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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. 
 
Untuk terbitan terakhir pada tahun 2012 ini, MEGASAINS hadir dengan edisi 
spesial. Pada edisi kali ini, seluruh karya tulis merupakan hasil ulasan dari data 
pengukuran beberapa parameter yang ada di Stasiun GAW Bukit Kototabang. 
Parameter tersebut antara lain ozon permukaan, karbon monoksida, radiasi 
matahari, aerosol PM10, cuaca permukaan, pH dan daya hantar listrik air hujan, 
serta sulfur dioksida. Diharapkan, ulasan ini dapat memberikan gambaran 
mengenai hasil pengukuran yang telah dilakukan dan juga dapat memberikan 
informasi mengenai tren dan perubahan yang terjadi terhadap kondisi kualitas 
udara di Bukit Kototabang. 
 
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 karean 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 
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VARIABILITAS PENGUKURAN KONSENTRASI OZON PERMUKAAN  
DI BUKIT KOTOTABANG TAHUN 2012 

 
Asep Firman Ilahi & Tim Pengamat Ozon Permukaan 

Stasiun Pemantau atmosfer Global Bukit Kototabang 
 

ABSTRAK 
Analisis ozon permukaan selama tahun 2012 di Bukit Kototabang 
baik secara musiman, bulanan, mingguan maupun harian telah 
dilakukan. Konsentrasi musiman maksimum terjadi pada bulan 
Januari dan Juni, dimana saat terjadi curah hujan yang kurang 
dekat ekuator dan minimumnya terjadi pada bulan Nopember 
ketika curah hujan sangat tinggi. Variasi diurnal dideteksi proses 
kenaikan ozon dimulai pada jam 7:00 dan mencapai maksimum 
pada siang hari jam 11.00 sampai jam 14.00 WIB, dilain pihak 
variasi diurnal minimumnya terjadi pada jam 00.00 sampai jam 
3.00 dinihari. Hari selasa merupakan hari dengan ozon minimum 
dibanding hari-hari lainnya dalam sepekan. 

 

PENDAHULUAN 

Ozon troposfer di Bukit Kototabang sudah dimulai pengamatannya sejak tahun 

1996, didukung oleh sistem Regular Audit Performance yang rutin oleh WMO-

World Calibration Center (WCC) Swiss Federal Material Testing and 

Laboratories (EMPA), Switzerland minimal setiap 2 tahun sekali. Instrumen yang 

digunakan pada awal mula pengamatan adalah TEI 49, dan TEI 49PS Calibrator, 

namun sejak September 2006 telah dilengkapi dengan TEI model 49C full 

automatic ozone analyzer 49PS buatan Thermo Environmental Instrument Inc., 

USA sebagai pengganti alat yang lama. Tahun 2009, TE49PS ozone generator 

telah masuk masa pensiun, maka dipergunakanlah TS 49iPS sebagai pengganti 

ozone generator yang lama. Teknik Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) 

yang dipakai telah mengacu pada WMO/GAW Report No. 97, tentang Quality 

Assurance Plan for Continuous Ground Base Ozone Measurements. Data 

analisis didapat dengan mengkonversi raw data dengan nilai faktor kalibrasi 

yang dilakukan oleh audit instrument oleh EMPA. 

Rata-rata konsentrasi ozon permukaan di Bukit Kototabang pada tahun 2012 

rata-rata tahunannya mengalami penurunan yaitu 17.37 ppb diabndingkan 

dengan tahun sebelumnya (2011) 13.31 ppb, sementara maksimumnya 36.87 

ppb dan minimumnya 1.003 ppb. Pembentukan ozon permukaan masih 

dipengaruhi oleh produksi fotokimia sinar ultraviolet di permukaan dan 

prekursor-prekursor lain, transport dari troposfer dan long range transport. 

Sedangkan penguraiannya disebabkan oleh destruksi fotokimia, kontak dengan 
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permukaan tanah, air dan tumbuhan, juga dipengaruhi oleh adanya long range 

transport (Ilahi dkk, 2009). 

SUMBER DATA DAN METODOLOGI 

Instrumentasi 
Saat ini sistem instrumentasi tidak ada perubahan seperti tahun sebelumnya. 

