujan di wilayah 
tersebut. Peningkatan debit air dapat terjadi secara langsung pada saat kejadian hujan 
atau tidak langsung dikarenakan hujan tidak langsung mengalir ke sungai tetapi terjadi 
proses infiltrasi atau perkolasi terlebih dahulu. Dari hubungan tersebut, data curah hujan 
dapat dipergunakan untuk merekonstruksi debit air jika informasi debit tidak dipunyai. 
Waduk Sengguruh berlokasi di selatan kota Malang sekitar 24 km. Lokasi waduk ini 
berada pada bagian hilir dari pertemuan Kali Brantas dan Kali Lesti dan juga terletak 
pada ujung daerah genangan waduk Sutami. Bendungan Sengguruh ini dibangun 
dengan tujuan sebagai pembangkit listrik dengan daya terpasang 2x14.5 MW dan 
produksi  tahunan sebesar 91.02x106 kWh, selain itu waduk Sengguruh juga berfungsi 
untuk menahan sedimentasi yang masuk ke waduk Sutami. 
Salah satu model yang dapat dipergunakan untuk merekonstruksi debit air adalah 
software IHACRES. IHACRES (Identification of Unit Hydrograph And Component flows 
from Rainfall, Evaporation and Stream flow data) adalah suatu metode modeling 
streamflow pada curah hujan skala daerah aliran sungai (DAS). IHACRES ini 
merupakan hasil kerjasama antara Institute Hidrology (IH) dari Inggris dan the Centre for 
Resource and Environmental Studies  (CRES) di Australian National University (ANU), 
Canberra. IHACRES bertujuan untuk membantu ahli hidrologi atau ahli sumber daya air 
untuk mencirikan hubungan dinamis antara hujan basin dan streamflow. Aplikasi di 
dalam IHACRES meliputi: 
• Identifikasi dari unit hydrographs 
• Pemodelan series streamflow kontinu 
• Studi tentang perubahan lingkungan pada daerah hidrologi 
• Pemodelan run off 
• Pemisahan hydrograph (membantu menginvestigasi kualitas air) 
• Awal mula darai suatu Slow Flow Index 
• Awal mula dari karakteristik respon dinamis 
• Investigasi  hubungaan antara karakter respon dinamis dan pendeskripsi fisik DAS 

REKONSTRUKSI STREAMFLOW HARIAN WADUK 
SENGGURUH DENGAN MODEL IHACRES 
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• Mengajarkan teori unit hydrograph dan aplikasinya 
• Kepastian ataau control kualitass data hidrologi 
• Mengisi data streamflow yang kosong 
 

 

Gambar 1. Waduk Sengguruh. 

 

 

Gambar 2. Lokasi Waduk Sengguruh. 

Penekanan di dalam IHACRES adalah dalam mengindentifikasi pemodelan skala DAS 
curah hujan – perilaku run off lebih banyak daripada proses-proses hidrologi skala kecil 
dengan curah hujan penyebab streamflow. Untuk menjalankan IHACRES pertama kali 
perlu dikalibrasi pada periode yang telah kinerja model pada tahun yang telah dikenal 
dengan baik. Pada cara ini suatu DAS dapat dicirikan dengan parameter yang sedikit. 
Model mengambil inputnya yaitu parameter kalibrasi, data series waktu curah hujan dan 
suhu ataupun evapotranspirasi potensial. Sedangkan outputnya adalah series deret 
waktu streamflow yang telah dimodelkan. Untuk periode kalibrasi dan periode validasi 
juga dibutuhkan data observasi streamflow. 
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Kalibrasi mempunyai 2 modul yaitu modul non linier loss dan modul unit hydrograph 
linier. Relasi linier antara curah hujan efektif dan streamflow merupakan aplikasi dari 
teori unit hydrograph yang sudah dikenal  di mana secara konseptual dari DAS sebagai 
konfigurasi dari penyimpanan linier yang bekerja dalam deret ataupun paralel. Semua 
dari non linier secara umum diamati antara curah hujan dan streamflow yang 
diakomodasi di dalam modul non linier loss di mana mengkonversi curah hujan menjadi 
curah hujan efektif. 
Konseptualisasi dari proses distribusi spasial pada kedua modul linier dan non linier 
adalah sangat ketat. Keuntungan dari spasial ini adalah pendekatan lumped yaitu model 
membutuhkan hanya sejumlah kecil parameter yaitu sekitar 6 saja yaitu 3 untuk modul 
non linier loss dan 3 untuk modul unit hydrograph linier. Meskipun struktur ini adalah 
sederhana, metode IHACRES dapat menampilkan performa yang bagus untuk semua 
tipe dari DAS. Paket IHACRES Classic Plus dikembangkan dalam platform JAVA dan 
membutuhkan Java  
Runtime Environment, Java3D and VisAD (Visualisation for Algorithm Development) 
yang harus diinstall ke computer terlebih dahulu. IHACRES Classic Plus adalah suatu 
pengembangan ulang untuk versi Windows. Fitur-fitur yang ada di dalam software ini 
adalah sebagai berikut: 
• Modul original non linier loss yang di dalamnya terdapat perluasan dari DAS sesaat. 
• Perluasan dari modul linier untuk memasukkan semua kemungkinan fungsi transfer 

orde dua. 
• Perangkat korelasi silang (cross correlation) 
• Tambahan untuk mem-fit-kan indikator 
• Perangkat visualisasi termasuk di dalamnya pembesaran dan plot 3 dimensi. 
Model IHACRES ini merupakan model yang sederhana sekali dikarenakan data yang 
dibutuhkan untuk menjalankan model hanya terdiri dari data debit, data curah hujan, 
data temperature dan luas DAS. Untuk deret waktu pemodelan dapat digunakan dalam 
satuan menit, jam, harian dan bulanan. Untuk menjalankan model IHACRES ini secara 
umum dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut: 
• Meng-input-kan data yang terdiri dari data debit, data curah hujan, data temperature 

dan luas DAS 
• Kalibrasi moodel yang terdiri dari mendefinisikan dari periode dan membangun 

model (modul non linier dan linier) 
• Proses simulasi, yang bisa dilakukan jika proses kalibrasi telah dilakukan terlebih 

dahulu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi debit waduk sengguruh dengan 
menggunakan data curah dan suhu harian di sekitar Waduk Sengguruh. 
 
METODE PENELITIAN 

Data 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
• Data observasi curah harian periode 1 Januari 1994 – 31 Desember 1996 dalam 

satuan mm. 
• Data suhu dari stasiun klimatologi terdekat yaitu Stasiun Klimatologi Karang Ploso 

periode 1 Januari 1994 – 31 Desember 1996 dalam satuan derajat celcius. 
• Data debit waduk Sengguruh periode 1 Januari 1994 – 31 Desember 1996 dalam 

satuan m3/s. 
Adapun luas keseluruhan dari DAS sengguruh adalah 1659 km2. 

Metode 
Beberapa metode statistik yang dipergunakan di dalam model IHACRES ini adalah 
sebagai berikut: 
Bias, yaitu keseluruhan nilai kesalahan (error) dari volume aliran dalam unit mm/tahun 
yang didefinisikan : 
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Di mana Qo adalah nilai aliran observasi, Qm adalah nilai aliran model dan n adalah 
jumlah sample. 
Bias relatif: 

 
( )
∑

∑ −
=

0

M0

Q

QQ
relatifBias  (2) 

R2, yaitu menghitung kesesuaian antara aliran observasi dan aliran model : 
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R2_sqrt yaitu variasi dari R2, memberikan pembobotan yang kurang terhadap puncak 
aliran : 
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R2_log yaitu variasi dari R2,  memberikan pembobotan yang sama  terhadap percentile 
semua aliran 
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R2_inv yaitu variasi dari R2, memberikan pembobotan lebih dari aliran rendah 
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Di mana ε  adalah  90th  percentile dari aliran observasi non-zero. 
Cross correlation adalah suatu metode standar dari estimasi derajat terhadap dua deret 
yang berkorelasi. Dengan memperhatikan 2 deret x(i) dan y(i) di mana i=0,1,2,...,N-1. 
Cross correlation r pada keterlambatan d didefinisikan sebagai : 
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Di mana mx dan my adalah rata-rata dari deret yang berkorespondensi. Jika dihitung 
untuk semua keterlambatan d=0,1,2,...,N-1 kemudian hasilnya di dalam deret cross 
correlation dari dua kali panjang sebagai deret asli. 
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Terdapat anggapan dari apa yang harus dilakukan ketika indeks menjadi deret kurang 
dari 0 atau lebih besar atau sama dengan jumlah titik (i-d < 0 atau i-d ≥ N). Pendekatan 
yang paling sering digunakan adalah tidak mempergunakan titik tersebut atau 
mengasumsikan deret x  dan y adalah o untuk i<0 dan i≥N. Pada beberapa aplikasi 
pemrosesan sinyal, deret diasumsikan menjadi melingkar dimana kasus dari indeks di 
luar jangkauan adalah “wrapped” ke belakang dalam jangkauan seperti x(-1) = x(N-1), 
x(N+5)=x(5) dan seterusnya. 
Jarak dari keterlambatan d dan kemudian panjang dari deret cross correlation dapat 
kurang dari N, untuk contoh tujuan mungkin terhadap korelasi tes pada keterlambatan 
pendek saja. Penyebutan angka dalam ekspresi di atas membutuhkan normalisasi 
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koefisien korelasi yaitu -1 ≤ r(d) ≤ 1, batas ini mengindikasikan tidak ada korelasi. 
Korelasi negative yang tinggi mengindikasikan korelasi tinggi tetapi berkebalikan. 
 
