


 
ISSN 2086-5589 

 iii

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

 
Vol. 3 No. 3 – Desember 2012 

 
Diterbitkan Oleh : 

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

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

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



MEGASAINS Vol.3 No. 3 - Desember 2012 ISSN 2086-5589 

 iv

 
 

Dari Redaksi 
 
 

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

 
Bukit Kototabang, Desember 2012 

 
 
 



MEGASAINS Vol.3 No. 3 - Desember 2012 ISSN 2086-5589 

 v

 
 

Daftar Isi 
 
 
 

 halaman 
  
Susunan Redaksi iii 
  
Dari Redaksi iv 
  
Daftar Isi v 
  
  
KARAKTERISTIK DAN KLIMATOLOGI POLUTAN PM10 DI BUKIT 
KOTOTABANG 131 - 146

Asep Firman Ilahi  dan Yosfi Andri  
  
PROFIL TEMPERATUR UDARA ATAS DAN KETINGGIAN 
LAPISAN TROPOPAUS DI JUANDA SURABAYA DAN 
KAITANNYA DENGAN GAS RUMAH KACA 

147 - 153

Firda Amalia Maslakah  
  
IDENTIFIKASI SEBARAN AWAN KONVEKTIF DI ATAS 
WILAYAH BALI BERDASARKAN CITRA SATELIT MTSAT 154 - 159

A.A.Putu Eka Putra Wirawan  
  
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FKLIM 71 
Studi Kasus Data Fklim 71 Sibolga 160 - 171

Marzuki Sinambela* ,Nora Valencia, dan Hendra Suwarta  
  
PENENTUAN ESTIMASI STRAIN RELEASE ENERGY DAN 
PERGESERAN (DISLOCATION) RATA-RATA BIDANG 
PATAHAN BERDASARKAN MOMEN SEISMIK DAN PANJANG 
PATAHAN  
Studi Kasus Gempabumi Simeuleu – Nias, 11 Januari 2012 
dengan Mw : 7.2 

172 - 176

Furqon Dawam Raharjo  
  

 



 

Stasiun GAW Bukit Kototabang 
*e-mail: asep.firman@bmkg.go.id 

 

ABSTRACT 

Monitoring of aerosol mass particle PM10 have been conducted since January 2004 up to 
present day in Bukit Kototabang using Beta-Ray Attenuation Mass Monitoring method. 
Hourly data altogether with parameter weather data has been analysed. Diurnal pattern 
reach maximum in the morning (8.00 local time) and evening (19.00 local time), whereas 
weekday maximum variation occur on Wednesday and Friday where its minimum are on 
Saturday and Sunday. From monthly variation, maximum is reached in February when less 
rainfall recorded and wind blows from Eastern whereas minimum in April where high rainfall 
period in around equatorial area. There are positive trend of 0.09 µg/m3 per year, where this 
trend are coming from North and West wind direction. Year 2005 and 2006 noted as year 
with high concentration during the year 2004 – 2012 period. Meteorological factor 
determined as a function that influencing PM10 aerosol in Bukit Kototabang. There are 
positive relation among PM10 with ambient pressure and air temperature, and also inversed 
relation with relative humidity, solar radiation and rainfall. Less of rainfall near equatorial 
area and wind factor give opportunity to aerosol PM10-emitted from- around Bukit 
Kototabang has influenced the air quality. 

Keywords: aerosol PM10, air pollution, rainfall, Bukit Kototabang. 

 
PENDAHULUAN 

Di atmosfer, aerosol memiliki efek penting terhadap lingkungan. Di daerah perkotaan 
dengan padat penduduk, aerosol menyebabkan permasalahan dan sangat berbahaya bagi 
kesehatan dan pernafasan. Aerosol dapat memencarkan dan menyerap sinar tampak 
(membatasi visibilitas), mempengaruhi iklim bumi baik secara langsung (dengan hamburan 
dan menyerap radiasi) dan secara tidak langsung (dengan menyediakan inti pembentukan 
awan). Kekeruhan atmosfer sebagai indikasi jumlah aerosol di atmosfer berperan dalam 
menurunkan temperatur di permukaan bumi (Budiwati, 2003). 
Komponen utama partikulat adalah sulfat, nitrat, ammonium, sodium klorida, karbon, debu 
mineral, air,metal dan polisikllik aromatic hidrokarbon. Partikel di atmosfer diklasifikasi 
berdasarkan sumbernya menjadi partikel primer dan partikel sekunder. Partikel primer 
diemisikan secara langsung oleh manusia (antropogenik) dan proses alami. Proses 
antropogenik termasuk pembakaran dalam mesin mobil (bensin dan disel), bahan bakar 
padat (batubara, kebakaran hutan/lahan), kayu bakar rumah tangga, kegiatan industri 
(bangunan, manufaktur semen, keramik dan batu bata serta proses peleburan), pengikisan 
jalan raya oleh kendaraan, abrasi rem dan ban, serta pekerjaan tambang. Partikel sekunder 
terbentuk di udara oleh proses reaksi kimia gas-gas polutan; mereka terbentuk oleh 
transformasi NOx di atmosfer bersama sulfur dioksida, partikel sekunder ini biasanya berupa 
fraksi partikel halus. 
Bukit Kototabang merupakan daerah rural pegunungan yang berada di punggung 
pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 864.5 meter di atas permukaan laut. Polutan 
di atmosfer Bukit Kototabang mayoritas polutan yang dibawa oleh angin dari tempat lain. 
Faktor arah dan kecepatan angin merupakan komponen utama dalam transoprtasi polutan 
yang terukur di Bukit Kototabang. Angin dominan bertiup dari arah south-south-east pada 
bulan-bulan Desember – Mei atau dari north-north-west pada bulan-bulan Mei – Oktober 
(Klausen et al., 2012). Terdapat dua musim hujan meliputi Maret – April dan Oktober – 
Nopember, sementara Juni sampai Agustus relatif bulan-bulan kering (Wu et al., 2003).  
Analisis dan studi tentang aerosol PM10 di Bukit Kototabang sudah pernah dilakukan 
sebelumnya, seperti penilaian kriteria kualitas udara dari parameter PM10 (Herizal, 2009, 
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Nahas, 2011), bagaimana bentuk variasi diurnal dan hariannya (Kurniawan, 2009), dan 
properti optis aerosol di Bukit Kototabang (Nurhayati, 2012). 

 

Gambar 1. Tipikal pola distribusi freksuensi arah angin (Klausen, 2012). 

Dalam berbagai kasus, kenaikan kecepatan angin biasanya menghasilkan konsentrasi yang 
rendah dikarenakan naiknya proses pengenceran masa udara dan naiknya turbulensi. 
Banyak proses yang mengarah pada keterkaitan konsentrasi-kecepatan angin, beberapa 
alasan kenapa konsentrasi dapat berubah dengan naiknya kecepatan angin diantaranya 
asap ringan dari cerobong tinggi dapat dibawa ke tanah menghasilkan konsentrasi tinggi 
dibawah kondisi kecepatan angin besar, kecepatan angin lebih tinggi tidak selalu 
menghasilkan konsentrasi rendah karena re-sirkulasi dan konsentrasi polutan dapat naik 
dengan naiknya kecepatan angin (Carslaw et al., 2012). Di lain pihak, polutan Aerosol PM10 
merupakan parameter kualitas utama yang menentukan kualitas udara di Bukit Kototabang 
karena parameter ini memberikan indikasi udara buruk atau baik berdasarkan nilai Indeks 
Standar Polusi Udara (ISPU) yang paling besar dan dominan dibandingkan dua parameter 
lain seperti CO dan Ozon (Nahas, 2011). 

 

METODE PENELITIAN 
Pengamatan partikel masa aerosol PM10 di Bukit Kototabang dimulai pada Januari 2004 
dengan menggunakan alat Beta-ray Attenuation Mass Monitoring BAM-1020 produksi 
MetOne Inc., USA. Alat ini mengukur dan merekam secara otomatis tingkatan konsentrasi 
partikulat (dalam milligram atau mikrogram per meter kubik) menggunakan prinsip peluruhan 
sinar beta. Setiap jam, elemen karbon-14 (14C) memancarkan sumber konstan dari energi 
elektron tinggi (sinar beta) melalui noda-noda yang tergambar pada kertas pita filter bersih. 
Sinar ini dideteksi dan dihitung dengan suatu detektor sensitif untuk menentukan nilai zero. 
BAM secara otomatis menghitung nilai awal (zero) dengan nilai peluruhan sinar beta yang 
diterima detektor, nilai ini setara dengan nilai partikel masa yang ditangkap pita oleh pompa 
dalam satuan miligram per meter kubik masa udara. Data kemudian disimpan dalam suatu 
rangkaian elektronik. Data yang diolah adalah data  yang memenuhi kriteria laju aliran 
pompa (Qtotal) tiap jam yang memenuhi persyaratan. Pengolah data menggunakan 
software R Statistical Computing. 

 



 
Megasains 3(3): 131 – 146                 AF Ilahi & Y Andri 

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    133

Tabel 1. Ringkasan data (houly). 
 pm10 pa rr rh sr ta wd ws 

Min. 1.0 911.2 0.0 29.6 -0.4 15.4    0.0 0.0 
1st Qu 10.0 915.9    0.0 79.1 0.0 19.6    35.9 0.3 
Median 14.0 917.0    0.0 94.2 7.1 20.9    117.6 0.6 
Mean 19.1 917.0    0.35 88.1 170.5 21.9    125.1 0.7 
3rd Qu 21.0 918.1    0.0 98.9 307.6 24.3    159.1 1.0 
Max 460.0 924.3  100.0 100.0 1063.0 31.9  360.0 4.1 

Ket: pa = pressure ambient, rr = curah hujan, rh = relative humidity, sr = solar radiation, ta = 
temperature ambient, wd = wind direction, ws – wind speed. 
 

Data dikumpulkan setiap jam dan diplot bersama-sama dengan parameter cuaca yang 
diamati dengan Mobile Automatic Weather Station (MAWS) Vaisala seperti terlihat pada 
gambar 2 dan ringkasan datanya disajikan pada Tabel 1. Parameter meteorologis yang 
digunakan dalam analisis ini adalah tekanan ambien (pa), curah hujan (rr), kelembaban 
relatif (rh), temperatur ambien (ta) serta arah dan kecepatan angin (wd dan ws). 

 
Gambar 2. Plot distribusi data PM10 dan parameter cuaca yang digunakan. 

Bipolar plot atau bivariate polar plot merupakan suatu teknik menggambarkan data bivariat 
linear ke dalam suatu fungsi sirkular atau koordinat polar (Carslaw, 2006) dan merupakan 
suatu alat yang sangat baik untuk kuantifikasi efek arah dan kecepatan angin terutama data 
yang dihasilkan sangat terbatas. Konsentrasi polutan dipetakan relatif terhadap kecepatan 
dan arah angin. Gambaran konsentrasi dipetakan sebagai suatu keseinambungan 
permukaan, dikalkulasikan melalui teknik penghalusan model. Bivariat polar plot 
dikonstruksikan sebagai berikut: pertama data kecepatan angin, arah angin dan konsentrasi 
dipartisikan ke dalam kluster arah angin kemudian konsentrasi dirata-rata di tiap-tiap 
klasifikasi arah. 
Untuk menggambarkan frekuensi arah terhadap kecepatan angin digunakan teknik 
windrose. Data dirangkum dalam arah angin, biasanya dalam 8 atau 16 arah mata angin 
dan interval arah yang berbeda. Hasil perhitungan windrose dipetakan dalam matriks 
tahunan seperti terlihat pada gambar 3. Teknik yang sama tapi dengan memasukkan data 
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polutan menghasilkan PollutantRose, dimana konsentrasi dipresentasikan ke dalam arah 
angin atau lebih spesifik lagi persentase waktu konsentrasi ke dalam cakupan khusus 
sehingga jelas terlihat konsentrasi maksimum terhadap arah angin dominan (Henry, 2009). 
PollutantRose adalah gambaran distribusi frekuensi konsentrasi polutan yang dibebani oleh 
arah dan kecepatan angin (Carslaw, 2012). 
Komponen angin v)(u, dihitung berdasarkan persamaan : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

θ
2π.cosuv,

θ
2π.sinuu  (1) 

dimana u  adalah rata-rata kecepatan angin dan v  adalah arah udara dalam derajat arah 
angin. 
Kerangka model yang paling fleksibel untuk kecocokan permukaan adalah menggunakan 
Generalized Additive Model (GAM), dimana model ini merupakan salah satu kerangka 
model berguna untuk prediksi polusi udara karena biasanya hubungan antar variabelnya 
tidak linear serta interaksi antar variabelnya sangatlah penting.  
Model GAM merupakan suatu model statistik yang dikembangkan oleh Trevor Hastie dan 

Robert Tibshirani. Metode GAM merubah ∑
=

p

1j
jjxβ  dengan ∑

=

p

1j
jjxf dimana jf  fungsi yang 

tidak ditetapkan (non-parametric). Model ini menentukan distribusi (seperti distribusi normal 
atau binomial) dan fungsi hubungan g berkaitan dengan nilai yang diharapkan dari 
distribusinya terhadap variabel prediktor p, dan mencoba mencocokkan fungsi iixf untuk 
mencukupi (Liu, 2008): 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )pp22110p1P1 xf...xfxffX,....,XfX,...,XYE ++++==  

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )pp22110p1 xf...xfxfβX,....,XfYEg ++++=  

( )∑
=

+=
p

1j
jj0 xff    (2) 

Fungsi ( )jj xf̂  penaksir dalam ranah fleksibel menggunakan metode Cubic Spline Smoothing. 
Penghalus cubic spline adalah solusi untuk mengatasi masalah-masalah optimasi (Carslaw, 
2012), pada semua fungsi ( )ixf  dengan derivatif kontinu kedua yang meminimalkan akar 

terkecil terakhir ( )( ) ( )[ ]∑ ∫
=

+−
n

1i

2b

a

n2
ii dxxfλxfy  dimana λ  merupakan konstanta tetap dan 

bx...xa n1 ≤≤≤≤  a dan b diasumsikan masuk dalam cakupan yang mungkin. Cubic spline 
smoothing sendiri merupakan bagian dari kecocokan polinomial dengan ordo maksimal 100 
untuk menghasilkan gambaran yang paling mendekati (dalam banyak studi dikatakan bahwa 
k=3 sudah mencukupi). Untuk meminimalkan penghalus cubic spline, pertama harus dipilih 
parameter penghalus. Dalam kasus sirkular seperti ini akan digunakan rata-rata Predictive 
Square Error (PSE) dengan fungsi konstanta 2δ  (Liu, 2008): 

( ) ( ){ }2iλ
*
i

n

1i

xfYE
n
1λPSE ˆ−= ∑

=

 (3) 

dimana *
iY  adalah observasi baru pada ix , yaitu ( ) *

ii
*
i εxfY += , *

iε  independen terhadap 

iε , dan ( ) 0εE *
i = . 