Alat utama terdiri dari sebuah ozone analyzer merk Thermo Instrument 

Corporation, USA, type 49C dengan nomor seri 49C-58547-318 mulai 

beroperasi di Bukit Kototabang sejak tahun 2006. Disamping itu untuk 

memenuhi standar jaminan mutu data, alat ozone analyzer dibandingkan 

dengan alat standar Ozone Calibrator dengan merk Thermo Inst. Inc. dengan 

nomor seri 49i-PS-917736398 yang telah beroperasi sejak 2009. Alat ini 

dipergunakan setiap 2 bulan sekali dalam prosedur interkomparasi sebagai 

penyuplai beberapa level ozon (ozone generator) yang telah ditentukan levelnya. 

Hasil interkomparasi mempresentasikan bagaimana kinerja / respon alat 

pengukur ozon utama terhadap nilai ozon yang diberikan. Sistem logging data 

analyzer telah dirubah settingnya dari raw data 1-menitan menjadi raw data 5-

menitan setelah proses audit selesai pada tanggal 5 Nopember 2011. 

Riwayat Alat Selama Tahun 2012 
Setting inlet dan peralatan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, 

dimana laju udara sebelum masuk ke dalam analyzer terlebih dahulu melalui 

filter debu dan pengering udara (type dehumidfyer). Tata cara (prosedur) 

perekaman data tidak mengalami perubahan, data disimpan dalam memori 

internal dan direkam juga secara real-time oleh komputer Gawdaq. Pengolahan 

data dilakukan secara off-line, data dari memori internal dan dari Gawdaq 

database diolah bersama-sama saling mengisi data hilang.` 

Pada bulan April 2012, alat pernah mengalami kerusakan diafragma (diaphragm) 

pompa yang mengakibatkan laju aliran (flow) udara menurun. Laju aliran ini 

sebenarnya mempengaruhi terhadap pembacaan konsentrasi apabila dibawah 

2.5 liter per menit (lpm). Namun sebelum mencapai laju minimum, telah 

dilakukan perbaikan dengan mengganti diafragma yang dikirim oleh partner 

EMPA. 

Pada minggu akhir Juli 2012, terjadi kesalahan pembacaan konsentrasi akibat 

saluran pipa inlet dalam dehumidifyer terjadi pengembunan dan pembekuan 

yang mengakibatkan laju aliran udara tersumbat. Dilakukan berbagai upaya 

untuk mem-bypass aliran udara tanpa pengering, tetapi pembacaan sangat 
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tinggi sekali karena faktor uap air masuk ke dalam sel pengukuran. Periode 

perbaikan ini memakan waktu sangat lama (kurang lebih 2 bulan), oleh karena 

itu data pada periode ini telah dieliminasi untuk mencegah bias hasil 

pengukuran akibat pembacaan udara ambien yang berasal dari udara 

laboratorium. 

Manajemen Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

Disamping data pembacaan yang disimpan dalam memori internal, ozone 

analyzer terhubung ke dalam sistem GAW data acquisition (Gawdaq) sebagai 

pusat pengumpulan data mentah (raw data acquisition). Secara off-line, data 

kemudian diolah dengan DANDI ataupun secara manual, dengan mengeliminasi 

data luaran (outlier) kurang bagus akibat mati lampu, pengaruh antropogenik 

sesaat dan lain-lain.  

Sebelum data diolah, dilakukan beberapa test untuk mengetahui validitas data. 

Pertama data diplot untuk dilihat secara visual apakah data terdistribusi decara 

normal, kemudian data dipisahkan dari gangguan kesalahan perekaman akibat 

adanya instabilitas listrik, gangguan alam dll. Data yang telah dipisahkan dari 

gangguan-gangguan tersebut kemudian dihitung menjadi ‘Nilai Rasio Campuran 

Volume Ozon Tak Bias’ atau Unbiased ozone volume mixing ratios (XO3) dan 

penaksir sisaan ketidakpastian gabungan standar (combined standard 

uncertainty) uO3 yang didapatkan dari hasil perhitungan/audit EMPA – 

WMO/WCC for Carbon Monoxide and Surface Ozone.  