Masukan data model IHACRES 
Data yang dimasukkan ke dalam model adalah seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut 
yaitu : 

Tabel 1. Data masukan untuk pemodelan. 

 
 
Proses kalibrasi 
Selanjutnya dari data masukan tersebut kemudian dilakukan proses kalibrasi yaitu 
proses kalibrasi pada periode basah di mana terjadi fluktuasi curah hujan yang cukup 
besar. Untuk proses kalibrasi ini dipilih periode dari tanggal 1 Januari 1995 sd 31 Mei 
1996. 
Gambar 3 di bawah memperlihatkan cross correlation antara curah hujan dan 
streamflow untuk mengidentifikasi waktu keterlambatan (delay) di antara deret waktu. 
Dari hasil cross correlation terlihat bahwa terjadi keterlambatan 0 hari antara curah 
hujan dan streamflow. 

 
Gambar 3. Cross correlation antara hujan dan streamflow. 
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Tabel 2. Tabel kalibrasi modul linier periode 1. 
 

 
 

Tabel 3. Tabel kalibrasi modul non linier periode 1. 

 
 
Untuk variabel instrumental dipilih 2 exponential stores and instantaneous store in 
parallel (2.2). Dari pemilihan parameter-parameter tersebut maka didapatkan nilai R2 
sebesar 0.703. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari data masukan curah hujan harian kemudian diplot sebagai deret waktu, terlihat 
bahwa terjadi periode deret hujan dan periode deret kering. Dari plot curah hujan 
tersebut terlihat adanya variasi yang cukup tinggi nilai curah hujan hariannya. Curah 
hujan tertinggi tercatat pada tanggal 5 Desember 1995 sebesar 126 mm yang terjadi 
pada periode musim hujan. 
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Plot Curah Hujan Harian
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Gambar 4. Plot curah hujan harian. 

Suhu harian yang diambil dari stasiun terdekat yaitu stasiun Karang Ploso 
memperlihatkan variasi suhu, di mana suhu terendah adalah 20°C dan suhu tertinggi 
sebesar 26°C jadi terdapat beda antara suhu maksimum dan minimum sebesar 6°C. 
Nilai suhu ini akan mempengaruhi tingkat penguapan di permukaan waduk di mana 
semakin tinggi suhu akan menambah laju penguapan demikian juga sebaliknya. 

Plot suhu harian
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Gambar 5. Plot suhu harian. 

Streamflow harian minimum yang tercatat adalah sebesar 12 m3/s dan maksimum 
sebesar 660 m3/s. Dari nilai streamflow tersebut terlihat bahwa nilainya tidak pernah 0 
m3/s yang artinya walaupun tidak ada hujan masih terjadi streamflow. Dari kenyataan ini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa curah hujan bukanlah faktor satu-satunya yang 
menghasilkan streamflow tetapi masih ada faktor yang lainnya. 



 
Megasains 2(4): 218 – 230                      E. Makmur 

 
 

   MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan 225

Plot streamflow harian
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Gambar 6. Plot streamflow harian. 

Dari table summary statistic terlihat bahwa nilai korelasi tertinggi terjadi pada tahun 
kedua yaitu pada tahun 1995 sebesar 0.8, sedangkan nilai korelasi terendah pada tahun 
pertama sebesar 0.3. Nilai bias berhubungan kuat dengan nilai R2, tetapi secara umum 
nilai R2 adalah 0.7 di mana nilai tersebut adalah nilai yang cukup signifikan untuk 
menyatakan hubungan antara streamflow observasi dan streamflow model. 

Tabel 4. Summary statistic. 

 
Jika informasi curah hujan harian dan streamflow harian diplot secara bersamaan maka 
terlihat adanya hubungan yang kuat antara keduanya. Peningkatan curah hujan harian 
akan menaikkan laju streamflow seperti yang terlihat pada kejadian curah hujan tertinggi 
juga akan menghasilkan streamflow tertinggi pula. 
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Plot Curah Hujan Harian dan Streamflow
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Gambar 7. Plot curah hujan dan streamflow. 

Dari hasil simulasi streamflow dari model IHACRES kemudian diplot bersama 
streamflow observasi terlihat bahwa hasil pemodelan sudah dapat mengakomodir pola 
dari streamflow observasi terutama sekali sudah dapat menangkap sinyal streamflow 
maksimum walaupun nilainya masih belum sama. 

Plot Curah Streamflow observasi dan model
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Gambar 8. Plot streamflow observasi dan model. 
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Plot Streamflow (obs dan model) dan curah hujan
Tahun 1994
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Gambar 9. Plot streamflow observasi dan model serta curah hujan tahun 1994. 

Plot Streamflow (obs dan model) dan curah hujan
Tahun 1995
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Gambar 10. Plot streamflow observasi dan model serta curah hujan tahun 1995. 
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Plot Streamflow (obs dan model) dan curah hujan
Tahun 1996
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Gambar 11. Plot streamflow observasi dan model serta curah hujan tahun 1996. 

Dari beda antara streamflow observasi dan model kemudian diplot nilai kesalahan 
(error) yaitu error factual dan error absolute. 

Plot error streamflow observasi dan model
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Gambar 12. Plot nilai kesalahan antara streamflow observasi dan model. 
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Plot error absolut streamflow observasi dan model
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Gambar 13. Plot nilai kesalahan absolute antara streamflow observasi dan model. 

Nilai error yang besar berhubungan dengan nilai curah hujan harian. Dari plot antara 
nilai error absolute dan curah hujan terlihat bahwa nilai error maksimum terjadi pada 
saat terjadi curah hujan maksimum. Untuk sebaliknya terlihat bahwa nilai error akan 
minimum jika tidak terjadi curah hujan atau curah hujannya kecil. Dari kenyataan ini 
terlihat bahwa variabilitas dari curah hujan akan mempengaruhi tingkat akurasi dari 
model IHACRES. 

Plot error absolut streamflow dan curah hujan
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Gambar 14. Plot error absolute dan curah hujan. 

 

KESIMPULAN 
Secara umum dapat dikatakan bahwa, kalibrasi model IHACRES di DAS Sengguruh 
menunjukkan hasil yang baik dengan nilai R2 = 0.701. Sehingga disimpulkan bahwa 
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model IHACRES dapat digunakan untuk simulasi streamflow harian di DAS Sengguruh. 
Penerapan model IHACRES dapat dilakukan pada DAS lainnya untuk mendapatkan 
informasi streamflow berdasarkan data curah hujan untuk mendapatkan informasi 
keterkaitan antara curah hujan dan streamflow. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Indarto. 2006. Kalibrasi Model IHACRES untuk Simulasi Neraca air harian di DAS 
Bedadung, Jawa Timur, Indonesia. Media Teknik Sipil, 111-122. 
Croke, B.F.W., F. Andrews, J. Spate, and S. Cuddy. 2004. IHACRES User Guide. 
Software Version Classic Plus - V2.0. ICAM Centre, The Australian National University. 
Croke, B.F.W., F. Andrews, A.J. Jakeman, S. Cuddy, and A. Luddy. 2005. Redesign of 
the IHACRES rainfall-runoff model. Proceedings of the 29th Hydrology and Water 
Resources Symposium, Engineers Australia, February 2005. 



1. Stastiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 
e-mail: herizal@bmkg.go.id 

2. National Renewable Energy Laboratory, Colorado. 

 

ABSTRACT 

Bukit Kototabang Global GAW Station, BMKG, recently received a new cavity radiometer to 
provide a calibration reference. The new cavity radiometer type is AHF 34925 Absolute 
Cavity Radiometer. The new cavity radiometer was included in a WMO sanctioned 
pyrheliometer comparison, NPC-2011. The purpose of this NPC is to provide participants 
with current World Radiometric Reference (WRR) reduction factors to their absolute cavity 
radiometer. Preliminary WRR equivalency of 1.059984 was determined based on 
comparison with traceable WMO and other instruments for AHF 34925 Absolute Cavity 
Radiometer. This preliminary number and subsequent final equivalency will provide the Bukit 
Kototabang calibration system with calibration that is traceable to the world reference. To 
enhance and improve the calibration procedure at the station, calibration software called 
Radiometer Calibration System (RCS) was developed. The software and procedure were 
successfully validated by comparing results with radiometers calibrated by the National 
Renewable Energy Laboratory (NREL)  through BORCAL program. Results of these 
experiments are shown in this paper. 

Keywords: Radiometer Calibration System 

 
PENDAHULUAN 

Radiasi matahari adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 
99% radiasi matahari yang tiba di permukaan bumi berasal dari radiasi dengan rentang 
panjang gelombang 0,3 sampai dengan 3,0 µm. Radiometer adalah istilah yang biasa 
digunakan untuk menyebut peralatan pengukur intensitas radiasi matahari. Radiometer 
bekerja berdasarkan prinsip konversi energi, yaitu energi radiasi elektromagnetik dirubah 
menjadi energi dalam bentuk lain yang dapat diukur dari peralatan yang umum tersedia. 
Biasanya energi radiasi pertama diubah menjadi energi panas melalui permukan penyerap 
radiasi berwarna hitam, kemudian energi panas tersebut dirubah menjadi energi listrik yang 
luarannya dapat diukur dengan voltmeter. 
Secara umum radiometer untuk mengukur internsitas radiasi matahari yang diterima 
permukaan bumi terdiri dari dua jenis, yaitu : pyranometer dan pyrheliometer.  Pyranometer 
adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari yang diterima satu luasan  
pada permukaan bumi yang berasal dari seluruh lengkung langit diatas bidang pengukuran. 
Secara fisis pyranometer mengukur dua komponen radiasi, yaitu radiasi langsung yang 
berasal dari daerah sekitar piringan matahari dan radiasi tidak langsung yaitu radiasi yang 
jatuh pada suatu permukaan bumi setelah lebih dahulu melalui proses hamburan maupun 
pantulan oleh awan maupun partikel-partikel yang ada di atmosfer. Sedangkan 
pyrheliometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari yang diterima 
satu luasan di permukaan bumi yang berasal dari radiasi di sekitar piringan matahari saja. 