 
Dalam aplikasi ini, dari Persamaan (2) disederhanakan menjadi : 

( ) i

n

1j
ijj0i exsβC ∑

=

++=  (4) 
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Dimana iC adalah konsentrasi polutan ke-i, 0β  adalah rata-rata keseluruhan dari respon, 
( )ijj xs  adalah fungsi penghalus nilai ke-i dari kovariat j , n  adalah jumlah kovariat dan ie  

adalah residual ke-i. Dalam kasus ini maka persamaan (2.4) ditentukan oleh : 

( ) ii evu,sC +=   (5) 

Konsentrasi yang ditransformasikan dalam akar kuadrat merupakan fungsi penghalus 
bivariat angin komponen u dan v. Fungsi penghalus disini merupakan penghalus isotropik 
karena u dan v dalam skala yang sama. Penghalus isotropik menghindarkan kesulitan 
menghaluskan dua variabel yang berbeda skala seperti arah dan kecepatan angin. 
Untuk menghitung interval ketidakpastian (uncertainty interval) digunakan metode bootstrap 
re-sampling yang menyediakan taksiran lebih baik daripada aplikasi asumsi berbasis 
kenormalan terutama apabila terdapat data gap. Bootstrap adalah metode simulasi berbasis 
data untuk analisa, termasuk test hipotesis, standard error dan estimasi interval 
kepercayaan. Metode ini melibatkan pengulangan pembuatan sampel random dari data 
originalnya dengan penggantian (Efron & Tibshirani, 1993; Davison & Hinkley, 1997; dalam 
Carslaw, 2012). Setiap sampel bootstrap mempunyai ukuran yang sama dengan aslinya. 
Asumsi dasar dalam metode ini menganggap semua data independen. Bagaimanapun juga 
dalam time series analisis jarang sekali ditemukan kasus data independen karena ada 
saling keterkaitan antara satu parameter dengan parameter lain (autocorrelation).  

 
Gambar 4. Matriks Windrose tahunan angin permukaan di Bukit Kototabang. 

 
Salah satu pendekatan perhitungan trend dalam studi kualitas udara adalah metode Theil-
Sen (Theil, 1950; Sen, 1968 dalam Carslaw, 2012). Inti gagasan dalam metode ini 
cenderung menghasilkan interval kepercayaan walaupun dalam data tidak normal dan 
variansi kesalahan tidak konstan serta resisten terhadap nilai luaran (outlier).  Nilai taksiran 
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kemiringan (estimate slope) Thiel-Sen adalah nilai median dari semua nilai kemiringan.  
Fungsi Thiel-Sen biasanya digunakan untuk menentukan trend konsentrasi polutan dalam 
beberapa tahun dan dapat digunakan dalam perhitungan semua jenis variabel numerik serta 
memberikan analisis berarti dalam perhitungan trend dalam periode singkat. Persentase 
kemiringan di ekspresikan sebagai nilai taksiran slope dalam perubahan persen per tahun. 
Perubahan persentase konsentrasi pada awal bulan dan akhir bulan menggambarkan 
kemiringan rata-rata. Trend didefiniskan sebagai : 

year
start

end1 /N1
C
C100.]T[%.y ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−  (6) 

Dimana endC  dan startC  adalah rata-rata konsentrasi awal data dan akhir data. yearN
  

adalah jumlah tahun (atau fraksi tahun) jangka runtun waktu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Variasi Diurnal, Harian Dan Musiman 
Pada tiap lokasi, pola diurnal PM10 mempunyai pola masing-masing. Pembentuk pola 
biasanya tergantung dari pola dispersi, emisi dominan dan proses pembentukan aerosol 
serta kondisi meterorologis. Gambar 4 di bawah pada panel atas menunjukkan rata-rata 
variasi diurnal pada hari dalam mingguan (hour.weekday), sementara panel bawah kanan 
kiri adalah pola rata-rata diurnal data keseluruhan (hour.day), panel bawah tengah 
memperlihatkan pola rata-rata bulanan (monthly) dan panel bawah kiri memperlihatkan pola 
rata-rata harian dalam basis mingguan (day.weekday), keseluruhan data berbasis jam lokal 
(WIB). 
Pola diurnal harian basis mingguan (hour.weekday) terlihat pola harian Senin, Sabtu dan 
Minggu tidak mempunyai variasi besar dibandingkan hari Selasa sampai Jum’at. Variasi 
besar dan signifikan terjadi  pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, dimana frekuensi 
kejadiannya pada siang hari mulai jam 13.00 sampai jam 19.00, hal ini akibat akumulasi 
polutan di udara menjadi jenuh karena aktivitas manusia dari pagi hari hingga sore hari serta 
proses ventilasi dan intensnya proses turbulensi di atmosfer kurang begitu kuat.  
Gomišček (2004) mengamati variasi diurnal di daerah rural di Austria, menemukan nilai 
konsentrasi tertinggi dicapai pada waktu berbeda, konsentrasi tinggi ditemukan selama 
musim dingin. Nilai maksimum dari variasi diurnal terjadi pada siang hari pada musim panas 
dan pada sore hari selama musim dingin. Pola yang sama juga terjadi di lokasi Bukit 
Kototabang. Secara umum, rata-rata pola diurnal PM10 berbasis harian (hour.day) 
mengalami kenaikan konsentrasi pada pagi hari jam 6.00 sampai jam 8.00 pagi hari, 
kemudian turun kembali hingga jam 13.00. Setelah itu konsentrasi mengalami kenaikan 
kembali hingga menjelang tengah malam. Disini nampak sangat konstras adanya 
kecenderungan kenaikan konsentrasi pada pukul 6:00 sampai 8:00 seperti yang telah 
dianalisa oleh Kurniawan, 2009, pada data olah tahun 2008, hal ini terlihat juga untuk rata-
rata secara global data dari tahun 2004 sampai 2012. Proses berkaitan dengan rendahnya 
lapisan inversi yang membuat polutan terjebak di dekat permukaan pada pagi hari. Berbeda 
dengan pola daerah urban dimana selama malam hari dan menjelang pagi, emisi 
terperangkap oleh minimnya ventilasi, sementara pada siang hari transportasi pencampuran 
baik vertikal maupun horizontal cenderung mengencerkan konsentrasi.  
Dari variasi bulanan dalam tahunan (month.year) terlihat pada bulan pebruari adalah bulan 
dengan konsentrasi mencapai maksimumnya sementara terrendah dicapai pada bulan April 
dan Desember. Bulan Pebruari dimana intensitas curah hujan yang sedang, jumlah titik api 
yang banyak dan trayektori angin yang membawa polutan dominan mengarah Bukit 
Kototabang menyebabkan parameter ini mencapai nilai maksimumnya (Nahas, 2011).  
Bulan April dan Nopember-Desember merupakan puncak musim hujan di dekat ekuator, 
proses hujan telah membuat polutan terbawa partikel hujan jatuh ke bumi (proses washout).  
Variasi harian dalam siklus mingguan terlihat nilai maksimum terjadi pada hari Rabu dan 
Jum’at dengan nilai minimum terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Lokasi pengamatan Bukit 
Kototabang berada dekat dengan jalur transportasi Bukittinggi – Medan dengan kondisi 
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lalulintas sedang, memberikan pola daerah rural dimana jalur lalulintas ramai hanya pada 
hari kerja saja, sementara akhir pekan aktivitas masyarakat di jalan raya kurang banyak. 

 
Gambar 4. Pola diurnal PM10 harian dalam seminggu (atas), harian global (bawah kiri), bulanan 

(bawah tengah) dan pola mingguan (bawah kanan). 

Untuk menggambarkan pola diurnal secara keseluruhan yang disajikan dalam skala 
bulan/tahun, disajikan dalam gambar 5 di bawah. Skala warna untuk konsentrasi >30 µg/m3 
dipakai relatif sama untuk menggambarkan konsentrasi partikel tinggi di atas rata-rata 
bulanan. Setiap kolom menggambarkan rata-rata bulanan dalam basis jam yang sama pada 
tiap bulannya. 
Periode kabut asap tampaknya memberi pola diurnal yang tidak konstan sepanjang hari. 
Pada periode asap ini terlihat (Januari – Maret) masa udara berasal dari arah Timuran lokasi 
pengamatan, keadaan partikel masa lebih dominan dengan nilai-nilai tinggi terutama pada  
tahun-tahun 2005, 2007, 2008 dan 2009 tetapi kurang signifikan untuk tahun-tahun 
berikutnya. Sementara konsentrasi tinggi juga terlihat pada musim kering Juni – September 
pada tahun 2011 dan Juni 2012. Nurhayati (2012) menemukan juga periode yang sama di 
tahun 2004 dimana aerosol dari asap kebakaran hutan dan lahan terjadi pada periode 
Pebruari dan Juni sampai Agustus. Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi di dekat ekuator 
seperti periode April-Mei dan Nopember-Desember konsentrasi mencapai minimum. Pada 
periode normal (tanpa kabut asap) pola diurnal terlihat khas dengan maksimum pada malam 
hingga pagi dan minimum pada siang hari.  
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Gambar 5. Variasi diurnal PM10 dalam matriks bulan/tahun. 

Brook (1997) menemukan variasi konsentrasi partikel yang berbeda antara musim panas 
dan musim dingin. Tingkatan partikel halus cenderung meninggi pada musim dingin lebih 
dikarenakan kondisi meteorologis seperti ketinggian lapisan campuran, sementara partikel 
kasar cenderung tinggi pada musim panas. Di bawah ini (gambar 6) adalah gambaran 
variasi musiman PM10 dari persentil konsentrasi berdasarkan arah angin pada periode siang 
hari dan malam hari yang disajikan dalam periode musim Maret-April-Mei (MAM), Juni-Juli-
Agustus (JJA), September-Oktober-Nopember (SON) dan Desember-Januari-Februari 
(DJF). Data konsentrasi diplot berdasarkan arah mata angin untuk periode siang (6:00 
sampai 18:00 WIB) dan malam hari (18:00 sampai 6:00 WIB). Pada siang hari variasi 
musiman dengan persentil 75-95 terlihat lebih dominan dari arah Timuran pada bulan-bulan 
Desember-Januari-Februari (DJF), sementara terlihat nilai-nilai rendah tidak didominasi oleh 
salah satu arah mata angin. Persentil rendah tidak bervariasi pada bulan Maret-April-mei 
(MAM) dari semua arah mata angin dan sedikit bervariasi pada bulan-bulan Juni-Juli-
Agustus (JJA). 
Pada malam hari pada bulan-bulan September-Oktober-Nopember (SON), persentil tinggi 
dominan dari Baratan sementara pada dominan dari Timuran terjadi pada bulan-bulan DJF. 
Persentil tinggi terlihat dengan frekuensi kecil terjadi pada bulan-bulan MAM berasal dari 
Barat Daya dan Tenggara, dan dari Barat pada periode JJA. 
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Gambar 6. Pola variasi musiman PM10 untuk siang hari (atas) dan malam hari (bawah) dalam waktu 

lokal. 
 
Variasi tahunan 
Gambar 7 merupakan gambaran pola distribusi konsentrasi berdasarkan arah dan 
kecepatan angin yang dibuat dalam PollutionRose. Dari Gambar 7 kiri terlihat plot gambaran 
konsentrasi secara umum PM10 untuk semua data pengamatan, sementara Gambar 7 
kanan menunjukkan pola distribusi frekuensi konsentrasi per tahun.  Arah angin dari Utara 
dan Timur Laut membawa dominasi polutan PM10 antara 5-10 µg/m3 lebih banyak dari pada 
interval polutan lainnya. Sementara dari arah Tenggara dan Selatan mendominasi level 
PM10 antara 5-20 µg/m3. Frekuensi level polutan tinggi juga lebih besar dari pada level yang 
sama dari arah lain.  

 
 
Gambar 7. PollutantRose PM10 dalam interval angin 30° untuk gambaran secara umum (kiri) dan 

gambaran per tahunnya (kanan). 

Pada Gambar 7 kanan terlihat periode asap (nilai konsentrasi tinggi) tahun 2005, 2007, 
2008 dan 2009 lebih dominan dari arah Timur Laut sampai Tenggara, tetapi sebaliknya 
tahun 2006 terlihat konsentrasi tinggi dari arah Baratan. Dari arah Barat Daya frekuensinya 
terlihat konstan pada nilai 1 sampai 15 µg/m3. Tahun 2005 telah terjadi 2 episode kebakaran 
hutan dan lahan di Riau, masing-masing bulan Pebruari-Maret dan Agustus 2005. Dampak 
dari episode ini terrekam di Bukit Kototabang berupa peningkatan signifikan konsentrasi 
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aerosol PM10 harian, bahkan beberapa hari dalam bulan-bulan tersebut udara masuk dalam 
kategori tidak sehat (Herizal, 2009). 
 

 
Gambar 8. Grafik jumlah hotspot di pulau Sumatera dari tahun 2006 sampai dengan 2012 (ASEAN 

Specialised Meteorological Centre (ASMC)). 

Dari data olahan satelit yang dilakukan oleh ASEAN Specialised Meeteorological Centre 
(AMSC) Singapura menunjukkan akumulasi hotspot harian di pulau Sumatera (gambar 8) 
sampai dengan periode Oktober 2012 tercatat akumulasinya mencapai rekor tertinggi pada 
tiap periode yang sama sejak bulan Januari 2012. Rekor tertinggi ini tidak diikuti secara 
sinkron oleh aerosol PM10 yang tercatat di Bukit Kototabang dibandingkan dengan tahun 
2006. Tahun 2006 tercatat juga sebagai periode tertinggi setelah 2012 terutama pada 
jumlah hotspot yang melambung pada bulan Oktober 2006, dimana data PM10 tercatat di 
Bukit Kototabang juga sangat tinggi. Dilain pihak akumulasi terkecil tercatat pada tahun 
2010 sebesar 4147 sepanjang tahun ini.  
 