Pada tanggal 1 – 5 Nopember 2011, tim auditor dari EMPA telah melaksanakan 

audit performance dan mendapatkan faktor koreksi seperti berikut ini : 
1. TEI 49C #58547-318 (BKG 0.1 ppb, SPAN 1.014) – main analyser: 

Unbiased O3 mixing ratio (ppb): 

0022.1
)0.0]([)(3

ppbOAppbX O
+

= …………..(1) 

Standard uncertainty (ppb): 

)*65.23.0()( 252
3 3OO Xppbppbu −+= ………..(2) 

 

2. TEI 49i-PS #0917736398 (BKG 0.0 ppb, SPAN 1.012) – station 

calibrator: 

Unbiased O3 mixing ratio (ppb):  

9825.0
)6.0]([)(3

ppbOCppbXO
+

=
 ………..(3) 
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Standard uncertainty (ppb): 

)*71.23.0()( 252
3 3OO Xppbppbu −+=

…………(4) 

Dengan [OA] = nilai yang terbaca pada Ozone Analyzer, [OC] = nilai 

yang terbaca pada Ozone Calibrator. 

 

 
Gambar 1. Boxplot pengamatan ozon permukaan selama tahun 2012 

 

Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat boxplot (gambaran deskripsi data) hasil 

pengamatan ozon permukaan selama tahun 2012 dengan sebagian data bulan 

Juli, bulan Agustus dan September dieliminasi karena kurang mencerminkan 

nilai yang diharapkan. Nilai tengah (median) pada bulan Juni terlihat sebagai 

nilai tertinggi sepanjang tahun sementara median terrendah terjadi pada bulan 

Nopember. Konsentrasi minimum terlihat terjadi pada bulan April dimana 

konsentrasi maksimumnya terjadi pada bulan Februari sebesar 36.9 ppb. Nilai-

nilai outlier banyak terjadi pada bulan Desember, Januari dan Pebruari. 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Data ozon permukaan yang dihimpun dari raw data 5-menitan kemudian dibuat 

dalam rata-rata perjam selama tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 2 di 

bawah. Kecenderungan fluktuasi dengan range yang lebar masih terjadi pada 

bulan Januari, Pebruari dan Oktober. Januari hingga Maret konsentrasi 

cenderung tinggi dan turun di bulan April, kemudian naik kembali secara 

perlahan mencapai tinggi kembali di bulan Juni tetapi lebih rendah dari puncak 

Januari.  



Megasains 3(4): 1 - 12  ISSN 2086-5589 
 

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

5

 
Gambar 2. Plot data ozon permukaan tahun 2012. 

Konsentrasi ozon permukaan yang diklasifikasikan berdasarkan pola arah angin 

digambarkan secara ekspilist dalam gambar 3 di bawah. Distribusi frekuensi 

konsentrasi tinggi ozon permukaan terlihat didominasi oleh arah angin 105 

sampai 165 derajat atau arah Tenggara dengan dominasi >15%. Sementara 

arah Timur laut sampai Timur dan arah Selatan 5 s/d 10%, dan selebihnya < 5% 

berasal dari arah Barat Daya sampai Utara. 

 
Gambar 3. PollutanRose ozon permukaan berdasarkan arah angin selama tahun 2012. 

Sangat konstras dengan PollutantRose, arah angin yang digambarkan dalam 

WindRose (gambar 4) selama tahun 2012 seperti terlihat pada gambar 4, arah 

angin dominan memang ternyata dari arah Tenggara (>10%), dari Timur, Timur 

Laut, dan Selatan (5 – 10%). Sementara kecepatan rata-rata angin berkisar 

antara 0 – 2 meter per detik (ms-1) 
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Gambar 4. WindRose arah dan kecepatan angin permukaan tahun 2012. 

Variasi Bulanan 
Variasi bulanan konsentrasi ozon permukaan yang dirata-ratakan dari data per-

jam seperti terlihat pada gambar 5 di bawah ini. Pola tahunan terlihat nilai 

maksimum terjadi pada bulan Januari dan Juni 2012, sementara nilai minimum 

terjadi pada bulan Maret dan Nopember 2012.  

 
Gambar 5. Grafik rata-rata bulanan data konsentrasi ozon permukaan (ppb) tahun 2012. 

Bulan Juni tidak seperti tahun-tahun sebelumnya terjadi nilai konsentrasi 

maksimum pada data ozon permukaan di Bukit Kototabang. Kenaikan ini 

ternyata tidak dialami oleh ozon permukaan sendiri tetapi oleh parameter 

kualitas udara lainnya yang dipantau di Bukit Kototabang seperti yang 

diperlihatkan oleh gambar 6.  
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Gambar 6. Plot tiga parameter kualitas udara dan arah angin pada bulan Juni 2012. 