APLIKASI PERANGKAT LUNAK RADIOMETER 
CALIBRATION SYSTEM (RCS) PADA AHF-AWX 

34925 ABSOLUTE CAVITY RADIOMETER 
Herizal1 dan Stephen Wilcox2 
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Gambar 1. Pyranometer (kiri) dan Pyrheliometer (kanan). 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang selanjutnya ditulis SPAG Kototabang 
sejak akhir tahun 1995 telah mengukur 4 (empat) parameter dasar radiasi matahari yang 
diterima permukaan bumi (global, baur, Near infra red dan Direct Normal). Sejak saat itu 
data hasil pengukuran radiasi matahari SPAG Kototabang, secara teratur dikirim ke World 
Radiation Data Centre (WRDC) di St Petersbug, Rusia.  Untuk menjamin kebenaran data 
yang dihasilkan dari pengukuran, secara berkala seluruh radiometer yang dimiliki ( 3 
piranometer dan 1 pirheliometer ) dikalibrasikan menggunakan peralatan radiometer standar 
yang dimiliki yaitu AHF 3014 Absolute Cavity Radiometer. Pada tahun 1999 WMO 
mengikutsertakan AHF 3014 Absolute Cavity Radiometer pada kegiatan interkomparasi 
NREL Pyrheliometer Comparisons . Keikutsertaan ini dimaksudkan agar hasil pengukuran 
yang dilakukan SPAG Kototabang tertelusur (traceable) ke World Radiometric Reference. 
Pada tahun  2004 terjadi kerusakan pada sistem kendali AHF30114, sehingga sejak saat itu 
kegiatan kalibrasi terhenti sementara. Pada tahun 2010 Stasiun GAW Bukit Kototabang 
menerima satu peralatan radiometer standar AHF-WX 34925 Absolute Cavity Radiometer  
sebagai pengganti peralatan yang rusak. Untuk kembali mendapatkan ketertelussuran ke 
World Radiometric Reference (WRR), pada September 2011 instrumen berpartisipasi pada 
kegiatan interkomparasi NPC-2011. NPC ini memiliki tujuan untuk memberikan faktor 
reduksi WRR baru pada instrumen standar masing-masing partisipan. 

 

Gambar 2. Absolute Cavity Radioemeter. 

Hasil kegiatan NPC-2011 memberikan faktor reduksi WRR with Window untuk AHF-AWX 
34925 Absolute Cavity Radioemeter sebesar 1.05998442. Arti dari angka tersebut adalah 
jika hasil pengukuran AHF 34925 dikalikan dengan WRR reduction faktor  maka pembacaan 
hasil pengkuran tersebut sama dengan pembacaan menggunakan World Standard Group, 
sebagai standar dunia untuk pengukuran radiasi matahari.  

Kalibrasi Radiometer 
Kalibrasi pada hakekatnya adalah membandingkan data-data hasil pengukuran instrumen 
operasional atau instrumen lapangan dengan data-data yang dihasilkan instrumen standar. 
Kalibrasi mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk mengoreksi perubahan-perubahan 
kepekaaan atau ketelitian suatu instrumen yang disebabkan faktor usia dan faktor 
lingkungan seperti panas, hujan, debu, dan sebagainya (Rochim, 1985). 
Dalam kajian radiasi matahari alat ukur standar dinamakan Absolute Cavity Radiometer, 
selanjutnya cukup ditulis cavity, sedangkan alat ukur operasional biasanya disebut 
radiometer. Ada dua jenis radiometer yang digunakan untuk keperluan operasional, yaitu : 
Pyrheliometer dan Pyranometer. Pyrheliometer digunkan untuk mengukur radiasi langsung 
yang berasal dari sekitar piringan matahari, sedangkan pyranometer digunakan untuk 
mengukur radiasi total. Dari kedua instrumen tersebut dengan sedikit modifikasi dapat 
diukur beragam parameter radiasi matahari lainnya, seperti : radiasi baur, radiasi near infra 
red dan lain-lain. 
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Radiometer memerlukan kalibrasi secara berkala karena adanya degradasi sensor sebagai 
akibat pemaparan terhadap radiasi matahari terus menerus dan faktor-faktor lingkungan 
lainnya. Sensitivitas termopil radiaometer berubah sekitar satu hingga dua persen untuk 
pyranometer dan untuk pyrheliometer degradasi tersebut jauh lebih kecil (Wilcox, et all 
2000). Untuk pyranometer degradasi tersebut lebih besar terjadi pada tahun pertama 
instrumen tersebut dioperasikan. 
Kalibrasi pyrheliometer merupakan salah satu kegiatan kalibrasi radiometer. Proses kalibrasi 
pyrheliometer relatif lebih mudah dibandingkan dengan kalibrasi pyranometer karena 
komponen radiasi matahari yang dideteksi oleh pyrheliometer sama dengan komponen 
radiasi matahari yang dideteksi oleh instrumen standar, cavity, yaitu radiasi langsung (direct 
normal) yang berasal dari radiasi daerah sekitar piringan matahari. Kalibrasi pyrheliometer 
dilakukan dengan membandingkan secara langsung luaran cavity (WM-2) dan luaran 
pyrheliometer (mV). Skema dari kalibrasi pyrheliometer dapat dilhat pada gambar dibawah 
ini.  

 

Gambar 3. Skema kalibrasi pyrheliometer. 

Sedangkan untuk kalibrasi pyranometer proses tersebut tidak dapat dilakukan secara 
langsung, karena komponen yang diukur oleh cavity berbeda dengan komponen yang 
diukur oleh pyranometer. Komponen yang diukur oleh cavity hanya sebagian dari komponen 
radiasi matahari yang diukur oleh pyranometer. Oleh karena itu untuk mengkalibrasi 
pyranometer bagian yang dibandingkan adalah bagian yang sama seperti yang diukur oleh 
cavity, yaitu radiasi langsung, dengan beberapa tehnik diantaranya metode shading dan 
unshading. 
Meode shading dan unshading 
Metode shading dan unshading adalah metode yang diturunkan dari pendekatan adanya 
hubungan fisis paramater radiasi matahari total,  radiasi langsung dan radiasi baur. Secara 
matematis hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut : 

                                          Itot = Idir cos θ  +  Idif     ............................(1) 

dimana: Itot  = radiasi total 

             Idir = radiasi langsung 

             Idif = radiasi baur 

Dalam metode shading dan unshading instrumen standar, cavity, mengukur komponen 
radiasi langsung, sedangkan instrumen uji (pyranometer) secara bergantian mengukur 
sekaligus dua komponen radiasi matahari yaitu: radiasi total dan radiasi baur . Dalam 
metode ini, pada saat unshading pyranometer mengukur radiasi total, sedangkan pada saat 
shading, pyranometer mengukur komponen radiasi baur. Selisih dari radiasi total dikurangi 
radiasi baur tidak lain adalah komponen radiasi langung. Komponen radiasi langsung dari 
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pyranometer inilah yang dibandingkan dengan luaran cavity untuk mengkalibrasi 
pyranometer. Dengan demikian persamaan 1., diatas dapt ditulis :  

                                                      Idir cos θ       =  Itot   -     Idif ........................... (2) 

 

     

 

                                                       Cavity                   Pyranometer 

Skema dari teknik shading dan unshading dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 
Gambar 4. Skema kalibrasi pyranometer. 