Analisis Trend  
Gambar 9 adalah plot konsentrasi rata-rata bulanan PM10 dengan metode Thiel-Sen setelah 
melalui deseasonalized rata-rata PM10 dengan metode Bootstrap re-sampling. Garis merah 
padat merupakan taksiran trend dan merah terputus merupakan interval kepercayaan 95% 
untuk trend dengan metode re-sampling. Secara keseluruhan nilai trend sebesar 0.09 
µg/m3/tahun dengan interval kepercayaan 95% antara -0.22-0.42 µg/m3/tahun. Slope 
median PM10 menunjukkan ada kecenderungan peningkatan konsentrasi PM10 dari tahun 
2004 hingga sekarang.  
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Gambar 9. Plot trend PM10. 

Dengan metode yang sama juga diterapkan pada 8 arah mata angin untuk mencari 
pengaruh asal dominan dari klaster arah angin dan didapatkan hasil seperti gambar 10 di 
bawah. Tren konsentrasi positif ditunjukkan arah mata angin dari Utara dan Barat sebesar 
0.2 dan 0.01 µg/m3/tahun secara berurutan. Tren negatif besar terlihat dari arah Timur (-0.3 
µg/m3/tahun) dan tren negatif terrendah ditemukan pada arah Barat Laut (-0.04 
µg/m3/tahun). 

 
Gambar 10. Tren PM10 berdasarkan klaster 8 arah mata angin. 

 
Analisis sumber 
Efek arah dan kecepatan angin terhadap polutan sangat signifikan, oleh karena itu dilakukan 
plot pasangan polutan bersama arah dan kecepatan angin dengan Bipolar plot seperti 
terlihat pada Gambar 11. Polutan berpasangan dengan data arah dan kecepatan angindiplot 
dalam grafik polar menggambarkan tipikal konsentrasi berdasarkan arah mata angin. 
Pendekatan ini didapat menggunakan metode Generalized Additive model dengan cubic 
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spline smoothing ordo k=3 (kiri) dan ordo k=100 (kanan). Dengan ordo k=3 terlihat ternyata 
polutan makin tinggi apabila kecepatan angin makin tinggi berasal dari arah angin Timur 
Laut, dan terlihat makin menurun apabila kecepatan angin makin besar dan arahnya berasal 
dari Selatan sampai Barat Daya. Angin calm menandakan konsentrasi polutan PM10 berasal 
dari sumber lokal sekitar stasiun dengan terlihat konsentrasi rata-rata sekitar 20 µg/m3. 
 

 
 

Gambar 11. Bipolar plot PM10 smoothing dengan ordo k=3 (kiri) dan ordo k=100 (kanan). 

Dengan cubic spline smoothing ordo=100 terlihat ada dua buah sumber polutan dominan 
berasal dari arah Timur Laut (45°) dengan kecepatan angin antara 3 m/s dan Utara (345°) 
dengan kecepatan angin 1.5 m/s. Sangat prematur untuk menentukan sumber emisi 
terdekat dengan lokasi stasiun dimana pada daerah tersebut terdapat perkebunan 
masyarakat dan pabrik pengolahan batu dolomit untuk pupuk yang berlokasi pada jalan raya 
Bukittinggi – Medan. Diperlukan suatu studi lebih mendalam untuk mendeteksi lebih lanjut 
sumber dominan tersebut. 
 
Hubungan dengan parameter cuaca 
Analisa polutan adalah suatu analisa data dari suatu fungsi dependen karena adanya 
autokorelasi polutan (keterkaitan dengan parameter lain). Gambar 12 di bawah ini 
memperlihatkan konsep hubungan partikel masa aerosol PM10 dengan beberapa parameter 
cuaca seperti tekanan udara (a), kelembaban udara (b), radiasi matahari (c), suhu udara (d) 
dan curah hujan (e) berupa slope korelasi yang diplotkan berdasarkan mean dan standard 
errornya. 
 

a b 
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c d 

e 

 

Gambar 12. Konsep hubungan PM10 terhadap parameter cuaca terhadap (a) tekanan udara, (b) 
relative humidity, (c) radiasi matahari, (d) temperatur udara dan (e) curah hujan. 

Pola tekanan udara baik itu dalam variasi diurnal maupun harian tampaknya memegang 
peranan penting didalam menentukan konsentrasi PM10 di atmosfer khususnya di wilayah 
ekuator (Kurniawan, 2009). Tekanan udara sebagai fungsi dari polutan partikel masa 
aerosol PM10 dapat dilihat secara umum dari slope yang ditunjukkan secara positif kecuali 
pada tahun 2007 dan 2011. Partikel akan naik seiring dengan naiknya tekanan udara begitu 
juga sebaliknya partikel terdeteksi menurun apabila tekanan udara turun. Tekanan udara 
rendah biasanya terjadi pada siang hari dan masa partikel aerosol juga membubung tinggi di 
atmosfer, sebaliknya pada malam hari dimana tekanan udara tinggi partikel terkonsentrasi 
dekat dengan permukaan. 
Kebalikan dari fungsi tekanan udara, partikel masa PM10 memperlihatkan slope negatif 
terhadap kelembaban udara. Secara umum konsentrasi polutan turun dengan naiknya 
kelembaban udara. Sesaat setelah turun hujan biasanya keadaan permukaan sangat 
lembab, kelembaban dekat dengan permukaan naik hingga mendekati 100%. Sebenarnya 
yang menyebabkan konsentrasi turun adalah lebih kepada proses washout-nya akibat 
hujan. 
Pola hubungan dengan radiasi matahari (sr) ditunjukkan dalam Gambar 12.c. Secara umum 
dapat dikatakan hubungan polutan aerosol PM10 mempunyai hubungan terbalik (slope 
negatif), artinya polutan akan turun dengan naiknya radiasi matahari, kecuali untuk 
beberapa tahun 2004, 2006, 2007 dan 2008 dengan variasi tertinggi pada tahun 2007 awal.  
Suhu sebagai fungsi dari polutan aerosol PM10 dapat dilihat pada Gambar 12.d. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa polutan akan naik dengan naiknya suhu udara, kecuali pada 
tahun 2012 akhir sementara pada tahun 2004 hampir menunjukkan hubungan tidak erat 
(slope hampir nol). 
Secara umum hubungan partikel PM10 dengan curah hujan berupa hubungan terbalik (slope 
negatif), artinya polutan turun dengan banyaknya curah hujan. Pada tahun 2012 terlihat 
tidak terlihat hubungan slope positif untuk hubungan polutan PM10 dengan curah hujan, 
karena seharusnya proses washout oleh hujan di atmosfer membuat PM10 terlarut dalam 
partikel hujan dan turun bersamanya ke bumi. Untuk memperdalam penyebab slope positif 
PM10 dengan curah hujan maka hubungan buat variasi diurnal per fraksi tahun (hour.year) 
seperti terlihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Pola diurnal PM10 berdasarkan curah hujan dalam basis jam.tahun (hour.year). 

Dari Gambar 13 terlihat pola hujan tipikal tipe hujan ekuator adalah salah satunya frekuensi 
kejadian hujannya pada siang atau sore hari dan sedikit sekali frekuensinya pada pagi hari. 
Variasi rata-rata dan standar error hubungan partikel PM10 dengan curah hujan terlihat dari 
tahun 2004 hingga 2012 pada malam hari sampai siang jam 12.00 terlihat tidak signifikan, 
kecuali terjadi beberapa kali slope positif pada tahun 2007 jam 7.00 pagi, tahun 2010 jam 
1.00 malam, dan tahun 2012 pada jam 0.00 tengah malam. Pada siang dan sore hari terlihat 
ada variasi besar mean dan standar error pada hubungan ini terutama beberapa bulan pada 
tahun 2010 dan 2012. Anomali ini terlihat pada jam 1.00 tengah malam dan antara jam 
13.00 – 20.00 (hujan siang/sore hari) dimana partikel naik dengan tingginya curah hujan. Hal 
ini terjadi karena pluralitas dan banyaknya data dan ditnjukkan oleh rata-rata dan standar 
error yang besar. 
 

KESIMPULAN 
Pola diurnal partikel masa PM10 di Bukit Kototabang mempunyai nilai maksimum pada pagi 
hari (8.00 WIB) dan sore hari (19.00 WIB), sementara variasi mingguan nilai maksimum 
terjadi pada hari Rabu dan Jum’at serta minimum pada Sabtu dan Minggu. Variasi bulanan 
terlihat maksimum pada bulan Pebruari ketika curah hujan kering dan masa angin berasal 
dari Timuran serta minimum pada bulan April dimana curah hujan tinggi di daerah sekitar 
ekuator. Dilain pihak nilai-nilai maksimum siang hari terjadi pada bulan-bulan Desember-
Januari-Pebruari (DJF) dan nilai-nilai maksimum malam hari dominan terlihat pada bulan-
bulan September-Oktober-Nopember. Tahun 2005 dan 2006 tercatat sebagai tahun dengan 
konsentrasi polutan tinggi sepanjang tahun 2004-2012. Terdapat tren positif atau 
konsentrasi terus meningkat dengan laju kenaikan 0.09 µg/m3 per tahunnya, dimana tren 
kenaikan ini menurut analisa sumbernya berasal dari arah Utara dan Barat Bukit 
Kototabang. Diperlukan studi klastering sumber polutan lebih lanjut untuk menentukan arah 
sumber polutan yang dominan dan melihat sejauh mana efek polutan lokal terhadap 
pengukuran aerosol PM10 di Bukit Kototabang. 
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Faktor meteorologis merupakan salah satu dari fungsi yang mempengaruhi polutan aerosol 
PM10 di Bukit Kototabang. Terdapat hubungan positif antara PM10 dengan fungsi tekanan 
udara dan temperatur udara, serta hubungan terbalik dengan fungsi kelembaban udara, 
radiasi matahari dan curah hujan. Kurangnya hujan di kawasan dekat ekuator dan faktor 
angin memberikan peluang masa aerosol PM10 dari daerah sekitar Bukit Kototabang 
terbawa dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Terdapat beberapa anomali dalam 
hubungan ini, oleh karena itu diperlukan studi lanjutan terhadap beberapa anomali yang 
mempengaruhi hubungan tersebut. 
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ABSTRACT 

Cumuliform clouds formed as a result of surface heating often caused moderate rains, even 
followed by a lightning and wind gust. These types of clouds can be aggregated form 
convective system so that the rain intensity arising will be higher. Detection of convective 
systems by using the split window method can explain the distribution of clouds or the extent 
of area covered. Moreover, the process of formation and evolution can be explained by the 
split window method. Rain that occurred in Bali on March 17, 2012 caused by a fraction of 
the convective system was initially formed on the southern coast of East Java. 

Keywords: convective clouds, convective system, rain, mesoscale, split window. 

 
PENDAHULUAN 

Awan dan hujan merupakan bagian dari siklus hidrologi yang mempunyai peran penting bagi 
kehidupan di permukaan Bumi, sehingga struktur dan distribusi awan sangat penting untuk 
dipahami terkait dengan jenis hujan yang dihasilkan. Awan dalam proses pembentukannya 
terjadi sebagai akibat dari massa udara yang terangkat dan mengalami pendinginan 
(kondendasi) karena adanya lapse rate. Sehingga berdasarkan proses pengangkatan 
massa udara terdapat tiga jenis hujan, yaitu Hujan Konvektif yang terjadi dari awan-awan 
cumuliform sebagai akibat dari pengangkatan massa udara secara pemanasan radiasi 
udara permukaan. Hujan orografik terjadi dari awan-awan yang terbentuk sebagai akibat 
dari massa udara yang dipaksa naik oleh pegunungan atau tempat yang tinggi. Di samping 
itu adanya daerah konvergensi dapat menyebabkan arus udara horizontal bergerak naik 
sehingga membentuk awan dan menghasilkan hujan yang disebut hujan konvergensi. Di 
mana awan-awan jenis cumuliform dapat menyebabkan terjadinya hujan lebat sebagai 
akibat dari proses konveksi skala cumulus yang terlokalisasi dalam udara labil (Bayong, 
2004). Awan jenis cumulus ini merupakan awan yang dapat mencapai level tropopause. 
Menurut Curry dan Webster (1999) awan cumuliform dikategorikan dalam empat jenis, yaitu: 
1) Fair Weather Cumulus yang merupakan awan tunggal dengan skala horizontal dan 
vertikal kira-kira 1 km, 2) Towering Cumulus mempunyai skala horizontal dan vertikal hingga 
beberapa kilometer dan seringkali menghasilkan hujan, 3) Cumulonimbus mempunyai lebar 
hingga puluhan kilometer dengan ketinggian bisa mencapai tropopause bahkan 
melewatinya yang ditandai dengan adanya anvil pada puncak awan dan 4) Mesoscale 
convective complexes merupakan kumpulan dari awan-awan Cumulonimbus sehingga skala 
spasialnya bisa mencapai ratusan kilometer dan mampu menghasilkan hujan lebat. 
Mesoscale convective complexes (MCC) merupakan sebuah Mesoscale Convective System 
(MCS) dimana dari penampakan citra satelit IR1 suhu puncak awan mencapai ≤ -52°C di 
sekitar pusat dan diluarnya mencapai ≤ -32°C (Maddox, 1980 dalam Lin, 2007). Sedangkan 
Carvalho and Jones (2001) menggunakan threshold  ≤ 235 K (≤ -38°C) dan radius ≥ 100 km 
untuk mendeteksi MCS dengan asumsi pada temperatur tersebut awan telah mencapai 
ketinggian 250 hPa dan umumnya sudah memiliki anvil. Dalam sebuah sistem skala meso 
awan-awan konvektif dapat tumbuh dan berkembang, sehingga daur hidup sebuah sistem 
bisa mencapai skala jam-an hingga harian (Lin, 2007). Identifikasi awan konvektif dengan 
menggunakan citra satelit MTSAT berdasarkan tekturnya dapat dibedakan dari kanal visible 
yang terlihat memiliki permukaan awan yang kasar dan tidak rata serta memiliki albedo yang 
tinggi. Akan tetapi kanal ini hanya berfungsi saat ada radiasi matahari. Sedangkan dari 
kanal IR (infrared) awan konvektif dapat diidentifikasi dengan memanfaatkan suhu puncak 
awan seperti tabel 1. Akan tetapi masih perlu dilakukan pemisahan terhadap cirrus dan 
awan menengah. 

IDENTIFIKASI SEBARAN AWAN KONVEKTIF DI 
ATAS WILAYAH BALI BERDASARKAN CITRA 

SATELIT MTSAT 
A.A.Putu Eka Putra Wirawan 
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Tabel 1. Skema klasifikasi temperatur puncak awan (Bumrungklang et al., 2010). 