Dari keempat parameter ozon permukaan, karbon monokdisa, partikulat PM10 

dan arah angin, terlihat parameter kualitas udara mengalami kenaikan secara 

bersamaan mulai tanggal 12 Juni 2012. Partikulat PM10 secara signifikan 

mengalami kenaikan dibandingkan dengan karbon monoksida, tetapi pola 

harian ozon permukaan terlihat masih jelas dibandingkan kedua parameter 

lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa proses pembentukan ozon permukaan di 

atmosfer rendah lebih dominan oleh efek sinar ultraviolet pada siang hari 

ketimbang dari prekursor polutan lain. Lain halnya dengan karbon monoksida 

yang tertinggal lama di atmosfer sepanjang hari yang tidak terlihat adanya pola 

hariannya. 

 
Gambar 7. Jumlah dan sebaran titik api (hotspot) di pulau Sumatera dan Jawa pada 

tanggal 13 Juni 2012 (sumber Kemenhut, 2012) 
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Titik api (hotspot) yang dipantau oleh satelit NOAA 18 yang diolah oleh 

Kementerian Kehutanan terlihat sangat jelas jumlah titik api di Sumatera dan 

komposisi sebaran di propinsi Riau sendiri berjumlah 54 buah. Dengan jumlah 

hotspot dan jejak masa udara pada tanggal tersebut telah mengakibatkan 

kondisi kualitas udara di Bukit Kototabang telah menjadi buruk. 

Variasi Harian 

Gambar 8 di bawah ini menampilkan variasi harian konsentrasi ozon permukaan 

yang dirangkum dari data jam-jaman selama tahun 2012. Skala pada masing-

masing berada pada rentang 0 sampai dengan 30 ppb kecuali pada bulan 

Nopember dari 0 sampai 20 ppb. Variasi konsentrasi tinggi terjadi pada minggu 

bulan-bulan Januari I, II dan IV, Pebruari II, Maret I dan IV, April II, Mei IV, Juni II 

sampai IV, Juli I dan II, Oktober IV, Desember I, II dan IV. 

 
Gambar 8. Grafik ozon permukaan harian selama tahun 2012 

 

Bulan Nopember 2012 nampak konsentrasi ozon permukaan bervariasi kurang 

signifikan. Konsentrasi ozon tercatat tertinggi hanya 14.9 ppb dengan rata-rata 

9.54 ppb dan minimumnya 4.89 ppb. Periode bulan ozon permukaan tertinggi 

tercatat Januari, Pebruari, Juni dan Juli, dengan rata-rata bulanan masing-

masing 14.84 ppb, 13.44 ppb, 15.74 ppb dan 15.1 ppb. 
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Puncak konsentrasi ozon permukaan pada tahun ini terjadi pada bulan Juni 

mencapai konsentrasi rata-rata per bulannya sebesar 15.74 ppb. Pada minggu 

ke-tiga bulan ini  titik api terlihat tersebar di kawasan daerah Tenggara dekat 

dengan Sumatera Barat yaitu di daerah Jambi, Riau, bengkulu dan Sumatera 

Selatan. Jejak masa angin bertiup pada bulan ini dominan dari arah Selatan 

sampai Timur, sehingga sangat memungkinkan faktor angin ini telah 

memindahkan polutan dari sumber kebakaran hutan di daerah Tenggara dan 

tercatat di Bukit Kototabang. 

Nilai terrendah tercatat baik rata-rata maupun nilai maksimumnya terjadi pada 

bulan Nopember. Masa udara bertiup dari Baratan dan transisi dari arah Utara, 

serta curah hujan yang sering turun di dekat ekuator telah menyebabkan 

konsentrasi ozon permukaan terdeteksi menurun. Kondisi ini bertahan hingga 

akhir Desember. 

Variasi Mingguan 
Pola mingguan konsentrasi ozon permukaan di Bukit Kototabang dapat dilihat 

pada gambar 10 di bawah ini, sementara variasi diurnal dalam sepekan dapat 

dilihat pada gambar 11. Variasi rata-rata harian dalam seminggu yang diolah 

dari data jam-jaman dapat dilihat hari Selasa ternyata menunjukkan nilai 

minimumnya, sementara hari Jum’at terlihat sebagai hari dengan nilai 

maksimumnya. 