Radiometer Calibration System (RCS) 
Perkembangan teknologi komputer dan instrumen memungkinan otomatisasi banyak fungsi-
fungsi kalibrasi yang menawarkan efisien dan mengurangi banyak kesalahan operator. RCS 
merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh National Renewable Energy 
laboratory (NREL) untuk membantu sebagian kerja manual dalam proses kalibrasi. Melalui 
perangkat lunak ini memungkinkan banyak fungsi fungsi kalibrasi dilakukan secara otomatis 
sehingga mengurangi tugas-tugas operator. Secara umum RCS membantu membantu 
mengurangi kerja manual operator yang dilakukan pada proses kalibrasi internal cavity 
sebelum kalibrasi pyrheliometer dan pyranometer dilakukan. 
Khusus untuk kalibrasi pyranometer dengan metode shading dan unshading RCS memberi 
sinyal kepada operator kapan kegiatan shading dimulai dan kapan diakhiri demikian 
seterusnya hingga satu siklus kegiatan kalibrasi selesai dilakukan. RCS menyimpan seluruh 
data-data kalibrasi dalam satu beberapa file, sehingga operator tidak perlu mencatat 
langsung dari displaymeter  seperti yang dilakukan pada teknik shading dan unshading 
sebelumnya. Selama proses kegiatan kalibrasi berlangsung operator dapat melihat jalannya 
kalibrasi melalui windows pada tampilan aplikasi RCS sehingga memungkinkan operator 
cepat bertindak jika menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses kalibrasi. 
Selanjutnya  seluruh data dari rangkaian kalibrasi disimpan berupa file dalam format 
worksheet yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tampilan dari aplikasi RCS 
dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5. Antarmuka perangkat lunak RCS. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian mengambil tempat di Surface Radiation Research Laboratory (SRRL) 
Departemen Energi Amerika, Golden-Colorado. Pengambilan data dilakukan saat kondisi 
langit benar-benar cerah selama dua hari. Alokasi waktu kegiatan kalibrasi diambil dua hari 
untuk melihat konsistensi hasil kalibrasi. Pada penelitian ini Cavity 34925 yang dimiliki 
SPAG Kototabang digunakan sebagai instrumen referen atau instrumen standar dan 
beberapa pyranometer dan pyrheliometer dari beberapa pabrikan, seperti Eppley, Kip 
Zonnen dan LiCor digunakan sebagai instrumen uji. 
Selanjutnya hasil kalibrasi terakhir yang dilakukan NREL melalui program BORCAL 
dijadikan pembanding terhadap hasil kalibrasi yang dilakukan dengan bantuan perangkat 
lunak RCS. Hasil dari kedua kegiatan kalibrasi dibandingkan dengan mengurangi 
responsitivitas hasil BORCAL dengan RCS dan dibagi dengan responsitas BORCAL. Nilai 
yang didapat merupakan persentase penyimpangan antara dua hasil uji kalibrasi tersebut. 
Jika hasil tersebut positif berarti hasil kalibrasi RCS lebih tinggi dari BORCAL. Sebaliknya 
jika hasil tersebut negatif maka hasil kalibrasi RCS lebih rendah dari BORCAL. Selanjutnya 
derajat ketidakpastian hasil BORCAL digunakan untuk uji nilai batas, jika nilai uji RCS di luar 
nilai BORCAL maka hasil kalibrasi dengan bantuan perangkat lunak perlu dikaji ulang. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kalibrasi Pyrheliometer 
Hasil kegiatan kalibrasi pyrheliometer program RCS yang dilakukan pada tanggal 28 dan 30 
September 2011 ditampilkan dalam Tabel 1. Dari data hasil kalibrasi tersebut terlihat 
perbedaan yang kecil antar hasil dua kegiatan kalibrasi dalam satu hari (pagi dan siang) 
sekitar 0.12%. Selanjutnya jika dibandingkan hasil kalibrasi dalam selang satu hari maka 
tampak ada sedikit peningkatan perbedaan, sekitar 0.23%. Perbedaan tersebut wajar, 
karena sangat sulit mendaptkan kondisi langit yang sama untuk kegiatan kalibrasi di tempat 
terbuka. Secara umum data-data hasil kalibrasi tersebut menunjukan angka-angka yang 
konsisten. 
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Tabel 1. Hasil Kalibrasi Pyrheliometer Program RCS. 

Pabrikan Model S/N Tanggal 
(2011) Waktu (MST) Avg 

Zenith 
RCS 
RS 

µV/W/m2 

Eppley NIP 28322E6 

28-Sep 8:34 - 9:58 54.9 8.16 
28-Sep 14:18 - 14:43 55.6 8.17 
30-Sep 7:13 - 8:38 68.4 8.12 
30-Sep 11:45 - 12:42 43.1 8.14 

Kipp & 
Zonen CHP1 080009 

28-Sep 7:37 - 8:23 67.2 7.91 
28-Sep 12:08 - 12:33 42.4 7.93 
30-Sep 8:53 - 9:46 54.8 7.91 
30-Sep 12:48 - 13:23 46.1 7.93 

Kipp & 
Zonen CH1 080033 28-Sep 14:50 - 15:23 61.3 8.96 

              Ket. : MST = Mountain Standar Time 

Selanjutnya jika dibandingkan responsitivitas hasil kalibrasi terakhir yang dilakukan oleh 
program BORCAL, yang dalam penelitian ini diasumsikan sebagai standar, seluruh hasil 
kalibrasi pyrheliometer RCS semua berada dalam rentang ketidakpastian BORCAL. Data-
data tersebut menggambarkan hasil kalibrasi pyrheliometer RCS, mirip dengan hasil 
kalibrasi pyrheliometer BORCAL. Dengan perkataan lain program Aplikasi RCS valid untuk 
alat bantu kalibrasi pyrheliometer. Data-data perbandingan hasil kalibrasi Aplikasi RCS dan 
BORCAL dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Kalibrasi Pirheliometer Aplikasi RCS dan BORCAL. 

Pabrikan Model S/N 
RCS 
RS 

µV/W/m2 

BORCAL 
RS 

µV/W/m2 
BORCAL 

Uncert (%) 
RCS -

BORCAL 
(%) 

Eppley NIP 28322E6 

8.16 8.17 +1.69/-1.17 -0.12 
8.17 8.17 +1.69/-1.17 0.0 
8.12 8.17 +1.69/-1.17 -0.61 
8.14 8.17 +1.69/-1.17 -0.37 

Kipp & Zonen CHP1 080009 

7.91 7.95 +1.13/-0.82 -0.50 
7.93 7.95 +1.13/-0.82 -0.25 
7.91 7.95 +1.13/-0.82 -0.50 
7.93 7.95 +1.13/-0.82 -0.25 

Kipp & Zonen CH1 080033 8.96 8.935 +0.92/-0.78 +0.28 

Kalibrasi Pyranometer 
Protokol waktu shading dan unshading untuk pyranometer Eppley model 8-48 ditetapkan 
selama 90 detik, hal ini dilakukan karena pyranometer model 8-48 mempunyai respon waktu 
yang lambat. Sedangkan untuk pyranometer lainnya baik Eppley dan non Eplley protokol 
waktu shading dan unshading nya ditetapkan selama 60 detik. Hasil kegiatan kalibrasi 
pyranometer program RCS yang dilakukan pada tanggal 28 dan 30 September 2011 
dditampilkan dalam Tabel-3. 

Tabel 3. Hasil Kalibrasi Pyranometer Program RCS. 

Pabrikan Model S/N Tanggal 
(2011) Waktu (MST) 

Avg 
Zenith 

° 

RCS 
RS 

µ/W/m2 
Eppley PSP 24191F3 28-Sep 10:09 - 10:31 46.7 8.03 
Eppley PSP 18041F3 28-Sep 10:45 - 11:04 43.8 6.64 

Eppley 8-48 35243 
28-Sep 11:11 - 11:26 42.4 8.42 
28-Sep 

(90 sec)* 11:34 - 12:00 41.9 8.6 

Eppley 8-48 35245 

28-Sep 
(90 sec)* 13:43 - 14:11 50.8 9.61 

30-Sep 
(90 sec)* 10:55 - 11:37 43.4 

 9.61 

30-Sep 
(90 sec)* 13:57 - 15:02 56.2 9.61 
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Kipp & 
Zonen 

CMP-
22 080016 

28-Sep 12:45 - 13:09 44.5 
 

9.61 
 

30-Sep 13:31 - 13:49 49.5 
 

9.7 
 

LI-COR LI-200 PY1704 28-Sep 13:17 - 13:34 47.2 15.1 

Uji konsitensi juga menunjukan adanya konsistensi hasil yang ditunjukan dua hari kegiatan 
kalibrasi.  

Selanjutnya jika dibandingkan responsitivitas hasil kalibrasi terakhir yang dilakukan program 
BORCAL dengan kalibrasi yang dilakukan RCS maka untuk seluruh piranometer merek 
Eppley hasil kalibrasinya berada dalam rentang ketidakpastian kalibrasi program BORCAL.  

Sedangkan untuk piranometer merek Kipp&Zonen hasil kalibrasi berada sedikit di luar 
rentang ketidakpastian BORCAL. Instrumen tipe ini memiliki waktu respon yang cepat, jadi  
waktu respon bukanlah kandidat penyebab dari kasus ini. Namun model  instrumen ini 
memiliki kompensasi termopil dalam badannya yang dapat menambah faktor ketidakpastian 
ketika proses kalibrasi berpindah dari  keadaan shading ke keadaan unshading.  

Untuk piranometer merek LI-COR Li-200, hasil kalibrasi dengan program RCS  menunjukan 
penyimpangan yang jauh berada di luar rentang ketidakpastian BORCAL.  Dari penelusuran 
histori inventori instrumen tersebut   diketahui alat tersebut terakhir dikalibrasi tahun 2005 
dan sejak saat itu disimpan dalam ruang penyimpan dan tidak pernah digunakan. Meskipun  
dalam kurun waktu tersebut alat tersebut disimpan dalam gudang dan tidak pernah 
digunakan namun tidak ada simpulan yang dapat diambil apakah perbedaan yang besar 
tersebut disebabkan oleh faktor menurunnya kepekaan disebabkan lama tersimpan dalam 
ruangan gelap atau metode shading dan unshading tidak tepat digunakan untuk tipe 
piranometer ini yang sensornya terbuat dari silikon.  

Tabel 4. Perbandingan Kalibrasi Pyranometer Aplikasi RCS dan BORCAL. 
 

Pabrikan Model S/N 
RCS 
RS 

µV/W/m2 

BORCAL 
RS 

µV/W/m2 

BORCAL 
Uncert (%) 

RCS - 
BORCAL (%) 

 
Eppley 

 
PSP 24191F3 8.03 8.038 +3.10 / -5.62 -0.10 

Eppley PSP 18041F3 
 

6.64 
 

 
6.641 

 
+3.11 / -4.46 -0.02 

 
Eppley 

 
8-48 35243 

 
8.42 8.8266 +4.66 / -2.88 -4.61 

8.6 
 8.8266 +4.66 / -2.88 -2.57 

Eppley 8-48 35245 
9.61 9.61 +2.80 / -2.54 0.0 
9.61 9.61 +2.80 / -2.54 0.0 
9.61 9.61 +2.80 / -2.54 0.0 

Kipp & 
Zonen CMP-22 080016 

 
9.61 

 

9.43 
 +1.65 / -2.23 +1.91 

9.7 
 9.43 +1.65 / -2.23 +2.86 

LI-COR LI-200 PY1704 15.1 14.094** +2.13 / -1.21 +7.14 
 

Gambar 6 dan Gambar 7 memperlihatkan perbandingan nilai responsivitas BORCAL 
dengan RCS pada tanggal 28 dan 30 September 2011. Dari kedua gambar tersebut terlihat 
bahwa secara umum kedua nilai responsivitas memiliki persentase perbedaan yang kecil 
dan konsisten untuk seluruh pirheliometer akan tetapi untuk piranometer menunjukan 
adanya variasi perbedaan. Perbedaan tersebut tampak terlihat untuk piranometer merek Li-
Cor dan sedikit terlihat untuk piranometer merek Kipp&Zonen.   
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Gambar 6. Perbandingan responsivitas BORCAL dengan RCS tanggal 28 September 2011 di Solar 

Radiation Research Lab, Golden. 