Rentang Suhu (°C) Rentang Suhu (K) Kemungkinan Jenis Awan 
0 s/d 10 
-10 s/d 0 

273 s/d 283 
263 s/d 273 

Awan-awan panas seperti cumulus atau stratus 
(kandungan awan didominasi oleh butiran air) 

-20 s/d -10 
-30 s/d -20 
-40 s/d-30 

253 s/d 263 
243 s/d 253 
233 s/d 243 

Awan-awan percampuran (kandungan awan terdiri 
atas butiran air dan Kristal es) 

-50 s/d -40 
-60 s/d -50 

< -60 

223 s/d 233 
213 s/d 223 

< 213 

Awan cumulunimbus atau awan tinggi (seperti cirrus 
atau cirrostratus). Kandungan awan didominasi oleh 
Kristal es. 

 
Menurut  Inoue,et al (2009) klasifikasi awan berdasarkan temperatur puncak awan dapat 
dilakukan dengan menggunakan perbedaan temperatur puncak awan antara dua kanal yang 
berbeda, yaitu IR1 (11 µm) dan IR2 (12 µm) yang disebut dengan teknik split window. Di 
mana threshold yang digunakan untuk membedakan awan tinggi dengan awan rendah 
adalah beda temperature sebesar 1 K untuk wilayah 15-25 LS dan 165-145 BB. Berbeda 
halnya dengan Bumrungklang et al. (2010) yang menggunakan split window untuk 
memisahkan awan tinggi dengan jenis cumulus di wilayah Thailand dengan memakai nilai 
1.5 K sebagai threshold. 
Terkait dengan kejadian hujan lebat yang  terjadi secara tiba-tiba di wilayah Bali pada 
tanggal 17 Maret 2012, maka dalam studi ini bertujuan untuk mengkaji pola sebaran awan 
konvektif di sekitar Bali yang enyebabkan terjadinya hujan tersebut. 
 

METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data citra satelit dengan resolusi spasial 5 km 
yang diperoleh dari Kochi University dalam format pgm, terutama kanal IR1 dan kanal IR2. 
Data tersebut di download secara gratis melalui url http://weather.is.kochi-
u.ac.jp/sat/GAME/. 
Metode yang digunakan untuk mempelajari sebaran awan konvektif dalam studi ini adalah 
metode split window (IR1 – IR2). Pemisahan awan cumuliform dengan cirrus digunakan 
threshold 1.5 K sesuai dengan penelitian Bumrungklang, dengan melihat wilayah kajian 
masih berada pada wilayah tropis. Dimana awan cirrus dipisahkan jika beda temperatur > 
1.5 K seperti Gambar 1.  

 
Gambar 1. Klasifikasi awan dengan metode split window (modifikasi dari Inoue et al., 2009). 

Cumulonimbus di indikasikan oleh nomor 17,14,13,10 dan 9 (elips berwarna biru dan merah 
muda) sedangkan awan Cumulus diindikasikan oleh nomor 6,5,2 dan 1. 
Sedangkan untuk temperatur dari kanal IR1 di gunakan threshold 253 K untuk jenis awan 
Cumulonimbus dengan asumsi bahwa pada temperature tersebut ketinggian awan 
mencapai 400 hPa di wilayah tropis US (Inoue,2009). Sedangkan untuk awan-awan jenis 
cumulus di gunakan threshold antara  253 K dan 273 K untuk kanal IR1. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Temperatur puncak awan di atas wilayah Bali (kotak merah pada Gambar 2) secara rata-
rata antara lintang 8 LS hingga 9 LS menunjukkan sebaran jenis awan yang bervariasi 
terhadap waktu (gambar 3). Pada pukul 00 UTC menunjukkan bahwa mixed clouds yaitu 
awan-awan yang terdiri dari komponen tetes-tetes air dan kristal es (Bumrungklang, 2010) 
sudah ada dari pukul 00 UTC. Kondisi ini mengindikasikan bahwa puncak awan sudah 
melewati paras titik beku (freezing level). Dalam perkembangannya pada pukul 03 UTC 
terlihat suhu puncak awan lebih panas dalam artian ketinggian puncak awannya menjadi 
lebih rendah dibandingkan pada 3 jam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa awan-awan 
percampuran sebelumnya tidak dapat terus berkembang menjadi awan yang lebih tinggi 
dikarenakan kondisi atmosfer disekitarnya stabil. Kondisi ini terus berlanjut sampai pukul 13 
UTC dimana awan-awan di atas Bali didominasi oleh awan-awan dengan ketinggian puncak 
rendah. Bahkan di sekitar Bali bagian tengah hingga timur terlihat awan-awan panas sekitar 
pukul 12 UTC. Akan tetapi sekitar pukul 14 UTC awan-awan percampuran yaitu dengan 
temperatur puncak < 240 K mulai terlihat di sekitar Bali bagian barat dan terus bergerak 
kearah timur dan akhirnya ketinggian awan mulai berkurang sekitar pukul 20 UTC di Bali 
bagian barat. 

 
Gambar 2. Domain kajian sebaran awan konvektif. 

 

 
Gambar 3. Hovmöller temperatur puncak awan kanal IR1. 

Hasil cluster awan konvektif dengan teknik split window dapat memperlihatkan evolusi 
pertumbuhan suatu sistem konvektif seperti di tunjukkan oleh Gambar 4. Secara spasial dan 
temporal perkembangan awan konvektif di mulai dari tahap cumulus sekitar pukul 09 UTC. 
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Dalam waktu sekitar 1 jam awan-awan cumulus sudah tumbuh menjadi awan towering 
cumulus dan beberapa bagian menjadi Cumulonimbus (Cb). Akan tetapi dalam 
perkembangannya tidak semua awan cumulus tumbuh menjadi Cb, hal ini bergantung pada 
kondisi labilitas afmosfer di sekitarnya. Sistem konvektif yang masih tumbuh sekitar pukul 11 
UTC terus berkembang menjadi skala spasial lebih besar seperti terlihat pada pukul 12 
UTC. Proses splitting (perpecahan sistem konveksi) terjadi pada pukul 13 UTC, di mana 
sebagian dari sistem yang terpecah ini akhirnya terus berkembang menjadi sistem yang 
lebih besar (Gambar 4 dengan elips merah). 

Gambar 4. Sebaran awan konvektif dari jam 09 UTC hingga 20 UTC pada tanggal 17 Maret 2012. 

Sistem konveksi ini memiliki suhu puncak awan  dibawah 213 K (-60 ˚C) dan terkonsentrasi 
di sekitar pesisir selatan Jawa Timur. Dalam pergerakannya ke arah timur mengalami 
merger (penggabungan) dengan awan atau uap air di sekitarnya sehingga membentuk 
kumpulan awan yang lebih besar sekitar pukul 14 UTC dan bertambah besar pada pukul 15 
UTC hingga mencapai skala horizontal 2 derajat (± 200 Km). Pada saat itu juga tepi sistem 
konvektif yang berupa awan-awan Cumulus memasuki wilayah Bali melalui pesisir bagian 
Barat Bali. 
Proses splitting (perpecahan) sistem konvektif  mulai terlihat sekitar pukul 16 UTC dan 
melintasi wilayah Bali hingga pukul 22 UTC. Dalam hal ini liputan awan konvektif yang 
terjadi di beberapa tempat di Bali umumnya berlangsung singkat kecuali wilayah Bali bagian 
Selatan dan Timur. Sistem konvektif yang terbentuk dari kumpulan awan Cb ini, mulai dari 
tumbuh menjadi sistem konveksi kecil , berkembang menjadi system dengan skala spasial 
200 km dan akhirnya pecah terjadi dalam waktu sekitar 4 jam, sehingga fenomena atmosfer 
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yang terjadi di sekitar Bali ini merupakan fenomena atmosfer skala meso (Pielke, 2002 
dalam Lin 2007). 
Berdasarkan Gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa hujan yang terjadi di wilayah Bali pada 
tanggal 17 Maret 2012 merupakan hujan yang disebabkan oleh awan konvektif. Akan tetapi 
awan konvektif tersebut tidak tumbuh dari pemanasan permukaan di Bali, melainkan dari 
suatu sistem konveksi yang terbentuk di pesisir selatan Jawa Timur yang bergerak ke timur 
akibat angin. Di mana saat melintasi wilayah Bali sistem konvektif tersebut sudah 
mengalami perpecahan sehingga hujan tidak terjadi secara merata. Terlihat juga dari 
observasi hujan di beberapa stasiun pengamatan di Bali seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. 
Curah hujan tertinggi terjadi di wilayah Denpasar dan sekitarnya, sedangkan terendah di 
Stasiun Meteorologi Ngurah Rai. Dari liputan awan konvektif terlihat bahwa di atas 
Denpasar tutupan awan lebih lama dibandingkan dengan stasiun lainnya. Sedangkan dari 3 
stasiun lainnya yaitu Ngurah Rai, Kahang-kahang dan Negara menunjukkan adanya variasi 
curah hujan. 

Tabel 2. Curah Hujan di 4 Stasiun di Bali. 
Stasiun Curah Hujan (mm) 

Ngurah Rai 9.5 
Sanglah 49.1 

Kahang - Kahang 12.8 
Negara 16.9 

 
Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa sebaran awan konvektif diatas empat stasiun di Bali 
memiliki skala temporal yang berbeda-beda. Awan konvektif di atas Sanglah bertahan 
selama 8 jam dengan suhu puncak awan mengalami fluktuasi antara jam 15 UTC hingga 18 
UTC dan mengalami kenaikan suhu puncak awan setelahnya hingga pukul 22 UTC awan 
konvektif sudah mengalami tahap punah. Di wilayah Kahang-Kahang sebaran awan 
konvektif persisten selama 4 jam dengan suhu puncak awan di bawah -38°C. Dengan 
demikian dapat diasumsikan ketinggian puncak awan pencapai paras 250 hPa (Carvalho et 
al., 2001). 

 
Gambar 5. Grafik Suhu Puncak Awan Konvektif terhapat waktu di masing-masing stasiun. 

 
Sementara untuk stasiun Ngurah Rai, awan konvektif hanya persisten selama 3 jam yaitu 
antara pukul 18 UTC hingga 20 UTC. Demikian juga halnya di atas Negara, awan konvektif 
hanya bertahan secara kontinu selama 3 jam dan punah sekitar pukul 19 UTC. 
Endapan yang terukur di stasiun Sanglah sebesar 49.1 mm berasal dari awan konvektif 
yang durasinya cukup lama yaitu selama 8 jam. Sedangkan untuk 3 stasiun lainnya dengan 
skala temporal antara 3-4 jam memberikan endapan bervariasi antara 9.5-16.9 mm. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa sebaran awan konvektif di atas suatu wilayah dapat memberikan 
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endapan yang berbeda bergantung pada persistensi awan di wilayah tersebut, disamping 
ketebalan awan konvektif. 
 
KESIMPULAN 

Sistem konvektif yang terjadi di sekitar Bali merupakan fenomena atmosfer skala meso 
dengan skala horizontal 200 km dan daur hidup sekitar 4 jam. Hujan yang terjadi di wilayah 
Bali tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 22.30 WITA merupakan hujan konvektif yang 
terjadi dari perpecahan suatu sistem konvektif.  Endapan yang dihasilkan dari awan 
konvektif bervariasi bergantung pada persistensi awan dan ketebalan awan konvektif. 
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ABSTRACT 

Data is an important component in executing a program. Based on these components, all 
activities that have been performed will be assessed on completeness, progress and 
outcomes. Study of meteorology, climatology and geophysics data has to be done, 
considering the importance of information as the outcomes. Accordingly, present condition 
suggests the importance of data verification and validation to improve data development and 
service. Results showed that there are mistakes in typo (considered as human error), 
missing error and data mismatch between record and observation in Fklim71 data 
(maximum and minimum temperature, precipitation). 

Keywords: verification, validation, maximum and minimum temperature, precipitation. 

 

PENDAHULUAN 
Pengembangan database harus didukung dengan ketersediaan data, kualitas data dan 
informasi bagi manajemen, pelaksanaandatabase serta pengembangan jaringan informasi 
yang bersifat komprehensif.Peningkatan database Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
dapat dicapai melalui kebijakan pengembangan database yang diarahkan pada peningkatan 
jumlah jaringan dan kualitas data. 
Saat ini data memegang peranan penting dalam memberikan informasi. Data merupakan 
komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan program (Connolly, 2002). Berdasarkan 
komponen ini seluruh kegiatan yang dilaksankan akan diukur kelengkapan, progres hasil 
dan kualitas hasilnya. 
Salah satu data yang memegang peranan penting dalam upaya peningkatan pelayanan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah data Fklim 71. Data Fklim 71 saat ini sedang 
dikembangkan baik di tingkat UPT, Balai Besar, dan Pusat. Di tingkat Balai Besar data 
Fklim71 menjadi salah satu perhatian yang cukup besar melihat kebutuhan akan data 
Fklim71 banyak dilayani.(BBMKG Wilayah I Medan) (Suwarta dan Sinambela, 2010). 
Tingginya permintaan data Fklim71, membutuhkan ketersediaan data yang baik, kualitas 
data yang baik. Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I Medan telah 
dan sedang melakukan verfikasi dan validasi data Fklim71. Masalah yang terjadi adalah 
kondisi data Fklim71 baik di tingkat UPT, dan Pusat belum seluruhnya di verfikasi dan di 
validasi. Kondisi ini menjadi hal yang perlu dikaji, diteliti dan dikembangkan dalam verfikasi 
dan validasi data Fklim71 di Balai Besar Wilayah I Medan. 
Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana melakukan verifikasi dan validasi data 
Fklim71, bagaimana tingkat keakuratan data Fklim 71 saat ini yang ada di Balai Besar 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I Medan.Dengan permasalahan ini tentunya 
diperlukan langka yang strategis upaya mendukung peningkatan pengolaan database 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Pengolaan database Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika akan mencapai data yang valid, akurat, relavan dan up to date. 
Tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengquality control data 
Fklim71 (unsur curah hujan, suhu maksimum dan suhu minimum) untuk mengurangi 
duplikasi dan fragmentasi data untuk peningkatan kemampuan SDM dalam melaksanakan 
pengkajian Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 
Hasil dari penelitian ini tentunya akan memberikan sumbangan pemahaman tentang 
perencanaan pembangunan khususnya perencanaan database iklim, dan dapat 
memberikan masukkan bagi BMKG sebagai bahan perumusan policy dan derivative plan 

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FKLIM 71 
Studi Kasus Data Fklim 71 Sibolga 
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yang lain khususnya yang terkait dengan perencanaan peningkatan database Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika. 
 