 
Gambar 10. Variasi Mingguan Konsentrasi Ozon Permukaan pada Tahun 2012 

Proses pembentukan ozon secara aktif memang berkaitan dengan intensitas 

radiasi matahari. Tetapi kadang-kadang prekursor polutan lain telah membantu 

dalam proses pembentukan ozon di permukaan. Konsentrasi pada hari selasa 
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umunya menurun kemungkinan lebih disebabkan oleh cakupan awan pada hari 

tersebut telah membuat intensitas radiasi matahari berkurang ketimbang 

aktifitas masyarakat yang belum dapat didefinisakan secara jelas. 

 
Gambar 11. Variasi Diurnal Mingguan Konsentrasi Ozon Permukaan pada Tahun 2012 

Sementara itu, variasi diurnal dalam sepekan, terlihat rata-rata konsentrasi 

mengalami kenaikan pada jam 7.00 WIB dan mencapai puncak pada jam 11.00 

kecuali pada hari Rabu, Jum’at dan Sabtu yang mencapai puncaknya pada jam 

13.00 WIB. Konsentrasi minimum umumnya bervariasi terjadinya pada pagi hari 

antara jam 0.00 hingga jam 6.00 WIB. Pada hari Minggu, pola kenaikan pada 

malam hari terjadi pada jam 21.00 WIB. 

Variasi Diurnal 

Gambar 9 di bawah ini memperlihatkan pola variasi diurnal rata-rata per jam 

yang diolah dari rata-rata jam-jaman sepanjang tahun 2012. Umumnya 

konsentrasi mengalami kenaikan pada pukul 7.00 WIB hingga mencapai 

maksimum pada siang hari pukul 11.00 siang, kemudian turun kembali hingga 

mencapai minimum setalah tengah malam pukul 1.00 WIB.  

 
Gambar 9. Variasi Diurnal Konsentrasi Ozon Permukaan pada Tahun 2012 
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Konsentrasi maksimum terjadi pada menjelang tengah hari nampaknya lebih 

dikarenakan oleh proses fotokimia di atmosfer rendah. Pada siang hari, ozon 

terbentuk dengan adanya bantuan sinar matahari, sementara pada sore hari 

ketika intensitas radiasi mulai menurun, pembentukan ozon di lapisan atmosfer 

permukaan pun ikut menurun. Pada malam hari, masih terdeteksi ozon 

permukaan diakibatkan oleh reaksi dengan perkursor lain seperti CO, VOC dan 

HC. 

KESIMPULAN 
Selama tahun 2012, pengamatan ozon permukaan di Bukit Kototabang 

memperlihatkan variasi baik secara musiman, mingguan maupun harian. Faktor 

angin telah memberi dampak pada tingginya konsentrasi ozon terutama proses 

long-range transport yang membawa polutan dari tempat lain dan terdeteksi di 

Bukit Kototabang.  

Bulan Juni -tidak seperti biasanya- ozon permukaan yang terdeteksi di Bukit 

Kototabang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena sebaran titik api di daerah 

sekitar Sumatera barat tercatat sangat banyak dan jejak masa udara pada saat 

itu pula mengarah ke Bukit Kototabang. Hal ini telah memberi nilai tinggi pada 

ozon yang terdeteksi. 

Variasi mingguan terlihat ozon tidak banyak bervariasi dari hari ke hari dalam 

sepekan kecuali hari Selasa yang ozonya sangat rendah dibanding dengan hari-

hari lainnya. Tidak banyak yang dapat disimpulkan kenapa hanya pada hari 

Selasa terjadi penurunan konsentrasi, diperlukan studi lebih intensif untuk 

melihat fluktuasi yang terjadi pada hari Selasa tersebut. Sementara variasi 

diurnal ozon masih seperti biasanya dengan waktu kenaikan ozon terjadi pada 

pagi hari jam 7.00 WIB dan mencapai maksimum pada siang hari jam 11.00 

sementara maksimumnya dicapai pada dinihari jam 1.00 WIB. 
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PENGUKURAN KONSENTRASI AEROSOL PM10 
DI BUKIT KOTOTABANG TAHUN 2012 

 
Yosfi Andri 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 
 

ABSTRACT 
Aerosol PM10 is one of the parameters being measured in Global 
Atmosphere Watch (GAW) Station Bukit Kototabang. Concentration of 
PM10 is measured by using BAM 1020. Data gained are then 
correlated to the national standard for ambient air and air pollution 
index (ISPU). Results showed that daily concentration of PM10 in the 
period of 2012 were below the national standard level. Meanwhile, 
according to ISPU category, all of the data for the same period are 
classified as good. 