 
Gambar 7. Perbandingan responsivitas BORCAL dengan RCS tanggal 30 September 2011 di Solar 

Radiation Research Lab, Golden. 

 

KESIMPULAN 
Cavity Radiometer baru, AHF34925, milik Stasiun GAW Bukit Kototabang berpartisipasi 
dalam NPC-2011 dengan hasil sementara WRR faktor 1.059984 yang ditentukan 
berdasarkan perbandingan dengan instrumen yang tertelusur ke World Standard Group. 
Nilai WRR tersebut akan memberikan sistem kalibrasi radiometer Bukit Kotabang tertelusur 
ke instrumen standar dunia. 
 
Perangkat lunak RCS diuji cobakan pada AHF 34925 untuk mengkalibrasi pirheliometer dan 
piranometer dari beberapa merek yang ada dan hasilnya menunjukan sistem tersebut, RCS, 
dapat diperbandingkan dengan metode BORCAL yang secara permanen telah  
diaplikasikan di laboratorium radiasi matahari NREL. 
 
Selisih hasil kalibrasi pirheliometer metode RCS dan BORCAL untuk seluruh pirheliometer 
yang dikalibrasi berada dalam rentang ketidakpastian BORCAL yang diasumsikan sebagai 
standar. Sedangkan selisih hasil kalibrasi piranometer metode RCS dan BORCAL 
menunjukan hasil sevagai berikut : untuk seluruh piranometer Eppley selisih tersebut berada 
dalam rentang ketidakpastian, sedangkan untuk piranometer Kipp&Zonen dan Li-Cor berada 
di luar rentang ketidakpastian BORCAL.    
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Studi lebih lanjut diperlukan untuk kalibrasi piranometer-piranometer yang berselisih jauh 

anatara RCS dan BORCAL. 
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ABSTRACT 

Thermal comfort is defined to determine the effects of physical environment condition of 
atmosphere or climate toward human. From 1982 to 2002, the city of Padang and 
Pekanbaru have grown at a different growth level. Activities and city development have 
influenced thermal comfort as the result of land use and environment change. Physiological 
Equivalent Temperature (PET) is an index which can be used to quantify the thermal 
comfort. PET is calculated by using RayMan, using climatology and thermo physiological 
data. Between the observation period, there are two dominant thermal perception 
categories, they are “comfort” and “slightly warm”. In Pekanbaru, “comfort” category 
occurred 29.66% more frequent than that of Padang. On the other hand, “slightly warm” 
category in Padang is 19.92% higher than that of Pekanbaru. The occurrence of thermal 
perception has a consistent pattern with special case in Pekanbaru where there is a patterm 
exchange from “comfort” to “slightly warm” category. Thermal perception in Pekanbaru 
stayed at “slightly warm” as the result of land and environment change in many areas. 

Keywords: thermal comfort, PET, Padang, Pekanbaru.. 

 
PENDAHULUAN 

Kenyamanan termal merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan pengaruh 
keadaan lingkungan fisik atmosfer atau iklim terhadap manusia. Tingkat kenyamanan udara 
sangat berpengaruh terhadap kegiatan dan aktivitas manusia, terutama dalam kaitannya 
dengan suhu tubuh manusia. Peranan unsur-unsur iklim sangat menentukan tingkat 
kenyaman di suatu wilayah kota, karena unsur-unsur tersebut secara langsung 
mempengaruhi kegiatan manusia yang berada didalamnya. Kondisi nyaman apabila 
sebagian energi manusia dibebaskan untuk kerja produktif dan upaya pengaturan suhu 
tubuh berada pada level minimal 
Sugini (2004) menyatakan: kenyamanan thermal adalah proses yang melibatkan proses fisik 
fisiologis dan psikologis. Sehingga kenyamanan thermal adalah kondisi pikir seseorang 
yang mengekspresikan kepuasan dirinya terhadap lingkungan thermalnya. Dengan 
pemaknaan kenyamanan thermal sebagai kondisi pikir yang mengekspresikan tingkat 
kepuasan seseorang terhadap lingkungan thermalnya maka berarti kenyamanan thermal 
akan melibatkan tiga aspek yang meliputi fisik, fisiologis dan psikologis, dengan pemaknaan 
kenyamanan thermal berdasarkan pendekatan psikologis  dalah pemaknaan yang paling 
lengkap. 
Di daerah beriklim tropis dan lembab, temperature udara dan terutama kelembaban 
udaranya yang relative tinggi merupakan penyebab utama situasi tidak nyaman secara 
thermal bagi manusia. Selain faktor klimatis, tingkat kenyamanan thermal seseorang juga 
dipengaruhi faktor-faktor lain yaitu: jenis pakaian yang dikenakan, tingkat aktifitas, dimensi 
tubuh dan tingkat kebasahan kulit (keringat) orang tersebut (Sangkertadi, 1998).  
Salah satu standart indeks yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kenyaman 
termal adalah physiological equivalent temperature (PET). PET merupakan model yang 
digunakan untuk menyatakan tingkat kenyaman termal berdasarkan keseimbangan energi 
tubuh manusia. PET dinyatakan dalam satuan derajat celcius (OC) sehingga hasilnya akan 
lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan hasil dari indeks kenyamanan termal lainnya 
(Matzarakis, 1999) 
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Bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi yang tidak terkendali di daerah perkotaan dan 
ditambah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mendorong meningkatnya aktivitas 
manusia di dalamnya, akibatnya dapat dilihat di daerah perkotaan permukaan lahan dapat 
berubah total dengan cepat. Aktivitas dan perkembangan kota mempunyai pengaruh 
terhadap lingkungan fisik seperti iklim. Bangunan-bangunan di perkotaan akan merubah 
kekasapan permukaan wilayah kota yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada 
beberapa unsur iklim setempat, seperti arah dan kecepatan angin. Jumlah penduduk serta 
aktivitasnya akan menghasilkan bahang, sehingga suhu udara di perkotaan menjadi lebih 
tinggi. Selain itu daerah perkotaan juga merupakan penghasil emisi gas rumah kaca, 
dimana salah satu akibat yang ditimbulkan adalah semakin tingginya suhu udara, yang 
selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat kenyaman termal di wilayah tersebut. (Jose, 
2000). 
Peningkatan jumlah penduduk daerah perkotaan menimbulkan tekanan cukup besar 
terhadap sumberdaya dan lingkungan perkotaan. Salah satu dampaknya adalah terjadinya 
konversi lahan. Berkurangnya lahan hijau daerah perkotaan, konsentrasi penduduk yang 
tinggi, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ditambah dengan adanya industri dan 
perdagangan serta transportasi kota yang padat menyebabkan terjadinya thermal polution 
yang kemudian membentuk heat island. (Setyowati, 2008)  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kenyaman termal di Kota Padang 
dan Pekanbaru hubungannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisai, 
perubahan lahan dan kegiatan ekonomi secara umum di kedua kota tersebut. 
 

METODE PENELITIAN 

Wilayah penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dan Kota Pekanbaru, yaitu di sekitar Bandara 
Udara-Tabing dan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II-Pekanbaru dengan asumsi data-
data klimatologi di kedua bandara tersebut dapat mewakili kondisi klimatologi secara umum 
di kedua wilayah penelitian. 

 
(a) Lanscape Kota Padang (b) Lanscape Kota Pekanbaru 

Gambar 1. Wilayah Penelitian (Sumber: Google Earth, 2006) 
 
Data 
Data klimatologi 
Data klimatologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah data klimatologi harian, yang terdiri 
dari suhu udara rata-rata, kelembaban udara rata-rata, kecepatan angin rata-rata dan 
intensitas radiasi matahari hasil pengamatan cuaca/iklim di Stasiun Meteorologi Tabing, 
Kota Padang dan Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, periode 
tahun 1982 hingga 2002. Stasiun Meteorologi Tabing berada posisi geografi 0O 53’ LS dan 

Stamet PKU 

Stamet TAB 
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100O 22’ BT dengan elevasi 3 m dpl berada daerah pantai barat Sumatera Barat. 
Sedangkan Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II pada koordinat 0O 28’ LU dan 101O 
26’ BT dengan elevasi 31 m dpl terletak di wilayah pedalaman daratan Pulau Sumatera. 
Data kependudukan dan perekonomian 
Data kependudukan yang digunakan adalah jumlah penduduk per tahun untuk 
menggambarkan tingkat urbanisasi dan perkembangan ekonomi secara umum di wilayah 
penelitian. Data kependudukan diperoleh dari BPS (Kota Pekanbaru dan Kota Padang) dan 
beberapa literatur terkait. 