METODE PENELITIAN 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Fklim71 dengan unsur curah hujan, 
suhu maksimum dan suhu minimum. Data Fklim71 yang diteliti bersumber dari stasiun 
Meteorologi Pinang Sori, Sibolga. Data Fklim 71 yang diteliti 30 tahun terakhir  dari tahun 
1980 sampai 2010. 
Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak berupa 
Rclimdex (R2.1.2.2) (Zhang and Yang, 2004). Perangkat Keras dalam Penelitian ini dengan 
spesifikasi, Lenovo,Sistem Model Lenovo Win 7 PC S10-3S, Processor Intel ( R )Atom Dual 
Core CPU  :T6400@2.00GHz"N550 @ 1.50 GHz, Memory 1 GB,Sistem Operasi Microsoft 
Windows7 
Tahapan dalam pengolahan data meliputi seleksi data Fklim 71 dengan unsur suhu 
maksimum, suhu minimum dan curah hujan. Komponen yang akan di uji terhadap data 
dokumen terdiri dari nilai paling rendah suhu maksimum  harian dalam sebulan (TXN), Nilai 
paling tinggi suhu maksimum harian dalam sebulan (TXX), Nilai paling tinggi suhu minimum 
harian dalam sebulan (TNX), Nilai paling rendah suhu minimum harian dalam sebulan 
(TNN), Jumlah curah hujan maksimum harian dalam sebulan (RX1day), Jumlah total curah 
hujan tahunan dengan ch >1 mm (PRCPTOT), Jumlah hari hujan maksimum dengan ch ≥ 1 
mm (CWD), dan Jumlah hari hujan maksimum dengan ch < 1 mm secara berturut turut 
dalam setahun (Bhadwaj, 2009; IPCC, 2007). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil TXN 
Analisis data Fklim71 dengan unsur suhu maksimum dari tahun 1980 sampai tahun 2010 
dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil grafik terlihat bahwa data suhu maksimum ditahun 1985, 
2003 dan 2008 sangat signifikan terhadap tahun yang lain(dilingkari warna merah), untuk itu 
perlu verifikasi ulang terhadapat data dokumen. 

 
Gambar 1. Grafik penyimpangan TXN (°C). 

Hasil pembacaan grafik pada Gambar 1. dapat dilihat dengan jelas pada Tabel 1. Pada 
Tabel 1 menunjukkan nilai paling rendah suhu maksimum dalam sebulan untuk tahun 
1985berada pada bulan September yaitu 23.6°C, tahun 2007 nilai paling rendah suhu 
maksimum dalam sebulan tejadi pada bulan Oktober yaitu 25.2°C dan tahun 2008 nilai 
paling rendah suhu maksimum dalam sebulan tejadi pada bulan Juli yaitu 26°C. 
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Tabel 1. Nilai paling rendah suhu maksimum harian dalam sebulan (TXN). 

Tahun Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 
1980 30 26.6 28.8 30.6 28.4 27.8 27 25.6 27 27 27 27.4 25.6 
1981 31.5 31 32.2 30 26.9 30 27.8 30.8 29.1 25.4 25.6 25.2 25.2 
1982 31.2 28.8 29.2 29.4 27.4 29 27.8 29.2 26.6 29.2 27.2 29 26.6 
1983 30.1 31.1 31 30.5 29.8 29.7 29.8 29 28 28.6 29.8 26.5 26.5 
1984 27.6 25.3 27.4 27.3 30.2 27.6 26.4 25.6 26.4 26.3 27.6 26 25.3 
1985 31 29.3 28.9 29.6 29.8 30.4 27.6 26.5 23.6 29.9 27 27.4 23.6 
1986 27.8 30.1 27 28.1 28.4 28.9 26.4 28.9 26.1 25.6 28.8 27.2 25.6 
1987 28.6 30.4 29.8 29.4 28.6 28.6 26.4 29.1 26.1 27.4 27.2 27.2 26.1 
1988 27.8 28.6 27.4 28.7 29.4 29 27 26.8 27.4 27.8 27.6 26.8 26.8 
1989 29.2 26.7 27.2 27.9 28 29.8 25.2 28.2 28.2 27.5 28.2 27.1 25.2 
1990 27.3 29.7 27 26.8 30.6 28.8 25.3 25.7 26.8 28.1 28 27.7 25.3 
1991 27.2 29.4 31.2 28.8 29.3 29.5 24.4 26.5 27.1 26.8 25.8 26 24.4 
1992 29.2 28 28.7 30.4 27.1 28.9 29.4 26.7 27.3 26.8 28 28.6 26.7 
1993 25.4 29 27.6 27.6 29.4 29.6 26.2 29.4 26.4 28.2 26.3 28 25.4 
1994 28.8 27.7 28.8 29 28.2 28 29.2 26.8 26.7 26.8 28.4 27 26.7 
1995 30 27.2 29.5 27.3 29.4 30 27.1 26.1 28.9 28.8 25.9 29.2 25.9 
1996 28.7 29 29.8 28.8 31.2 29 25.9 28.6 29.2 28 28.6 27.2 25.9 
1997 30.4 27.6 29.2 27.8 27.8 30.6 28.6 26.2 27.8 26.9 26.9 27.7 26.2 
1998 29 29.8 30.3 31.5 29.2 28.8 26.2 27.9 26.5 26.7 28.1 27.2 26.2 
1999 27.5 27.9 28.4 29 28.2 25.9 27.5 28.8 28.5 28 27.9 25.4 25.4 
2000 27.5 28.4 27.2 28.9 26 26.6 28.9 26.5 28 25.6 28.1 26.8 25.6 
2001 27.5 27 27.5 27 29.8 27.2 30.8 27.8 29 26.2 27.2 27.6 26.2 
2002 28.2 29 27.6 28 28 26.2 26.8 30 28 27.8 25 27.8 25 
2003 26 27.2 29.4 29 29 29.9 28 26.3 27 26 27 26.8 26 
2004 27.8 27 28.6 27.8 29 28 28 26 27 30 29.4 26.8 26 
2005 29 31 30 29.8 27 29.6 28 25.2 27.5 26.2 26.7 26.8 25.2 
2006 29.2 24.8 28.5 27.8 29.5 29 27.8 27 26.8 28.3 30 28 24.8 
2007 22.4 28 29 30.2 29.9 29.2 28 29.4 25.6 25.2 27.2 27 22.4 
2008 29 29.6 28 29.4 23 29 26 29.5 28 29.2 27.9 27.2 23 
2009 26.8 29.2 28.6 26 30.2 28 29 27.4 29 28.5 27 29.4 26 
2010 30.5 30.5 25.4 30.2 30 29 25.8 26 28.2 29.2 26 28.6 25.4 

Setelah dilakukan verifikasi terhadap nilai TXN, ternyata TXN di tahun 2007 pada bulan 
Oktober yaitu 25.2°C, hal ini berbeda dengan hasil TXN sebelumnya di 2007. Perbedaan ini 
disebabkan karena adanya kesalahan pengetikan (human error) demikian juga dengan 
tahun 2008, TXN hasil verifikasi bernilai 26°C di bulan Juli berbeda dengan hasil TXN 
sebelumnya. Sedangkan tahun 1985 nilai TXN nya sama. Hasil perubahan ini dapat dilihat 
pada Gambar 2 berikut: 

 
Gambar 2. Perubahan TXN hasil verifikasi. 
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Hasil TXX (°C) 

Grafik nilai paling tinggi suhu maksimum harian dalam sebulan (TXX) dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik TXX (°C) Fklim 71 Pinang Sori, Sibolga. 

Dari hasil grafik TXX pada Gambar 3 (dilingkari warna merah) menunjukkan grafik yang 
signifikan di tahun 2009. 

Tabel 2. Nilai paling tinggi suhu maksimum harian dalam sebulan (TXX). 
Tahun Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 
1980 35 35.3 34.2 34.3 35.4 34.4 33.9 33.3 34.8 33.6 34.1 34 35.4 
1981 35 35.2 34.9 34.8 35 35.4 34.3 35.3 33.3 34.2 35.5 34.6 35.5 
1982 35.3 34.3 34.9 34.4 34.3 34.2 34.3 34.4 33.6 34.4 34.4 34.2 35.3 
1983 35.2 35.4 36.1 35 35 35.1 35.2 34.5 34.2 34.7 33.9 34.6 36.1 
1984 34.2 35.8 33.5 33.6 35.2 33.6 33 32.8 33 32.4 34.6 34.2 35.8 
1985 34.6 35.5 34 34 34.1 34 34.1 33.6 33.2 33.5 33.1 33.4 35.5 
1986 35.3 34.7 35 34.3 34.8 35.5 34.3 34.4 32.8 33.1 33.4 34.8 35.5 
1987 34.3 34.1 34.6 34.4 35.2 36.2 34 33.4 33.2 34.2 33.7 34 36.2 
1988 34.4 35 35 35 35.4 34.4 36.5 33.6 33.3 33.4 35 34.2 36.5 
1989 34.9 33.8 33.6 33.3 34 35.2 34.9 32.8 32.9 33.2 34.2 34.6 35.2 
1990 35.8 35.3 34.3 34.4 34.9 34.8 34 33.2 33.2 33.4 34.5 34.6 35.8 
1991 36 36.1 34.7 34.8 34.4 35.4 35.6 35.6 33.9 33.4 33.5 34.4 36.1 
1992 35.1 34.8 34.4 33.4 33.2 33 33.2 33.1 32 33.2 32.9 33.4 35.1 
1993 34.4 33.6 33.5 34.1 34 33.3 32.5 32.2 33.2 32.8 33.7 33.1 34.4 
1994 33.8 34.8 33.6 33.4 33.4 33.2 33.2 33.2 32.4 32.9 32.2 33.2 34.8 
1995 34.2 33.8 34 33.4 34.7 33.6 33.6 33.3 33.1 32.6 32.4 33.4 34.7 
1996 33.2 34 33.7 33.2 34.8 33.6 33.1 32.6 32.8 33 33.2 32.9 34.8 
1997 34.4 34.8 35 35.8 33.6 34 33.3 33.8 32.6 32 32.2 33.2 35.8 
1998 34.9 35 35.6 34.6 36.2 33.4 34 32.2 32.3 33 32.2 32.7 36.2 
1999 33 33.4 33.4 33.4 33.4 32.8 32.8 32.7 33.4 32.6 32.3 33.8 33.8 
2000 34.6 33.6 34.2 33.2 33.7 33.8 32.8 32.8 32.4 32.6 32.4 32.9 34.6 
2001 33.6 34 33.8 33 34 33.6 33.2 33.6 32.8 33.4 33.6 33 34 
2002 35.6 34.8 34.2 34.4 33.9 34.6 33 33 32.8 33 33.4 33 35.6 
2003 33.6 33.9 35.6 33 33.8 34.8 33.6 33.4 32.6 32.6 32.4 33.4 35.6 
2004 34.4 33.6 34.6 33.6 33.8 33.6 33 33 33 32.8 33 33.6 34.6 
2005 35 34 34.6 35.2 34.3 33.8 33.4 33.5 34.4 32.4 33.1 33 35.2 
2006 33.5 34.4 35.1 33.4 33.9 33.6 33.1 33.2 32.2 33 32.9 33.3 35.1 
2007 33.7 35.3 34.5 35 34.6 33.8 34.5 33.6 33.2 32.9 33.6 34.6 35.3 
2008 33.2 34.5 33.8 32.8 33.2 32.8 33 34.2 33.1 33.1 33.5 32.4 34.5 
2009 33.8 33.8 33.8 39.4 33.4 33.8 32.8 32.9 33 32.4 33 34 39.4 
2010 34.2 34.4 27.9 34 34.2 34 33.4 34.8 33.8 34.6 33 33.2 34.8 
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Pada Tabel 2 merupakan pembacaan grafik nilai paling tinggi suhu maksimum 
harian dalam sebulan. 

 
Gambar 4. Hasil Verifikasi TXX. 

Dari hasil pembacaan menunjukkan nilai paling tinggi suhu maksimum harian dalam sebulan 
yang signifikan di tahun 2009 terjadi pada bulan April yaitu 39.4°C. Setelah dilakukan 
verifikasi ternyata Nilai paling tinggi suhu maksimum harian dalam sebulan tidak sesuai 
dengan data dokumen (Lampiran 4), hasil grafik menunjukkan TXX bernilai 34°C di bulan 
Desember. Hasil ini tentunya disebabkan karena adanya kesalahan pengetikan (human 
error).Grafik perubahan ini dapat dilihat pada Gambar 4. 

Hasil TNN (°C) 

Hasil grafik nilai paling rendah suhu minimum harian dalam sebulan (TNN (0C)) 
dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik TNN Sibolga. 
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Pada Gambar 5 terlihat adanya nilai paling rendah suhu minimum harian dalam sebulan tiap 
tahunnya(dilingkari warna merah). Grafik TNN diatas memberi gambaran nilai signifikan 
pada tahun 1983 yaitu 0°C dibulan Maret, April dan Mei, 1984 yaitu 0°C dibulan Januari, 
Agustus dan November dan tahun 2005 yaitu 0°C di bulan Maret, April dan Mei. (dilingkari 
warna merah). 