 

PENDAHULUAN 

Aerosol merupakan partikel padat atau cair yang tersuspensi di dalam gas atau 

udara. Keberadaannya di atmosfer sangat mempengaruhi dinamika fisika dan 

kimia atmosfer. selain itu, konsentrasi aerosol juga berpengaruh terhadap 

kesehatan, terutama manusia. Aerosol dengan ukuran yang sangat kecil dan 

bersifat toksik dapat masuk ke dalam sistem pernapasan manusia sehingga 

menjadi bahan yang bersifat karsinogenik. 

Emisi aerosol ke atmosfer dapat berasal dari sumber alami maupun sumber 

antropogenik. Sumber alami dapat berupa muntahan material dari dalam perut 

bumi, misalnya letusan gunung berapi, partikel debu dari padang pasir, sebaran 

serbuk sari tanaman, garam-garam yang terbawa oleh hembusan udara basah 

di permukaan laut, pembakaran biomassa, dan sebagainya. Sementara itu, 

emisi aerosol secara antropogenik dapat berupa asap buangan kendaraan 

bermotor atau pabrik, pembukaan lahan dengan pembakaran, semprotan 

pestisida, dan sebagainya. 

PM10 sendiri didefiniskan sebagai partikel aerosol yang mempunyai ukuran 

sampai dengan 10 µm (mikrometer). Aerosol dengan ukuran ini, apabila 

dijumpai dalam konsentrasi yang tinggi akan dapat membahayakan kesehatan 

manusia. Oleh karena itu, pengukuran konsentrasi PM10 sangat penting untuk 

dilakukan.  

METODE PENELITIAN 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang menggunakan instrumen 

yang dinamakan BAM1020 untuk mengamati variabilitas PM10 di udara ambien.  

Instrumen ini bekerja berdasarkan prinsip pelemahan partikel beta yang melalui 
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materi padatan yang dikumpulkan dalam pita filter yang terbuat dari fiber. Materi 

padatan yang terkumpul dalam filter fiber tidak lain adalah PM10 dalam satu 

volume udara ambien yang dihisap oleh pompa.  

Pelemahan spesifik fluks partikel beta oleh materi padatan yang terkumpul 

dalam pita filter fiber sebanding dengan massa padatan tersebut. Selanjutnya 

massa yang telah terdeteksi oleh pelemahan partikel beta dibagi oleh volume 

udara yang yang terkumpul selama 1 jam sampel menghasilkan konsentrasi 

PM10 yang terkandung dalam satu volume udara ambien. Kerena salah satu 

tujuan pengamatan variabilitas PM10 dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat 

kualitas udara maka data keluaran istrumen berupa konsentrasi PM10 rerata per 

jam dirubah ke dalam bentuk data rerata harian disesuaikan dengan kriteria 

kualitas udara untuk parameter PM10 yang berbasis rerata harian. 

Data berbasis harian ini selanjutnya dipadukan dengan indeks ISPU dan baku 

mutu udara nasional seperti yang ditetapkan PP No.41 Tahun 1999 untuk 

mendapat gambaran tingkat kualitas udara di udara latar Bukit Kototabang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsentrasi Harian Aerosol PM10  

Konsentrasi PM10 yang terukur pada tahun 2012 diperlihatkan oleh Gambar 1. 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa ada beberapa bulan dimana konsentrasi 

PM10 jauh melebihi nilai rata-rata tahunannya (garis merah). Sebagai 

perbandingan, Gambar 2 memperlihatkan jumlah hot spot di Pulau Sumatera 

pada tahun 2012. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa alasan tingginya 

konsentrasi PM10 pada periode tersebut adalah adanya hot spot yang memicu 

tingginya emisi PM10. 
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Gambar 1. Konsentrasi aerosol PM10 tahun 2012. Garis merah merupakan nilai rata-

rata konsentrasi PM10. 
 

 
Gambar 2. Hot Spot Pulau Sumatera tahun 2012. 