Pengolahan dan analisis data 
Pengolahan data 
Untuk menyatakan tingkat kenyamanan termal dalam tulisan ini digunakan indeks 
physiological equivalent temperature (PET), seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Persepsi termal dan tekanan fisiologi yang dirasakan oleh manusia pada indeks PET yang 
berbeda (Matzarakis, 1999) 

PET 
(OC) 

Persepsi 
Termal 

Tingkat tekanan 
fisiologi 

 Sangat dingin (Very cold) Dingin yang ekstrim 
4   
 Dingin (Cold) Dingin yang kuat 
8   
 Sejuk (Cool) Dingin yang sedang 

13   
 Agak sejuk (Slightly cool) Agak dingin 

18   
 Nyaman (Comfortable) Tidak ada tekanan termal 

23   
 Agak hangat (Slightly warm) Agak panas 

29   
 Hangat (Warm) Panas yang sedang 

35   
 Panas (Hot) Panas yang kuat 

41   
 Sangat panas (Very hot) Panas yang ekstrim 

 
Untuk menghitung PET digunakan software RayMan yang dikembangkan untuk 
menentukan indeks kenyaman termal pada kondisi lingkungan sederhana maupun komplek 
berdasarkan data iklim (suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin dan radiasi 
mathari) dan data thermo physiological (pakaian yang dikenakan dan aktivitas yang 
dilakukan manusia ). (Matzarakis, et al, 2007; Matzarakis, 2009). Dalam tulisan ini, hanya 
data iklim yang dianggap sebagai variabel yang berubah-ubah sebagai data input ke dalam 
software RayMan, sedangkan data thermo physiological dianggap tetap.  
Oleh karena di kedua stasiun meteorologi tersebut data intensitas radiasi matahari tidak 
tersedia, maka data intensitas radiasi matahari dihitung dengan menggunakan pendekatan 
persamaan korelasi empat parameter meteorologi, yaitu lamanya matahari bersinar, suhu 
maksimum, suhu minimum dan kelembaban udara (Nahas dan Nugroho, 2010).  
Sedangkan data kependudukan dan perkembangan umum tingkat perekonomian diolah 
dengan menggunakan metode statistik sederhana dan digambarkan dalam bentuk grafik 
untuk dideskripsikan berkaitan dengan topik utama yang menjadi kajian. 

Analisis data 
Kemudian, dilakukan analisis frekuensi kemunculan TKT pada nilai tertentu (dengan 
menggunakan indeks PET, pada Tabel 1) baik di Kota Padang maupun Kota Pekanbaru, 
yang secara diskriptif akan dibandingkan dengan kondisi perkembangan kependudukan dan 
kegiatan ekonomi di masing-masing kota. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi wilayah penelitian 
Kota Padang 

Kota Padang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di pesisir barat 
Pulau Sumatera. Secara geografis, wilayah Kota Padang mempunyai letak yang unik, 
berada disekitar garis khatulistiwa, dengan fisiografi wilayah berupa dataran rendah atau 
pantai disebelah barat dan deretan perbuktitan tinggi di sebelah timur. Menurut data BPS 
Kota Padang tahun 2003, luas Kota Padang adalah 69.494 Ha dengan penduduk berjumlah 
765.456 jiwa. Penggunaan lahan di Kota Padang didominasi oleh hutan seluas 35.448 Ha 
(51,01%). Penggunaan lahan lain yang dominan adalah untuk perkebunan rakyat, kebun, 
ladang, tegalan dan semak belukar seluas 19.819,65 Ha (28,52%), bangunan dan 
perumahan seluas 6.625,24 Ha (9,54%), dan persawahan dengan irigasi teknis seluas 
4.934 Ha (7,1%).  Luas hutan di Kota Padang dari tahun ke tahun relatif tidak banyak 
mengalami perubahan ke bentuk penggunaan lahan lainnya. 

Kota Pekanbaru 
Perkembangan kota Pekanbaru bertambah pesat selama periode orde baru. Dari data 
statistik kota Pekanbaru, sektor perdagangan merupakan penyumbang dominan PDRB kota 
Pekanbaru (39.17%). Hal ini disebabkan semakin meningkatnya sarana dan prasarana 
transportasi kota yang tumbuh dengan pesat. Pada periode ini, perkembangan jumlah 
penduduk juga semakin meningkat, namun secara luas wilayah kota Pekanbaru tidak 
mengalami peningkatan yang berarti sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk menjadi 
tinggi. Perkembangan jumlah penduduk akan berimplikasi pada perubahan penggunaan 
lahan secara umum. Tahap Perkembangan Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru pada 
periode 1980-an dan 1990-an seperti terlihat pada Gambar 2. 
Pada saat ini, pertumbuhan dan perkembangan Kota Pekanbaru relatif lebih cepat, hal ini 
disebabkan banyaknya urbanisasi dan migrasi penduduk dari daerah lain yang masuk kota 
Pekanbaru untuk mencari nafkah. Perkembangan kota yang cukup jelas dengan 
dikembangkannya kawasan Payung Sekaki yang semula lahan rawan banjir menjadi pusat 
retail baru Mal Sentra Komersial Arengka dan terminal bus Bandaraya Payung Sekaki. 
Dengan semakin meningkatnya perkembangan kota, menyebabkan meningkatnya kegiatan 
penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya 
bagi warganya (Fahmi, 2009). 

(a) Periode 1980-an (b) Periode 1990-sekarang 
Gambar 2. Tahap Perkembangan Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru (sumber: Fahmi, 2009) 

 

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 1965 mencapai 82500 jiwa, tahun-tahun 
berikutnya jumlah penduduk Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup pesat pada 
Tahun 1970 jumlah penduduk sudah mencapai 132068 jiwa atau naik 12%. Dalam 
kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Riau dan ditambah lagi potensi yang dimilikinya, 



 
Megasains 2(4): 240 – 252    S. Nugroho, R. Wilis, Susilowati & W. Budilestari  

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    244

Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan 
juga pusat industri, banyaknya orang berdatangan dan menetap di Pekanbaru maka terjadi 
lonjakan jumlah penduduk mencapai 397400 jiwa dengan kepadatan rata-rata sebesar 890 
jiwa per kilometer2 pada periode akhir 1970-an hingga tahun 1990-an (Fahmi, 2009). 
 

Dalam kurun waktu 10 tahun (tahun 1995 – 2005) secara rata-rata penduduk di Kota 
Pekanbaru mengalami peningkatan sebesar 4.8% per tahun. Angka ini masih di atas 
pertumbuhan rata-rata penduduk secara nasional yang berkisar pada angka 1.34%. Hal ini 
tidak lepas dari perkembangan Kota Pekanbaru yang sangat pesat terutama di sektor 
perekonomian yang ditandai dengan banyaknya pertumbuhan sentra-sentra kegiatan 
sehingga menarik penduduk di sekitar wilayah kota untuk mencari lapangan kerja di Kota 
Pekanbaru (Chotib, 2004). 

Perbandingan Kependudukan Kota Padang dan Kota Pekanbaru 
Pada Gambar 3a menunjukan perbandingan tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Padang 
dan Kota Pekanbaru selama empat dekade dari tahun 1961 hingga 2000. Dari gambar 
tersebut dapat diperoleh informasi bahwa selama empat decade tersebut pertumbuhan 
penduduk di Kota Pekanbaru relative sedikit lebih tinggi di bandingkan dengan pertumbuhan 
penduduk di Kota Padang. Pada periode 1990-2000, pertumbuhan penduduk Kota 
Pekanbaru sekitar tiga kali lipat pertumbuhan penduduk Kota Padang. Kondisi ini sedikit 
banyak dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi di masing-masing kota tersebut.  

 
Gambar 3a. Grafik tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat 
dan Pekanbaru, Propinsi Riau (sumber : diolah dari BPS (1997), BPS (2001), Takahashi 
(2003) dalam Chotib (2004))

Pada Gambar 3b terlihat perbandingan tingkat urbanisasi antara propinsi Sumatera Barat 
dan Riau dari tahun 1971 hingga 2000, dimana tingkat urbanisasi di propinsi Sumatera 
Barat dan Riau dianggap dapat merepresentasikan tingkat urbanisasi di Kota Padang dan 
Pekanbaru yang merupakan ibu kota dari masing-masing propinsi tersebut. Dari 
perbandingan tersebut hanya pada tahun 1971, tingkat urbanisasi Sumatera Barat lebih 
tinggi dari Riau, pada tahun-tahun berikutnya tingkat urbanisasi terjadi sebaliknya, dimana 
tingkat urbanisasi Riau selalu lebih tinggi dari tingkat urbanisasi Sumatera Barat, dengan 
selisih antara 10% hingga 15%. Dari gambar tersebut juga dapat diketahui bahwa tingkat 
urbanisasi di kedua tempat tersebut dari tahun 1971 hingga 2000 mengalami kenaikan 
trend, kecuali untuk Sumatera Barat, tingkat urbanisasi tahun 1980 lebih rendah dari tahun 
1971. 
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Gambar 3b. Grafik perbandingan tingkat urbanisasi penduduk dari pedesaan ke kota di 
Propinsi Sumatera Barat dan Riau (sumber : diolah dari BPS tahun 1997, BPS tahun 2001, 
dan Takahashi, 2003 dalam Chotib, 2004).