Tabel 3.Nilai paling rendah suhu minimum harian dalam sebulan (TNN). 
Tahun  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 
1980 19 19.8 21.2 21.5 21.8 20.1 20.4 20.4 20 20.7 21.4 21.1 19 
1981 20 20 20.3 21.3 20.8 19 19.8 17.7 19.9 19.3 18 18.3 17.7 
1982  18.9 19.4 19.8 20.2 20.3 19.3 17.8 19 17.8 18.2 19 18.4 17.8 
1983  16.8 17.3 0 19 0 17 17.6 18.2 18 16.6 17.2 17.7 0 
1984 0 17.8 0 21.5 22.4 21.5 20.4 20.9 20 20.7 20.8 20 0 
1985 19 19 21 21.6 21.4 21.5 20.9 21 19.6 21.3 21.4 20.6 19 
1986  20.4 20.2 20.6 20.8 21.6 20.8 19 19.7 20.2 20.7 21.6 20.2 19 
1987 20 19 20.5 19.6 20.8 20.4 17.8 19.9 20.1 19.4 21 20.4 17.8 
1988  19.8 19.8 20 21.2 20.8 20 19.6 20.7 20.6 21 20.5 19.7 19.6 
1989  18.4 18 20.5 21.2 18.9 20 19.6 18 21 21.7 21.3 21 18 
1990  19.3 20.4 20.2 21.1 21.6 21 21 20.2 20.4 19 20.3 19.3 19 
1991  20.6 19.7 19.8 21.7 20 20.1 20.2 20.4 21 21.2 21 20.8 19.7 
1992 20 20.2 19.2 20.2 21 21 19.2 20.2 20.7 20.8 21.8 21.8 19.2 
1993 19 19 21 21.6 21.4 21.5 20.9 21 19.6 21.3 21.4 20.6 19 
1994  20.4 20.2 20.6 20.8 21.6 20.8 19 19.7 20.2 20.7 21.6 20.2 19 
1995 20 19 20.5 19.6 20.8 20.4 17.8 19.9 20.1 19.4 21 20.4 17.8 
1996  19.8 19.8 20 21.2 20.8 20 19.6 20.7 20.6 21 20.5 19.7 19.6 
1997  18.4 18 20.5 21.2 18.9 20 19.6 18 21 21.7 21.4 21 18 
1998  19.3 20.4 20.2 21.1 21.6 21 21 20.2 20.4 19 20.3 19.3 19 
1999  20.6 19.7 19.8 21.7 20 20.1 20.2 20.4 21 21.2 21 20.8 19.7 
2000 20 20.2 19.2 20.2 21 21 19.2 20.2 20.7 20.8 21.8 21.8 19.2 
2001  19.6 20 21.5 21.8 22 20 19.8 20.4 21 20.9 20.2 21 19.6 
2002 20 20.1 20.8 21.4 20.6 20 20.4 19.4 20.2 20.4 20.6 21.4 19.4 
2003  20.4 20.2 18 21.4 18 20.4 19 19 20.4 20.2 20 19.8 18 
2004  20.2 20 20 20.2 19 20.2 18 17.4 19.4 20 19.6 20 17.4 
2005  18.8 19.6 0 0 0 20.2 20 20.9 20.1 21.2 21.5 21 0 
2006  16.8 20 17.4 20.2 19 19.8 19 20.6 20.3 20 20 20 16.8 
2007  19.6 18.6 20.7 20.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 19 20.3 20.2 20.7 20.5 20 18 19.2 20.3 20.5 20.2 20.4 18 
2009 19 19 20.1 19 19.2 19 17.4 18 19.5 19.8 18.6 19.8 17.4 
2010  19.4 20 19.8 20.2 19.6 19.4 20.3 20 19 20 20.3 18.6 18.6 

Tabel 3 merupakan nilai paling rendah suhu minimum harian dalam sebulan yang 
digambarkan pada Gambar 5. Hasil grafik TNN setelah di verifikasi  menunjukkan nilai 
paling rendah suhu minimum harian dalam sebulan ditahun 1983 -99.99 artinya data 
kosong, demikian juga di tahun 1984 dan 2005. Hasil verifikasi menunjukkan data kosong, 
sehingga TNN yang tercatat -99.99. grafik perubahan ini dapat dilihat pada Gambar 6. Untuk 
itu diperlukan penyeragaman dalam pengetikan data.(Lampiran 6) 

 
Gambar 6. Grafik hasil verifikasi TNN Sibolga. 
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HasilTXN(°C) 

Grafik nilai paling tinggi suhu minimum harian dalam sebulan (TXN) dapat dilihat 
pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik TXN Sibolga. 

Pada Gambar 7 menunjukkan adanya nilai yang signifikan terjadi  ditahun 1994, 1995, 2003, 
2009 dan 2010 (dilingkari  warna merah). 

Tabel 4. Nilai paling tinggi suhu minimum harian dalam sebulan (TNX). 

Tahun Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 
1980 22.7 23.2 23.7 23.9 24.7 23.2 23.1 22.8 23 23 23.8 22.7 24.7 
1981 22.8 23 23 23.6 24.2 23 21.8 22.4 22 22.4 21.8 22.2 24.2 
1982 21.9 21.6 22 22.5 22.6 22.6 22.1 20.6 21.6 20.8 21 20.6 22.6 
1983 20 21.1 -99.9 22.6 -99.9 23 22.8 23.5 23.5 22 21.9 23 -99.9 
1984 22.2 22.6 -99.9 24.3 24.4 24 23.9 23.6 23 23.3 23.2 23.2 -99.9 
1985 23.1 23.5 23.9 23.8 24 23.4 23.1 23 23 23.5 23.3 23.6 24 
1986 23.2 23 23.4 23.3 23.6 22.9 22.7 22.9 23.8 23 23.5 23.1 23.8 
1987 23.2 22.8 23.7 23.2 23.3 24.2 23 23.2 23.2 23.3 23.2 23.4 24.2 
1988 22.6 23.2 23.2 23.7 24 23.7 22.2 22.8 23.4 23.2 23.2 22.6 24 
1989 22.4 22.8 22.8 24.2 24 23.5 23 23 23.7 24 23.8 24 24.2 
1990 23.4 24.3 24.5 24.8 24.6 23.5 23.4 22.8 22.4 23.2 23.6 22.9 24.8 
1991 23.6 24 23.8 23.7 23.5 23.2 23.2 23 23.2 23 23.4 23 24 
1992 22.8 23 23 23.5 23.7 24 23 23 23.4 23.3 23.3 24 24 
1993 23.1 23.5 23.9 23.8 24 23.4 23.1 23 23 23.5 23.3 23.6 24 
1994 23.2 23 23.4 23.3 23.6 22.9 22.7 27.1 23.8 23 23.5 23.1 27.1 
1995 23.2 22.8 23.7 23.2 23.3 24.2 29 23.2 23.2 23.3 23.2 23.4 29 
1996 22.6 23.2 23.3 23.7 24 23.7 22.2 22.8 23.4 23.2 23.2 22.6 24 
1997 22.4 22.8 22.8 24.2 24 23.5 23 23 23.7 25 23.8 24 25 
1998 23.4 24.3 24.5 24.8 24.6 23.5 23.4 22.8 22.4 23.2 23.6 22.9 24.8 
1999 23.6 24 23.8 23.7 23.5 23.2 23.2 23 23.2 23 23.4 23 24 
2000 22.8 23 23 23.5 23.7 24 23 23 23.4 23.3 23.3 24 24 
2001 23.2 23 23 23 24 23.4 22.5 23 23 22.7 23 23.1 24 
2002 23.6 23 24 23.8 23.2 22.4 23.4 22.8 24 22.8 22.8 23 24 
2003 23 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.5 23 22.4 22.8 22.8 27.8 27.8 
2004 22.8 23 23 24.5 23.4 22.5 24.4 22.4 23 22.8 23.6 23 24.5 
2005 22.6 23.4 -99.9 -99.9 -99.9 23 23 23.4 23.1 23.3 23.2 23.8 -99.9 
2006 22.8 23 23.4 23.4 23.2 23.1 22.4 22.9 22.8 23 23 23.2 23.4 
2007 23 22.2 23.2 23.3 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 
2008 22.8 22.6 22.5 22.6 22.7 22.6 22.5 22.5 22.8 23.5 22.8 22.8 23.5 
2009 23 22.8 23 24.1 23.5 22.6 22.8 22.6 31 22.8 23.6 23.2 31 
2010 28.5 23 22.8 23.8 23.6 22.8 23.4 23 22.8 22.8 23 22.8 28.5 

 

Pada Tabel 4 menunjukkan nilai paling tinggi suhu  minimum harian dalam sebulan. Hasil 
pembacaan grafik menunjukan nilai TXN  tahun 1994 bernilai 27.1°C di bulan Agustus, 
tahun 1995 bernilai 29°C bulan Juli, tahun 2003 bernilai 27.8°C di bulan Desember, tahun 
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2009 bernilai 31°C di bulan September dan tahun 2010 bernilai 28.5°C di bulan Januari. Dari 
tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap data dokumen (Lampiran 7,8), ternyata hasil 
TXN menunjukkan perbedaan nilai, yaitu TXN di tahun 1994 bernilai 23.8°C di bulan 
September, di tahun tahun 1995 menjadi 24.2°C di bulan Juni, di tahun 2003 bernilai 23.5°C 
di bulan Juli, tahun 2009 bernilai 24.1 dibulan April dan tahun 2010 bernilai 23.8°C di bulan 
April (Gambar 8). Perbedaan ini dikarenakan adanya kesalahan pengetikan (human error). 

 
Gambar 8. Hasil verifikasi TNX. 

Hasil RX1 day (mm) 

Grafik jumlah curah hujan maksimum harian dalam sebulan dapat dilihat pada 
Gambar 9. 

 
Gambar 9.RX1 day (mm) Sibolga 

Gambar di atas menunjukkan adanya nilai yang signifikan di tahun 2007. Jumlah curah 
hujan maksimum harian dalam sebulan di tahun 2007 pada bulan Juli yaitu 423.7 mm. 

Hasil verifikasi dengan data dokumen menunjukkan tidak ada perbedaan dengan hasil grafik 
RX1day(mm) seperti pada Gambar 10 di bawah ini: 
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Gambar 11. Hasil verifikasi curah hujan dengan komponen RX1day. 

Hasil PRCPTOT (mm) 

Grafik jumlah jumlah total curah hujan tahunan dengan ch>1 mm dapat dilihat pada Gambar 
12. 

 
Gambar 12. Grafik PRCPTOT. 

Pada gambar di atas terlihat nilai jumlah total curah hujan tahunan dengan ch > 1 mm yang 
signifikan terjadi pada tahun 1990, 1996 dan 2003. Puncak grafik menggambarkan terjadi 
pola kenaikan yang signifikan(dilingkari warna merah). Jumlah curah hujan tahunan dengan 
ch>1 mm tahun 1990 yaitu 3842.5 mm, tahun 1996 berjumlah 4251.9 mm dan tahun 2003 
berjumlah 6117 mm. 
Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada perbedaan dengan data dokumennya, hasil verifikasi 
menunjukkan kesamaan dengan grafik PRCPTOT (lihat Gambar 13). 
 



 
Megasains 3(3): 160 – 171                  M. Sinambela et al. 

 
 
 

MEGASAINS • Buletin Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, Geofisika, dan Lingkungan    169

 
Gambar 13. Grafik Verifikasi PRPTOT. 

Hasil CWD (hari) 

 

Gambar 14. Hasil CWD Sibolga 

Grafik jumlah hari hujan maksimum dengan ch ≥ 1mm secara berturut-turut dalam setahun 
dapat dilihat pada Gambar 14. Pada gambar di atas menunjukkan grafik kenaikan signifikan 
terjadi di tahun 1985, 2005 dan 2006. Dari hasil grafik jumlah hari hujan maksimum dengan 
ch ≥ 1 mm secara berturut-turut dalam setahun yang perlu di verifikasi tahun 1985 yaitu 14 
mm, tahun 2005 bernilai 20 mm dan tahun 2006 bernilai 19 mm. 
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Gambar 15.Hasil verifikasi CWD Sibolga. 

Setelah dilakukan koreksi terhadap data dokumen, menunjukkan tidak ada perbedaan, 
grafik (Gambar 15) yang dihasilkan sama dengan Gambar 14. 

Hasil CDD (hari) 

Grafik jumlah hari hujan maksimum dengan ch < 1 mm secara berturut-turut dalam setahun 
dapat dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Grafik CDD Sibolga. 

Grafik di atas mengindikasikan adanya pola grafik yang signifikan di tahun 1981 bernilai 21 
mm, tahun 1986 bernilai 18 mm dan tahun 2003 bernilai 18 mm. Hasil verifikasi 
menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan data dokumen seperti pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Hasil verifikasi CDD 

 

KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian verifikasi dan validasi  data untuk peningkatan dan pengembangan 
database di UPT maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu data iklim 71 yang diteliti  
dengan unsur suhu maksimum, suhu minimum dan curah hujan masih terdapat kesalahan 
pengetikan, mising error. Pengolahan data iklim71 perlu dilakukan dengan verifikasi dan 
validasi data, program rekonstruksi data iklim menjadi rencana yang baik untuk memperoleh 
data yang valid dan peningkatan dan pengembangan database di UPT. 
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ABSTRACT 

The characteristics of upper air temperature and tropopause height at Juanda Surabaya on 
the period of 1987-2010 was analyzed and compared with carbon dioxide concentration to 
know the relationship of those parameters with  greenhouse gases. The upper air data was 
taken from Integrated Global Radiosonde Archive (IGRA) from National Climatic data Center 
(NCDC), while carbon dioxyde concentration was from Global Atmosphere Watch Station 
Bukit Kototabang, West Sumatera. For analysis, The upper air data period is divided into 
two, the first is 1987-1999 period and the second, 2001-2010 period. The result shows that 
there is decreasing trend in stratospheric temperature, increasing trend in upper 
tropospheric temperature and lower tropospheric temperature. Tropopause pressure which 
represent tropopause height tends to decrease. This indicate increasing trend in tropopause 
height. Human activities contribution to changes in the free atmosphere is shown by 
increasing carbon dioxide concentration which leads to tropospheric warming and 
stratospheric cooling, and hence, increases tropopause height. 

Keywords: rainfall, tipping bucket, microcontroller, short message service (SMS). 