 

Dari gambar di atas diketahui bahwa banyaknya hot spot secara langsung 

menaikan konsentrasi PM10. Adanya peningkatan jumlah hot spot dari 

pertengahan bulan Juni dan bulan Agustus, diikuti juga dengan peningkatan 

kosentrasi PM 10 pada rentang waktu tersebut. Pada akhir bulan Oktober terjadi 

penurunan jumlah hot spot, yang diikuti juga dengan penurunan kosentrasi PM 

10 di Bukit Kototabang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kosentrasi aerosol, diantaranya: 

 Pola aliran massa udara yang mana jika massa udara bergerak dari lokasi 

terjadinya kebakaran, maka massa udara tersebut kaya akan aerosol 
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sehingga meningkatkan konsentrasi aerosol yang terukur. Gambar 3 akan 

memperlihatkan bagaimana pengaruh aliran massa udara terhadap 

konsentrasi PM10 yang terukur di Bukit Kototabang. 

 Sebaran hot spot dimana hot spot yang letaknya sangat dekat dengan lokasi 

dapat berpengaruh secara signifikan meskipun jumlahnya tidak terlalu 

banyak. 

(a) (b) 

Gambar 3. Pola aliran massa udara pada ketinggian 500, 1000, 1500 m dari permukaan 
tanah yang mengarah ke Bukit Kototabang pada (a) Minggu II Agustus dan 
(b) Minggu II Desember. Pada gambar (a) sebagian besar massa udara 
berasal dari Sumatera bagian selatan, pada saat itu banyak dijumpai hot 
spot di bagian selatan pulau sumatera sehingga masa udara tersebut 
membawa serta aerosol. Berbeda dengan gambar (b) dimana sebagian 
besar massa udara bergerak dari provinsi Riau, yang pada saat itu tidak 
dijumpai hot spot di daerah tersebut. 

 

Dari Gambar 1 dapat pula diketahui bahwa tidak ada konsentrasi PM10 rerata 

harian yang melewati nilai baku mutu udara nasional. Seluruh konsentrasi 

harian PM10 Bukit Kototabang tercatat dibawah nilai baku mutu udara nasional 

untuk Aerosol PM10, yaitu 150 µg/Nm3. 

Jika konsentrasi PM10 yang terukur pada tahun 2012 dikaitkan dengan kategori 

kualitas udara menurut kriteria ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara), 

maka seluruh data pengamatan rerata harian bulan tahun 2012 masuk dalam 

kategori baik dengan lebih dari 50% konsentrasi rerata harian terbanyak ada 

pada rentang 10 – 20 µg/m3. Konsentrasi PM10 rerata harian terbanyak ada 
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pada rentang tersebut sesuai dengan konsentrasi PM10 udara latar menurut 

Seinfeld. Hasil lengkap distribusi pengamatan konsentrasi PM10 rerata harian di 

Bukit Kototabang selama tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Distribusi fekuensi konsentrasi PM10 rerata harian Bukit Kototabang, tahun 2012 
 

PM10 ( µg/m3 )
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

0 - 10 3.23 11.11 9.68 3.33 22.58 16.67 34.48 16.13 6.67 12.90 76.67 61.29
10 - 20 61.29 70.37 64.52 90.00 74.19 30.00 58.62 41.94 56.67 45.16 23.33 38.71
20 - 30 32.26 11.11 22.58 6.67 3.23 13.33 6.90 22.58 20.00 32.26 0.00 0.00
30 - 40 3.23 7.41 3.23 0.00 0.00 23.33 0.00 12.90 10.00 9.68 0.00 0.00
40 - 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 6.45 6.67 0.00 0.00 0.00
50 - 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Frekuensi ( % )

 
 

Konsentrasi Aerosol PM10 bulanan tahun 2012 

Variabilitas konsentrasi PM10 bulanan yang terukur di Bukit Kototabang disajikan 

pada Gambar 4 berikut: 
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Gambar 4. Variabilitas konsentrasi PM10 bulan (a) Januari, (b) Februari, (c) Maret, (d) 
April, (e) Mei, (f) Juni, (g) Juli, (h) Agustus, (i) September, (j) Oktober, (k) 
November, dan (l) Desember yang terukur di Bukit Kototabang tahun 2012 
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Tabel 2. Konsentrasi PM10 Maksimum, Rata - rata dan Minimum tahun 2012 
PM10 

(µg/m3) 
2012 

Rerata 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

Maksimum 29 27 27 23 23 40 24 37 37 30 17 19 
19.1 Rata 18 16 16 14 12 26 13 20 21 18 9 10 