Tingkat Kenyamanan Termal 
Gambar 4 merupakan frekuensi kumulatif dari PET dan persepsi termal-nya hasil 
perhitungan software RayMan berdasarkan data klimatologi harian di Kota Padang dan 
Pekanbaru dari tahun 1982 hingga 2002. Pada gambar terlihat, frekuensi kumulatif dari PET 
terdistribusi secara normal (membentuk distribusi normal) dengan nilai PET sebesar 23OC 
sebagai nilai yang sering muncul (modus) di Kota Pekanbaru, yaitu sebesar lebih dari 18%. 
Sedangkan di Kota Padang, nilai modus dari PET sebesar 23OC dengan frekuensi tingkat 
kemunculan kurang dari 16%.  
Dari Gambar 4 tersebut, secara umum didapatkan gambaran sebagai berikut: untuk Kota 
Padang, frekuensi kemunculan persepsi termal kategori “agak sejuk” (rentang nilai PET = 
13OC-18OC) sebesar 0.14%, frekuensi kemunculan persepsi termal kategori “nyaman”  
(rentang nilai PET = 24OC-29OC) sebesar 12.46%. Sementara itu frekuensi kemunculan 
persepsi termal kategori “agak hangat” (rentang nilai PET = 19OC-23OC) sebesar 74.96% 
dan frekuensi kemunculan persepsi termal kategori “hangat” (rentang nilai PET = 30OC-
35OC) sebesar 2.68%. 
Sementara itu dari gambar yang sama juga didapatkan frekuensi kemunculan persepsi 
termal untuk Kota Pekanbaru, sebagai berikut: frekuensi kemunculan persepsi termal 
kategori “agak sejuk” (rentang nilai PET = 13OC-18OC) sebesar 1.41%, frekuensi 
kemunculan persepsi termal kategori “nyaman”  (rentang nilai PET = 24OC-29OC) sebesar 
42,12%, frekuensi kemunculan persepsi termal kategori “agak hangat” (rentang nilai PET = 
19OC-23OC) sebesar 55.04% dan frekuensi kemunculan persepsi termal kategori “hangat” 
(rentang nilai PET = 30OC-35OC) sebesar 1.42%. 

Gambar 4. Grafik perbandingan frekuensi kumulatif PET Kota Padang dan Kota 
Pekanbaru, periode tahun 1982-2002. 



 
Megasains 2(4): 240 – 252    S. Nugroho, R. Wilis, Susilowati & W. Budilestari  

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    246

Dengan demikian secara keseluruhan hari antara tahun1982 hingga 2002, tingkat 
kenyamanan termal di Kota Padang lebih banyak berada pada persepsi termal kategori 
“agak hangat” sedangkan di Kota Pekanbaru lebih banyak pada persepsi termal kategori 
“nyaman” dan “agak hangat”. Dimana hal tersebut akan dengan mudah dilihat bila ditarik 
garis lurus pada puncak grafik frekuensi normal pada gambar tersebut, sehingga akan 
menunjukkan nilai PET dan persepsi termal dominan yang terjadi di kedua kota tersebut. 
Pada Gambar 5 dapat memperjelas dengan diskripsi pernyataan tersebut diatas, dimana 
dari gambar tersebut dapat dilihat secara kuantitatif perbandingan jumlah frekuensi 
kemunculan persepsi termal kategori “agak sejuk”, “nyaman”, “agak hangat” dan “hangat” 
dari kedua kota tersebut. Pada gambar terlihat terdapat dua kategori persepsi termal yang 
dominan terjadi di Kota Padang dan Pekanbaru, yaitu persepsi termal kategori “nyaman” 
dan “agak hangat”. Di Kota Pekanbaru persepsi termal kategori “nyaman”, 29.66% lebih 
sering terjadi dibandingkan di Kota Padang, namun pada persepsi termal kategori “agak 
hangat”, 19.92% lebih sering terjadi di Kota Padang dibandingkan di Kota Pekanbaru. 

Gambar 5. Grafik perbandingan frekuensi kumulatif tingkat kenyaman termal Kota 
Padang dan Kota Pekanbaru, periode tahun 1982-2002. 

Gambar 6a merupakan frekuensi kumulatif dari persepsi termal bulanan di Kota Padang 
pada periode 1982-2002. Pada gambar tersebut terlihat bahwa persepsi termal kategori 
“agak sejuk” bervariasi sebesar 5% hingga 12% pada setiap bulannya, dengan frekuensi 
kemunculannya terendah pada bulan April – Mei dan tertinggi pada bulan Desember – 
Januari. Frekuensi kemunculan persepsi termal kategori “nyaman” bervariasi sebesar 4% 
hingga 14%, dengan frekuensi terendah terjadi pada bulan Mei – Juni dan tertinggi pada 
bulan September – Oktober.  
Sementara itu dari gambar dapat dilihat bahwa di Kota Padang frekuensi kemunculan 
persepsi termal kategori “agak hangat” mempunyai variasi bulanan yang paling kecil 
sedangkan kategori “hangat” mempunyai variasi bulanan yang paling besar. Frekuensi 
kemunculan persepsi termal kategori “agak hangat” mempunyai variasi antara 6% hingga 
10%, dengan frekuensi terendah terjadi pada bulan September dan tertinggi pada bulan 
Mei. Sedangkan untuk persepsi termal kategori “hangat”, mempunyai variasi nilai frekuensi 
antara 0% hingga 20%, dengan frekunsi kemunculan terendah terjadi pada bulan Agustus – 
September dan yang tertinggai pada bulan Januari – Februari. 
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Gambar 6a. Grafik frekuensi tingkat kenyaman termal bulanan Kota Padang, 

periode tahun 1982-2002.
 

Gambar 6b memperlihatkan frekuensi kumulatif dari persepsi termal bulanan di Kota 
Pekanbaru pada periode yang sama dengan Gambar 6a. Pada Gambar 6b terlihat bahwa 
persepsi termal kategori “nyaman” dan “agak hangat” tidak mengalami variasi yang besar 
pada setiap bulannya dengan frekuensi kumulatif sebesar 5% hingga 10%. Terlihat pada 
bulan Apri – Mei, Juli – Agustus dan Oktober tingkat kenyamanan termal kategori “nyaman”, 
frekuensi kemunculannya turun dan digantikan dengan tingkat kenyaman termal kategori 
“agak hangat”. 
Sementara itu, tingkat kenyaman termal kategori “agak sejuk” dan “hangat” mempunyai 
variasi yang cukup besar setiap bulannya. Pada tingkat kenyaman termal kategori “agak 
sejuk”, frekuensi kemunculannya bervariasi dari sekitar 2% hingga 23%. Sedangkan untuk 
tingkat kenyaman termal kategori “hanga”t bervariasi dari sekitar 4.5% hingga 16%. Selain 
itu, tingkat kenyaman termal kategori “agak sejuk” dan  “hangat” mempunyai pola  variasi 
bulanan yang saling berkebalikan. Pada bulan Januari – Mei dan Nopember – Desember, 
tingkat kenyaman termal kategori “agak sejuk” mempunyai frekuensi kemunculan yang 
rendah (antara 2% - 5%) dibandingkan dengan frekuensi kemunculan tingkat kenyaman 
termal kategori “hangat” yang lebih tinggi (antara 7% - 16%). Pada bulan Juni – Juli dan 
September – Oktober, frekuensi kemunculan tingkat kenyaman termal kategori “agak sejuk” 
antara 12% - 23% jauh lebih tinggi dari frekuensi kemunculan tingkat kenyaman termal 
kategori “hangat” yang hanya 4% - 6%. Sedangkan pada bulan Agustus, tingkat kenyaman 
termal kategori “agak sejuk” dan “hangat” frekuensi kemunculannya sama besar. 
 

 
Gambar 6b. Grafik frekuensi tingkat kenyaman termal bulanan Kota Pekan 

Baru, periode tahun 1982-2002.
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Gambar 6c. Grafik perbandingan frekuensi tingkat kenyaman termal bulanan kota 

Padang dan Pekanbaru, periode tahun 1982-2002.
 
Gambar 6c merupakan perbandingan dua frekuensi dominan tingkat kenyaman termal 
bulanan, yaitu persepsi termal kategori ”nyaman” dan ”agak hangat” yang terjadi di Kota 
Padang dan Pekanbaru. Pada gambar tersebut terlihat bahwa persepsi termal bulanan, baik 
kategori ”nyaman” maupun ”agak hangat” di Kota Padang lebih bervariasi nilai frekuensinya 
dibandingkan di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru, frekuensi kemunculan persepsi termal 
kategori ”nyaman” dan ”agak hangat” dapat dikatakan mempunyai nilai frekuensi yang 
hampir sama besar setiap bulannya.  
Sementara pada gambar dapat dilihat di Kota Padang mempunyai pola yang sedikit 
berbeda, yaitu membentuk pola yang saling berkebalikan antara kedua persepsi termal 
tersebut. Pada bulan Februai – Juni, frekuensi kemunculan persepsi termal kategori 
”nyaman” lebih kecil dibandingkan kategori ”agak hangat”, sedangkan pada bulan Juli – 
Nopember terjadi sebaliknya. Sehingga seolah-olah pada bulan Februari – Nopember 
membentuk suatu pola subtitusi antara kedua kategori persepsi termal tersebut. Sementara 
pada bulan Desember – Januari, frekuensi kemunculan kedua persepsi termal mempunyai 
nilai yang sama besar. 

 
Gambar 7a. Grafik frekuensi tingkat kenyaman termal tahunan kota Padang, 

periode tahun 1982-2002.
 