 
PENDAHULUAN 
Variasi yang terjadi pada sistem iklim disebabkan oleh oleh dua jenis faktor yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Fenomena El-Nino merupakan salah satu contoh dari faktor 
internal. Faktor eksternal berasal dari kejadian alam seperti aktivitas vulkanik dan variasi 
radiasi matahari, atau disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca, 
aerosol dari aktivitas manusia, penguaraian lapisan ozon dan perubahan fungsi lahan 
(Hegerl et al, 2007).  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporan 
terakhirnya menyebutkan bahwa adanya peningkatan temperatur di permukaan bumi yang 
diamati selama 50 tahun terakhir merupakan akibat dari meningkatnya konsentrasi gas 
rumah kaca (GRK). Pernyataan ini dibuat berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan 
mengenai pengaruh aktivitas antropogenik terhadap rekaman data klimatologi. Dewasa ini, 
kajian yang dilakukan difokuskan tidak hanya pada data temperatur di permukaan tetapi 
juga temperatur di lapisan atmosfer (Santer et al, 2003a). 
Semenjak diterbitkannya Assessment Report IPCC yang ketiga, banyak perkembangan 
yang terjadi mengenai analisis temperatur di atmosfer hasil pengamatan satelit. Data time 
series temperatur global hasil pengamatan dengan instrument Microwave Sounding Unit 
(MSU)  menunjukkan terjadinya pendinginan global di stratosfer sebesar  -0,32oC hingga -
0,47oC per dekade dan pemanasan global di troposfer sebesar 0,04oC  hingga 0,20oC 
selama periode 1979 hingga 2004 (Gambar 1). Analisis data MSU yang dilakukan oleh 
University of Alabama in Huntsville (UAH) dan Remote Sensing System (RSS) 
mengindikasikan adanya pendinginan di stratosfer sejak tahun 1979 (Trenberth et al, 2007). 
Variabel lain yang dapat digunakan sebagai indikator pengaruh aktivitas manusia terhadap 
kondisi iklim adalah perubahan ketinggian lapisan tropopaus (Trenberth et al, 2007). 
Tropopaus adalah daerah transisi antara troposfer dan stratosfer yang ditandai oleh 
perubahan yang besar pada struktur termal, dinamis dan kimiawi pada lapisan atmosfer 
(Santer et al, 2003b). Menurut Trenberth et al (2007), ketinggian tropopaus dipengaruhi oleh 
kesetimbangan panas dari troposfer dan stratosfer. Sebagai contoh, pemanasan di lapisan 
stratosfer (stratospheric warming) karena penyerapan radiasi matahari oleh aerosol dari 
letusan gunung berapi menyebabkan penurunan ketinggian tropopaus. Sebaliknya, 
pemanasan di lapisan troposfer (tropospheric warming) menyebabkan peningkatan 
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ketinggian tropopaus seperti yang terjadi apabila lapisan stratosfer mengalami pendinginan 
(stratospheric cooling). 

 

Gambar 1. Anomali temperatur di permukaan dan lapisan udara atas (sumber: Trenberth et al, 2006). 
 

Simulasi model menandakan bahwa penyebab utama peningkatan ketinggian lapisan 
tropopaus pada model adalah pendinginan di lapisan stratosfer yang disebabkan oleh 
perubahan lapisan ozon dan pemanasan pada troposfer yang disebabkan oleh peningkatan 
konsentrasi gas rumah kaca (Santer et al, 2003a). Aktivitas manusia menyebabkan 
perubahan pada konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yaitu karbon dioksida (CO2), 
metana (CH4), nitrous oksida (N2O), dan senyawa halokarbon. Gas-gas tersebut 
mempengaruhi kondisi iklim dengan mengubah radiasi matahari yang masuk dan keluar 
yang merupakan bagian dari keseimbangan energi bumi. Konsentrasi gas rumah kaca yang 
semakin meningkat  menyebabkan peningkatan temperatur di permukaan bumi. Di antara 
gas rumah kaca yang disebutkan di atas, CO2 memberikan kontribusi terbesar pada nilai 
radiative forcing, yaitu selisih energi yang masuk dan keluar dari atmosfer (Forster et al, 
2007). 
Beberapa studi telah menunjukkan perubahan ketinggian tropopaus pada skala dekade. 
Semua studi ini menunjukkan adanya peningkatan ketinggian tropopaus selama beberapa 
dekade terakhir maupun pada periode yang lebih panjang, baik pada stasiun-stasiun yang 
melakukan pengamatan menggunakan radiosonde, jaringan pengamatan radiosonde di 
daerah tropis, maupun dari produk reanalisis (Santer et al, 2003a). Penelitian yang 
dilakukan pada tropopaus di daerah tropis (Seidel, et al, 2001) menemukan bahwa terjadi 
peningkatan ketinggian tropopaus di wilayah 15oLU-15oLS sebesar 20 m/dekade selama 
periode 1978-1997. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Seidel dan Randel (2006) 
menunjukkan bahwa di belahan bumi utara terjadi peningkatan ketinggian tropopaus antara 
10 sampai 119 m/dekade dan penurunan tekanan tropopaus 0,8 hingga 2,7 hPa/decade. 
Data dari model maupun reanalysis menunjukkan bahwa perubahan ketinggian tropopaus 
yang terkecil terjadi di daerah tropis dan perubahan yang terbesar terjadi di Antartika 
(Santer et al, 2003a). 
Pada penelitian ini, dilakukan analisa mengenai profil temperatur pada beberapa lapisan 
atmosfer dan ketinggian lapisan tropopause hasil pengamatan di Stasiun Meteorologi 
Juanda Surabaya dikaitkan dengan data konsentrasi karbon dioksida untuk mengetahui 
pengaruh aktivitas antropogenik terhadap temperatur di atmosfer dan ketinggian tropopaus. 
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METODE PENELITIAN 
Data temperatur beberapa lapisan atmosfer dan tekanan pada lapisan tropopaus yang 
digunakan adalah data pengamatan udara atas tahun 1987-2010 yang diambil dari dataset 
Integrated Global Radiosonde Archive (IGRA) dari National Climatic Data Center (NCDC) 
melalui ftp server ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/igra. Dataset IGRA merupakan dataset 
pengamatan radiosonde yang telah melalui proses quality assurance (Durre, et al). 
Data temperatur beberapa lapisan atmosfer diambil dari data rata-rata bulanan temperatur. 
Data temperatur pada lapisan 70 mb, 300 mb dan 850 mb dipilih untuk mewakili lapisan 
stratosfer, troposfer bagian atas dan troposfer bagian bawah. Data lapisan tropopaus 
dipisahkan dari data harian dan diolah untuk mendapatkan data rata-rata bulanan tekanan 
pada lapisan tropopaus yang mewakili ketinggian lapisan tropopaus. Data tekanan 
tropopaus dan temperatur beberapa lapisan atmosfer disajikan dalam bentuk time series 
anomali/pengurangan dari rata-rata periode 2001-2010 sebagai baseline untuk mengetahui 
besarnya kecenderungan peningkatan atau penurunan yang terjadi. 
Data konsentrasi karbon dioksida yang digunakan adalah data rata-rata bulanan tahun 
2004-2010 hasil pengamatan dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Global Atmosphere 
Watch) Bukit Kototabang yang merupakan stasiun referensi udara bersih di Indonesia. 
Pengambilan sampel karbon dioksida dilakukan dengan alat Airkit Flask Sampler untuk 
selanjutnya dianalisa di Climate Diagnostic and Monitoring Laboratory (CMDL) NOAA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambar 2 hingga 4 menampilkan grafik anomali rata-rata bulanan temperatur di atmosfer 
berdasarkan rata-rata bulanan tahun 2001 hingga 2010 yang terukur di Stasiun Meteorologi 
Juanda Surabaya. Data dibagi ke dalam dua periode untuk menganalisa tren perubahan 
temperatur dan ketinggian tropopaus. Untuk temperatur, periode dibagi menjadi periode 
1987-1999 dan periode 2001-2010, sedangkan untuk ketinggian tropopaus, periode data 
dibagi menjadi periode 1987-1998 dan periode 1999-2010. Pembagian periode data ini 
disebabkan oleh tidak homogennya data.  
Pada Gambar 2 ditampilkan grafik time series anomali rata-rata bulanan temperatur di 
lapisan stratosfer. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada periode 1987 
hingga 1999 tmperatur lapisan stratosfer cenderung menurun. Penurunan temperatur 
selama periode tersebut tercatat sebesar -1,4oC/tahun. Pada periode 2001-2010 temperatur 
di lapisan stratosfer juga cenderung menurun sebesar -2,6oC/tahun.  

 
Gambar 2. Grafik timeseries anomali rata-rata bulanan temperatur stratosfer berdasarkan rata-rata 

tahun 2001-2010 
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Grafik time series anomali rata-rata bulanan temperatur troposfer bagian atas disajikan pada 
gambar 3. Temperatur di lapisan troposfer bagian atas cenderung mengalami  peningkatan 
dari tahun 1987 hingga 1999 sebesar 0,5oC/tahun. Sama halnya dengan periode tersebut, 
pada periode 2001 hingga 2010 temperatur di lapisan troposfer bagian atas juga cenderung 
meningkat. Besarnya peningkatan yang terukur pada periode 2001-2010 adalah sebesar 
1,2oC/tahun. 

 
Gambar 3. Grafik timeseries anomali rata-rata bulanan temperatur troposfer bagian atas (upper 

troposphere) berdasarkan rata-rata tahun 2001-2010. 

Grafik time series anomali rata-rata bulanan temperatur di lapisan troposfer bagian bawah 
(Gambar 4) menunjukkan bahwa temperatur pada lapisan tersebut memiliki kecenderungan 
mengalami peningkatan. Selama periode tahun 1987 hingga tahun 1999. Besarnya 
peningkatan temperatur tercatat sebesar 1,1oC per tahun. Pada periode 2001-2010 
temperatur di lapisan troposfer bagian bawah memiliki kecenderungan yang sama dengan 
periode sebelumnya dengan laju peningkatan temperatur sebesar 0,7oC/tahun.  

 
Gambar 4. Grafik timeseries anomali rata-rata bulanan temperatur troposfer bagian bawah (lower 

troposphere) berdasarkan rata-rata tahun 2001-2010. 

Gambar Grafik time series anomali rata-rata bulanan tekanan pada lapisan tropopaus yang 
mewakili ketinggian tropopaus disajikan pada gambar 5. Berdasarkan gambar tersebut 
dapat diketahui bahwa pada periode tahun 1987 hingga 1998 tekanan pada lapisan 
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tropopaus cenderung menurun sebesar 0,8 hPa/tahun. Pada periode 1999 hingga 2010 
tekanan pada lapisan tropopause juga memiliki kecenderungan turun sebesar 1 hPa/tahun.  

 
Gambar 5. Grafik timeseries anomali rata-rata bulanan tekanan lapisan tropopaus berdasarkan rata-

rata bulanan tahun 1983-2003 

Tekanan di lapisan atmosfer berkurang dengan semakin bertambahnya ketinggian. Tren 
tekanan di atmosfer yang cenderung menurun menandakan bahwa ketinggian di lapisan 
tropopaus cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu, temperatur di stratosfer 
cenderung mengalami penurunan dan temperatur di troposfer cenderung meningkat. Hal ini 
menandakan bahwa peningkatan temperatur di lapisan troposfer dan penurunan temperatur 
di stratosfer menyebabkan peningkatan ketinggian lapisan tropopaus. 
Peningkatan temperatur di troposfer dan penurunan temperatur di stratosfer disebabkan 
oleh semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca 
menyebabkan radiasi sinar inframerah yang dipantulkan dari permukaan bumi terperangkap 
dan menyebabkan temperatur di permukaan bumi dan di troposfer meningkat. Gambar 4 
dan Gambar 5 menunjukkan bahwa variasi perubahan temperatur di lapisan troposfer 
bagian bawah lebih fluktuatif dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di lapisan 
troposfer bagian atas. Penurunan temperatur di stratosfer karena peningkatan CO2 
merupakan hasil dari kompetisi dua variable yaitu emisivitas termal dan absorptivitas termal 
inframerah. Emisivitas termal menyebabkan terjadinya penurunan temperatur sedangkan 
absorpsivitas termal mendorong terjadinya peningkatan temperatur. Efek emisivitas termal 
lebih dominan daripada efek absorptivitas termal di stratosfer sehingga yang terjadi adalah 
penurunan temperature (Santer et al, 2003a). Selain konsentrasi gas rumah kaca, faktor lain 
yang dapat menjadi penyebab pendinginan di stratosfer adalah penguraian lapisan ozon 
yang berada di stratosfer (Ramaswamy et al, 2001). 
Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang memberikan kontribusi terbesar terhadap 
nilai radiatif forcing yaitu sebesar +1,66 (Forster et al, 2007). Konsentrasi karbon dioksida 
yang terus meningkat menyebabkan semakin meningkatnya radiasi sinar inframerah dari 
bumi yang terperangkap oleh karbon dioksida sehingga berimbas pada peningkatan 
temperatur di permukaan bumi dan troposfer. Gambar 6 merupakan grafik rata-rata bulanan 
konsentrasi karbon dioksida yang diamati di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit 
Kototabang yang merupakan stasiun referensi udara bersih di Indonesia. 
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Gambar 6. Grafik rata-rata bulanan konsentrasi CO2 di Bukit Kototabang 

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa konsentrasi karbon dioksida cenderung 
mengalami peningkatan. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida terutama disebabkan 
oleh aktivitas antropogenik antara lain emisi penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan 
fungsi lahan. Dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 2010 tercatat laju peningkatan 
konsentrasi karbon dioksida rata-rata sebesar 1,8  ppm/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan konsentrasi karbon dioksida memberikan kontribusi pada peningkatan 
temperatur baik di permukaan bumi maupun di lapisan troposfer yang mendorong 
peningkatan ketinggian tropopaus. 
Kondisi di atmosfer pada tahun 1991 dipengaruhi oleh adanya letusan Gunung Pinatubo di 
Pulau Luzon, Filipina. Peningkatan temperatur di lapisan stratosfer setelah terjadi letusan 
gunung berapi disebabkan oleh meningkatnya penyerapan radiasi matahari dan radiasi 
inframerah yang berasal dari permukaan bumi oleh aerosol yang dihasilkan pada saat 
terjadi erupsi. Sementara itu, intensitas radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi 
berkurang karena efek penghamburan radiasi matahari oleh aerosol dan terjadi pendinginan 
di lapisan troposfer. Meskipun letusan gunung berapi hanya berlangsung beberapa hari 
saja, namun aerosol yang diemisikan dapat mempengaruhi pola iklim hingga beberapa 
tahun. 
Berdasarkan Gambar 2 hingga 5 dapat dilihat bahwa  penggunaan data pengamatan 
radiosonde untuk mendeteksi tren di lapisan atmosfer dibatasi oleh pergantian instrumentasi 
dan metode yang digunakan. Pergantian tersebut menyebabkan data yang dihasilkan tidak 
homogen dan banyak ditemui kekosongan data. Ketersediaan data sangat diperlukan untuk 
analisis tren jangka panjang. 
 