Gambar 7a merupakan frekuensi tingkat kenyaman termal tahunan di Kota Padang selama 
periode tahun 1982-2002. Pada gambar tersebut terlihat frekuensi kemunculan terbanyak 
adalah persepsi termal kategori “agak hangat” sebesar antara 72% hingga 90%, dengan 
frekuensi rata-rata sebesar 83%. Kemudian diikuti oleh persepsi termal kategori “nyaman”, 
dengan frekuensi kemunculan  antara 6% hingga 26%, dengan frekuensi kemunculan rata-
rata sebesar 14%. Sedangkan dua persepsi termal yang lainnya, yaitu kategori “agak sejuk” 
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dan kategori “hangat” frekuensi kemunculannya dibawah 10%, kecuali frekuensi 
kemunculan persepsi termal kategori ”hangat” pada tahun 1998 yang mencapai 13%.  
Pada gambar tersebut terlihat adanya konsistensi pola frekuensi dari masing-masing 
persepsi termal yang terjadi di Kota Padang, setidaknya hal ini terjadi dari tahun 1982 
hingga 1993, dan mulai tahun 1994, frekuensi kemunculan masing-masing persepsi termal 
mulai mengalami sedikit fluktuasi.  
Gambar 7b merupakan frekuensi tingkat kenyaman termal tahunan di Kota Pekanbaru 
selama periode tahun 1982-2002. Jika dibandingkan dengan frekuensi tingkat kenyaman 
termal tahunan di Kota Padang (Gambar 7a), tampak terlihat bahwa grafik frekuensi pada 
Gambar 7b ini mempunyai pola yang tidak konsisten, terutama untuk dua persepsi termal 
yang dominan terjadi, yaitu persepsi temal kategori “nyaman” dan “agak hangat”.   
Pada gambar tersebut didapatkan nilai statistik dari frekuensi kemunculan persepsi termal 
masing-masing kategori sebagai berikut: frekuensi kemunculan terbanyak adalah persepsi 
termal kategori “agak hangat” antara 41% hingga 83%, dengan frekuensi rata-rata sebesar 
61%. Frekuensi terbanyak yang kedua adalah persepsi termal kategori “nyaman”, dengan 
frekuensi kemunculan  antara 14% hingga 56%, dengan frekuensi kemunculan rata-rata 
sebesar 37%. Kemudian diikuti dua persepsi termal lainnya, yaitu kategori “hangat” dan 
kategori “agak sejuk” dengan frekuensi kemunculan rata-rata masing-masing sebesar 2% 
dan 1%. 
 

 
Gambar 7b. Grafik frekuensi tingkat kenyaman termal tahunan Kota Pekanbaru, 

periode tahun 1982-2002.
 

Diskusi 
Kondisi iklim wilayah pantai yang berada di katulistiwa, seperti Kota Padang, umumnya  
dikendalikan oleh sirkulasi-sirkulasi hasil interaksi antara atmosfer, lautan dan daratan. 
Ditambah dengan adanya hamparan bukit barisan di sebelah timur membuat cuaca di 
wilayah ini pada umumnya banyak mengandung uap air yang ditandai dengan tingginya 
curah hujan, karena wilayahnya juga dekat pantai maka mempunyai suhu udara harian yang 
cukup terik sepanjang tahun. Sementara faktor perubahan fungsi lahan (hutan) tidak banyak 
terjadi, karena secara kekayaan sumber daya hutan tidak banyak dimiliki oleh pemerintah 
Kota Padang sehingga penggunaan lahan yang terjadi di Kota Padang dari tahun ke tahun 
dapat dianggap relatif tetap.  
Kondisi demikianlah yang akhirnya membentuk suantu bentuk konsistensi pola frekuensi 
dari masing-masing persepsi termal yang terjadi di Kota Padang, seperti yang terlihat pada 
Gambar 7a. Terjadinya sedikit fluktuasi frekuensi kemunculan persepsi termal, terutama 
pada kategori “nyaman” dan “agak hangat” mulai tahun 1994, diduga disebabkan karena 
fenomena iklim baik sekala regional maupun global yang berpengaruh pada fluktuasi iklim 
lokal di Kota Padang. Seperti yang terlihat pada tahun 1997-1998, dimana pada periode 
tahun tersebut terjadi fenomena El Nino kuat dan dipole mode positif yang sangat 
mempengaruhi iklim lokal di wilayah Sumatera Barat. 
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Sedikit berbeda dengan kondisi iklim Kota Padang, karena posisi geografinya yang berada 
di wilayah pedalaman pulau Sumatera kondisi iklim Kota Pekanbaru tidak secara langsung 
dipengaruhi oleh interaksi atmosfer-laut-daratan, sehingga kondisi cuaca/iklim pantai, 
dengan suhu udara harian yang cukup terik sepanjang tahun tidak terjadi di Kota 
Pekanbaru. Namun faktor perubahan fungsi lahan, khususnya lahan hutan menjadi non-
hutan banyak terjadi, terutama semenjak masuknya investor yang bergerak dalam bidang 
perkebunan sawit dan pulp and paper, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa 
sawit dan lahan non-hutan lainnya semakin meningkat. Hal tersebut tidak saja membawa 
dampak kepada lingkungan tetapi juga pada sektor kependudukan, sosial dan ekonomi.  
Penduduk dengan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus naik akan memerlukan ruang 
atau wilayah untuk menampung bermacam-macam kegiatan penduduk tersebut. Karena 
pada intinya, kebutuhan akan lahan (ruang) disebabkan oleh dua hal: pertama, adanya 
keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin banyak jumlahnya, dan 
kedua, berkaitan dengan meningkatnya tututan penduduk akan kehidupan yang lebih baik. 
Salah satu akibat dari hubungan tersebut seperti ditunjukan pada gambar berikut, dimana 
gambar point (a) sebagai sebab dan point (b) sebagai akibat-nya.  
 

(a) Kenaikan jumlah penduduk (b) Laju pengurangan luas hutan 
Gambar 8. Grafik sebab-akibat kenaikan jumlah penduduk dan kebutuhan akan ruang di Kota 

Pekanbaru (sumber : diolah dari BPS Kota Pekanbaru, tahun 2003(a) dan Laju pengurangan luas 
hutan di Propinsi Riau (diolah dari Jikalahari, 2005) 

 

Adanya kebutuhan akan alat transportasi yang baik (mobil dan kendaraan bermotor) akan 
memperluas permukaan yang tidak alami lagi dengan semakin luasnya tanah yang 
dibangun juntuk alan-jalan beraspal dan juga lapangan parkir. Selain itu meningkatnya 
jumlah kendaraan bermotor berarti juga semakin meningkatnya gas buang kendaraan 
bermotor ke atmosfer, yang sudah barang tentu hasil pembakaran tidak sempurna bahan 
bakar fosil tersebut akan menyebabkan terjadinya polusi udara yang dalam jangka waktu 
yang panjang dapat menganggu  kestabilan cuaca/iklim, seperti terjadinya thermal polution 
yang kemudian akan membentuk heat island. 
Dari grafik frekuensi tahunan tingkat kenyamanan termal di Kota Pekanbaru seperti terlihat 
pada Gambar 7b, yang paling menarik untuk lebih dicermati adalah frekuensi kumulatif 
kemunculan tingkat kenyamanan termal kategori ”nyaman” dan kategori ”agak hangat”. 
Terlihat pada gambar tersebut, mulai dari tahun 1992 hingga tahun 2002 terjadi semacam 
pola subtitusi atau pertukaran besarnya nilai frekuensi kumulatif antara tingkat kenyaman 
termal kategori ”nyaman” dengan kategori ”agak hangat” sehingga menyebabkan keduanya 
membentuk pola grafik yang berkebalikan yang saling menjauh satu dengan yang lainnya. 
Pola grafik tersebut mengandung arti bahwa frekuensi kumulatif kemunculan tingkat 
kenyaman termal kategori ”nyaman” terus berkurang (menurun) dan digantikan dengan 
munculnya tingkat kenyamanan termal kategori ”agak hangat” dengan frekuensi yang terus 
meningkat (semakin tinggi). Fenomena ini diduga ada hubungannya dengan perubahan 
lahan dan lingkungan yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. 
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KESIMPULAN 
Dari hasil pengolahan data dan diskusi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Selama periode tahun 1982 hingga 2002, terdapat dua kategori persepsi termal yang 

dominan terjadi di Kota Padang dan Pekanbaru, yaitu persepsi termal kategori 
“nyaman” dan “agak hangat”. Di Kota Pekanbaru persepsi termal kategori “nyaman”, 
29.66% lebih sering terjadi dibandingkan di Kota Padang. Sedangkan persepsi termal 
kategori “agak hangat”, 19.92% lebih sering terjadi di Kota Padang dibandingkan di 
Kota Pekanbaru.   

b. Di Kota Pekanbaru, frekuensi kemunculan persepsi termal kategori ”nyaman” dan ”agak 
hangat” dapat dikatakan mempunyai nilai frekuensi yang hampir sama besar setiap 
bulannya. Sementara di Kota Padang membentuk pola yang saling berkebalikan antara 
kedua persepsi termal tersebut. Pada bulan Februai – Juni, frekuensi kemunculan 
persepsi termal kategori ”nyaman” lebih kecil dibandingkan kategori ”agak hangat”, 
sedangkan pada bulan Juli – Nopember terjadi sebaliknya. 

c. Frekuensi tahunan dari kemunculan persepsi termal di Kota Padang selama periode 
tahun 1982-2002 terlihat adanya pola yang konsistensi dari masing-masing persepsi 
termal, setidaknya hal ini terjadi dari tahun 1982 hingga 1993, dan mulai tahun 1994, 
frekuensi kemunculan masing-masing persepsi termal mulai mengalami sedikit 
fluktuasi. Sedangkan di Kota Pekanbaru, mulai tahun 1992 hingga 2002 terjadi 
semacam pola pertukaran besarnya nilai frekuensi kemunculan antara tingkat 
kenyaman termal kategori ”nyaman” dengan kategori ”agak hangat” sehingga 
menyebabkan keduanya membentuk pola grafik yang berkebalikan, dimana tingkat 
kenyaman termal kategori ”nyaman” terus berkurang dan digantikan dengan munculnya 
tingkat kenyamanan termal kategori ”agak hangat” dengan frekuensi yang semakin 
tinggi.  

d. Saling bertukarnya frekuensi kemunculan antara tingkat kenyaman termal kategori 
”nyaman” dengan kategori ”agak hangat” yang terjadi di Kota Pekanbaru diduga 
sebagai dampak dari perubahan lahan atau alih fungsi lahan terutama hutan menjadi 
non-hutan yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. 
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