KESIMPULAN 
Temperatur lapisan di stratosfer yang terukur di Juanda Surabaya cenderung mengalami 
penurunan, sedangkan temperatur di lapisan troposfer dan ketinggian lapisan tropopaus 
cenderung meningkat. Kecenderungan peningkatan ketinggian tropopaus dipengaruhi oleh 
semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama CO2 sebagai hasil 
dari aktivitas antropogenik. Hal ini juga ditandai oleh kecenderungan penurunan temperatur 
di lapisan stratosfer dan kecenderungan peningkatan temperatur di lapisan troposfer. 
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Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang sebagai penyedia data konsentrasi gas rumah 
kaca. 
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ABSTRACT 

On January 11th, 2012 at 01:36:57 PM shallow tectonics earthquake have occurred with 
epicenter lies 2:41 LU, BT 93.09, approximately 358 km Southwest Simeuleu - Nias North 
Sumatra, with moment magnitude (Mw) of 7.2 and 10 km depth. We have estimated the 
earthquake seismic moment by using the Kanamori (1977), yielded 5.6 x 1026 dyne cm. 
Meanwhile, using the Scaling Law, we have obtained a long (L) and width (W) of fault 
rupture on the events experienced Simeulue earthquake (Mw: 7.2) at 50.1 km and 25.5 km, 
respectively, while the area of the fault surface deformation region after a rupture was 2.208 
x 1013 cm2. Thus, average dislocation u  = 152 cm. Estimated Strain Energy Release on the 
Simeulue earthquake (Mw: 7.2) based on the fault length is 5.7 x 10 erg. 

Keywords: strain release energy, rupture dislocation, seismeic moment. 

 
PENDAHULUAN 
Gempabumi merupakan peristiwa bergetarnya atau bergoncangnya bumi karena 
pergerakkan / pergeseran lapisan batuan kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakkan 
lempeng-lempeng tektonik (Borman, 2010). Pergerakkan tiba-tiba dari lapisan batuan 
didalam bumi menghasilkan energi yang dipancarkan kesegala arah berupa gelombang 
gempabumi. Bentuk energi yang dilepaskan saat terjadinya gempabumi antara lain adalah 
energi deformasi gelombang. Energi deformasi gelombang dapat dilihat pada perubahan 
bentuk volume sesudah terjadinya gempabumi, seperti tanah naik, tanah turun, dan 
pergeseran batuan dll (Sunaryo et al., 2010). Sedangkan energi gelombang akan 
menggetarkan medium elastis disekitarnya dan akan menjalar kesegala arah (Borman, 
2010). Pemancaran energi gempabumi dapat besar ataupun kecil, hal ini tergantung dari 
karakteristik batuan yang ada dan besarnya stress yang terkandung oleh suatu batuan pada 
suatu daerah (Ibrahim & Subardjo, 2000). 
Pergeseran (dislocation) rata – rata pada bidang patahan merupakan perubahan bentuk 
suatu bidang akibat terkena stress gempabumi. Setiap peristiwa gempabumi pasti disekitar 
bidang patahan akan mengalami pergeseran. Pergeseran rata – rata pada bidang patahan 
dipengaruhi oleh momen seismik dan luasan deformasi permukaan bidang patahan (A). 
Strain release energy merupakan banyaknya energi yang terlepas pada formasi bidang 
patahan. Ketika patahan mengalami rupture akan mengeluarkan energi, Energi ini akan 
terlepas kesegala arah. Pelepasan strain release energy diperoleh dari formasi bagian celah 
patahan yang mengalami rupture. Strain release energy dan pergeseran (dislocation) rata – 
rata pada bidang patahan sangatlah berperan penting dalam memberikan informasi 
parameter gempabumi dan parameter informasi mekanisme fokus pada peristiwa 
gempabumi. 
Untuk menentukan estimasi strain release energy menggunakan berdasarkan panjang 
patahan (L). Untuk menentukan panjang patahan (length rupture) menggunakan metode 
scaling law , setelah kita tentukan panjang patahan (length rupture), maka strain release 
energy dapat kita tentukan. Kemudian untuk menentukan pergeseran rata – rata pada 
bidang patahan menggunakan momen seismik dan luasan deformasi permukaan bidang 
patahan (A). 

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui seberapa besar strain release energy yang 
terlepas dan berapa pergeseran (dislocation) rata – rata pada bidang patahan yang terjadi 

PENENTUAN ESTIMASI STRAIN RELEASE ENERGY DAN 
PERGESERAN (DISLOCATION) RATA-RATA BIDANG 

PATAHAN BERDASARKAN MOMEN SEISMIK DAN 
PANJANG PATAHAN 

Studi Kasus Gempabumi Simeuleu – Nias, 11 Januari 2012 dengan Mw : 7.2 
Furqon Dawam Raharjo 
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pada peristiwa gempabumi Simeulue – Nias pada tanggal 11 Januari 2012 dengan momen 
magnitude (Mw) : 7.2. 

Tektonik Setting 

 
Gambar 1. Tektonik aktif pulau Sumatera memperlihatkan sumber-sumber utama gempabumi pada 

zona subduksi dan zona patahan Sumatera (Sieh et al., 2002). 

Zona subduksi Sumatera adalah jalur gempabumi yang paling banyak menyerap dan 
mengeluarkan energi gempabumi. Dalam sejarah tercatat sudah banyak gempabumi yang 
terjadi dengan magnitude di atas 8 SR ( Natawidjaja, 2005; Newcomb dan McCann ), 
karena posisinya disepanjang jalur tumbukkan 2 lempeng bumi, dimana lempeng Samudera 
Hindia bergerak menunjam ke bawah lempeng  (benua) Sumatera. Batas tumbukkan dua 
lempeng ini dapat diamati berupa jalur palung laut dalam disebelah barat Sumatera dengan 
kecepatan 50-60 cm/thn dan kemiringan zona subduksi sekitar 12 derajat (Natawidjaja, 
2003; Prawirodihardjo, 2000). 
Di Sumatera bidang zona subduksi ini dapat diamati (dari data seismisitasnya) sampai 
kedalaman sekitar 300 Km dibawah P.Sumatera. Bagian zona subduksi dari palung sampai 
kedalaman 40 Km-an, umumnya mempunyai sifat pegas elastik karena itu dorongan terus – 
menerus dari lempeng Hindia memyebabkan terjadinya akumulasi energi potensial 
regangan pada bidang kontak yang merekat erat ini. Bidang kontak zona subduksi dangkal 
ini biasa disebut sebagai megathrust (= mega patahan naik yang berkemiringan landai. 
Inilah yang menjadi sumber gempabumi dilepas pantai barat Sumatera ( Natawidjaja,2003 ; 
Prawirodihardjo,2000 ). 

 

Gambar 2. Tektonik aktif Pulau Sumatera memperlihatkan sumber-sumber utama gempabumi pada 
zona subduksi. Ellips berwarna menunjukkan sumber gempa dan angka disebelahnya 
menunjukkan tahun dan besarnya megnitudo gempa yang terjadi termasuk gempabumi 
26 Desember 2004 ( Mw : 9.2 ), Gempabumi Nias – Simeulue 28 maret 2005 ( Mw : 8.7 ) 
dan Gempabumi Bengkulu 12 September  2007. (sumber: Natawidjaja.,2000). 

Gempabumi Simeuleu tanggal 11 Januari 2012 dengan Mw : 7.1 
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Telah terjadi gempabumi tektonik dangkal mengguncang kawasan utara Khatulistiwa 
tepatnya pada lepas pantai barat Sumatera Pulau Simeuleu – Nias Prov. Sumatera Utara, 
pada tanggal 11 Januari 2012. Pusat Gempabumi Nasional Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika, gempabumi tersebut terjadi pada pukul 01: 36 : 57 WIB, dengan magnitude 
momen (Mw) : 7.2, posisi epicenter 2.41 LU – 93.09 BT dengan kedalaman 10 Km, wilayah 
358 Km Barat Daya Kab.Simeuleu, Sumatera Utara. 

 

Gambar 3. Peta lokasi Epicenter Gempabumi Simeuleu dengan Mw: 7.1 (sumber : USGS).  

Gempabumi tersebut terjadi 100 km Barat Daya di luar zona subduksi / megathrust 
Sumatera, Posisi epicenter gempabumi tersebut tidak tepat berada di zona megathrust 
Sumatera. Gempabumi tersebut terjadi akibat dari Implikasi gempabumi Aceh – Andaman 
tahun 2004 dan dari proses postseismic yang masih terus berlangsung. Pada gempabumi 
Aceh – Andaman tahun 2004 dengan Mw : 9.2 membentuk bagian – bagian lemah dilepas 
pantai barat Aceh yang posisinya jauh dari Megathrust Sumatera. Zona lemah ini terindikasi 
menghasilkan sesar geser dari mekanisme focal Strike Slip Fault, dan gempabumi ini terjadi 
disekitar punggung lempeng samudera Indo-Australia yang menunjam pada lempeng benua 
Eurasia. Mekanisme focal dari katalog Global Centroid Moment Tensor (CMT) menunjukkan 
bahwa gempabumi Simeuleu dengan Mw :7.2 mempunyai mekanisme focal Sesar Strike 
Slip Fault dengan arah strike : 192, Dip : 79, dan Slip : 16 ( USGS ). 

 

METODE PENELITIAN 
Dalam tulisan ini data yang digunakan adalah data parameter informasi gempabumi yang   
didapatkan dari Pusat Gempabumi Nasional (PGN) Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika. Data tersebut terdiri dari lintang, bujur, kedalaman, magnitude momen (Mw), dan 
lokasi epicenter gempabumi. 
 Strain Release Energy (W) 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengestimasi strain release energy adalah 
berdasarkan pergeseran (dislocation) rata – rata pada bidang patahan, rigidity batuan 
dan panjang bidang patahan (length) setelah mengalami rupture. Tentukan terlebih 
dahulu panjang patahan, untuk menentukan panjang patahan ini dapat menggunakan 
persamaan scaling law, dengan persamaan sebagai berikut : 
Log L = 0.5 Mw – 1.9 dan W = L / 2 (1) 

Di mana:  L = Panjang (length) patahan setelah mengalami rupture (km) 
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 Mw = Momen magnitude  
 W   = Lebar (width) patahan setelah mengalami rupture (km) 

Kemudian untuk rigidity batuan untuk dikerak bumi diasumsikan 3 x 10 10  Nm 2 , setelah 
itu tentukan pergeseran (dislocation) pada bidang patahan setelah mengalami rupture 
dengan menggunakan persamaan (5). Apabila sudah menetukan panjang patahan dan 
pergeseran (dislocation) pada bidang patahan, maka estimasi strain release energy 
dapat diketahui dengan mengunakan persamaan (4). 

 Pergeseran (dislocation) rata – rata pada bidang patahan (u ) 
Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan pergeseran (dislocation) rata – 
rata pada bidang patahan adalah tentukan terlebih dahulu momen seismik (M 0 ) pada 
peristiwa gempabumi dan luasan deformasi permukaan patahan setelah mengalami 
rupture. Untuk menentukan momen seismik (M0) dapat menggunakan persamaan 
kanamori 1977, yaitu 
Log M0 = 1.5 Mw + 16.1 (2) 

Di mana :  M0  = Momen seismik (dyne) 
 Mw  = Magnitude momen 
Kemudian untuk menentukan luasan deformasi permukaan bidang patahan setelah 
mengalami rupture, menggunakan rumusan empiris yang diperkenalkan oleh Utsu dan 
Seki (1954) dengan input magnitude surface. Adapun rumusan empiris tersebut sebagai 
berikut :  
Log A : 1.02 Ms + 6.0 (3) 

Di mana :  A = Luasan deformasi permukaan patahan (cm2) 
 Ms  = Magnitude surface 
Setelah menentukan luasan deformasi permukaan bidang patahan, maka pergeseran 
(dislocation) rata – rata bidang patahan dapat diketahui dengan menggunakan 
Persamaan (4). 

u  = 
A

M
µ

0   (4) 

dimana :   u  = Pergeseran rata – rata  pada bidang patahan 
 M0 = Momen seismik. 
 µ = Rigidity batuan (dyne.cm2) 

 A = Luasan deformasi permukaan bidang patahan (cm
2

) 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada peristiwa gempabumi Simeuleu pada tanggal 11 Januari 2012, dengan momen 
magnitude (Mw): 7.2, jelas menyebabkan terjadinya perubahan deformasi pada lantai 
samudera disekitar 358 barat daya Simeuleu – Sumatera Utara. Dengan menggunakan 
persamaan Kanamori (1977) dengan input magnitude momen (Mw): 7.2 didapatkan momen 
seismik pada gempabumi tersebut sebesar 5.6 x 1026 dyne.cm. Pada momen seismik 5.6 x 
1026 dyne.cm sudah cukup tinggi dan dapat menyebabkan perubahan deformasi pada lantai 
samudera (Kanamori & Anderson, 1975). Pada gempabumi simeulue dengan magnitude 
momen (Mw) : 7.2 dengan menggunakan persamaan scaling law didapatkan panjang 
(length) dan lebar (width) patahan setelah mengalami rupture sebesar 50.1 km dan 25.05 
km. Sedangkan luasan daerah deformasi permukaan bidang patahan setelah mengalami 
rupture sebesar 2.208 x 1013 cm2 dan pergeseran (dislocation) rata – rata pada bidang 
patahan u  sebesar 152 cm, artinya semakin besar magnitude momen (Mw), semakin besar 
juga lebar, panjang, luasan daerah deformasi permukaan bidang patahan dan pergeseran 
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rata – rata yang terjadi. Pergeseran (dislocation) rata – rata pada bidang patahan sangat 
dipengaruhi oleh momen seismik, rigidity batuan dan luasan daerah deformasi permukaan 
bidang patahan. Estimasi strain release energy pada peristiwa gempabumi tersebut sebesar 
5.7 x 1016 erg, estimasi strain release energy ini dipengaruhi oleh pergeseran (dislocation) 
rata-rata pada bidang patahan dan panjang patahan (length). 
 

KESIMPULAN 
Pada peristiwa gempabumi Simeulue, 11 Januari 2012 dengan magnitude momen (Mw): 7.2 
menghasilkan momen seismik sebesar 5.6 x 1026 dyne.cm dan dapat menyebabkan 
perubahan deformasi pada lantai samudera didekat epicenter. Kemudian dengan 
menggunakan scaling law didapatkan panjang (length) dan lebar (width) patahan setelah 
mengalami rupture sebesar 50.1 km dan 25.05 km, luasan daerah deformasi permukaan 
bidang patahan mengalami rupture sebesar 2.208 x 1012 cm2 dan  pergeseran rata – rata u  
pada bidang patahan sebesar 152 cm dengan asumsi rigidity 3 x 1010 Nm2. Estimasi strain 
release energy yang diakibatkan oleh gempabumi tersebut sebesar 5.7 x 1016 erg. 
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