Minimum 9 7 8 6 5 14 25 8 8 8 3 3 
 

Adapun konsentrasi PM10 bulanan tertinggi yaitu pada bulan Juni 2012 sebesar 

26 µg/m3 dan terendah pada bulan November 2012 sebesar 9 µg/m3, sementara 

pada kelompok data maksimum bulanan tercatat tertinggi pada bulan Juni 2012 

sebesar 40 µg/m3 dan terendah terjadi pada bulan November 2012 sebesar 17 

µg/m3. Adapun pada kelompok data minimum tercatat, nilai terendah terjadi 

pada bulan November dan Desember 2012 sebesar 3 µg/m3 dan tertinggi pada 

bulan Juli sebesar 25 µg/m3. Konsentrasi rata – rata PM10 tahun 2012 sebesar 

19.1 µg/m3, seperti yang terlihat pada  Tabel 2 diatas. 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil yang telah diperoleh, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi PM10 antara lain aliran 

massa udara, dan sebaran hot spot. 

2. Konsentrasi harian PM10 masih di dibawah nilai baku mutu udara nasional 

untuk Aerosol PM10, sedangkan menurut kriteria ISPU (Indeks Standar 

Pencemaran Udara) konsentrasi harian PM10 masuk kategori baik. 

3. Konsentrasi rata – rata PM10 tahun 2012 sebesar 0.019 mg/m3 
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PEMANTAUAN DEPOSISI ASAM DI STASIUN PEMANTAU ATMOSFER 
GLOBAL BUKIT KOTOTABANG PADA TAHUN 2012 

 
Agusta Kurniawan 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 

 
 
PENDAHULUAN  

Deposisi Asam atau lebih umum dikenal sebagai hujan asam terjadi saat emisi hasil 

pembakaran bahan-bakar fosil dan kegiatan industri mengemisikan gas-gas NOx 

dan SO2 yang menyebabkan air hujan menjadi semakin asam atau pH air hujan 

menjadi lebih kecil, walaupun pH air hujan sudah asam karena adanya gas CO2 di 

udara. Deposisi Asam terbagi menjadi dua, yaitu deposisi basah dan deposisi 

kering.  

Deposisi Basah (endapan basah) merupakan perpindahan senyawa kimia yang 

terdapat di udara/atmosfer ke permukaan bumi dalam media cair, di Indonesia 

cenderung larut dalam air hujan, bila di daerah/negara lintang tinggi, deposisi  bisa 

melalui kabut, salju.  

Deposisi Kering (endapan kering) merupakan perpindahan senyawa kimia berupa 

gas-gas atau partikel dalam keadaan kering ke permukaan bumi. Biasanya deposisi 

jenis ini terjadi di area perkotaan di mana pencemaran udara karena kepadatan 

lalulintas dan didaerah sekitar kota tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Mekanisme deposisi asam 
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Deposisi Basah 

Pada tulisan ini, penulis lebih memfokuskan terhadap pemantau deposisi basah di 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang. Deposisi basah di Bukit 

Kototabang lebih banyak bersumber dari air hujan. Air hujan berperan penting 

dalam proses pencuci berbagai polutan yang ada di atmosfer (washing out), 

dengan cara membawa polutan tersebut dari udara ke permukaan tanah dan ke 

permukaan air.  

Parameter air hujan yang diukur di SPAG Bukit Kototabang adalah curah hujan 

(mm), tingkat keasaman (pH) dan Daya Hantar Listrik (DHL). Alat pengukur curah 

hujan, mengukur tinggi hujan seolah-olah air hujan yang jatuh ke tanah menumpuk 

ke atas merupakan kolom air. Air yang tertampung volumenya dibagi dengan luas 

corong penampung, hasilnya adalah tinggi/tebal, satuan yang dipakai adalah 

milimeter (mm). Gelas ukur yang biasa digunakan adalah gelas ukur standar Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dengan maksimum pengukuran 25 mm.  

Tingkat keasaman biasanya dinyatakan dengan satuan pH. pH didenifisikan 

sebagai logaritma negatif aktivitas ion hidrogen (aH+). 

pH = -10log aH+ 

Untuk larutan encer, aktivitas ion  H+, sama dengan konsentrasi ion H+. Air hujan 

termasuk dalam larutan encer, sehingga pH dikatakan sebagai logaritma negatif 

konsentrasi H+. 

pH = -10log [H+] 

Di samping tingkat keasamannya, parameter air hujan diukur adalah Daya Hantar 

Listrik (DHL) atau bias disebut konduktivitas. Daya Hantar Listrik menggambarkan 

banyaknya ion-ion terlarut dalam sampel air hujan. Ion-ion terlarut bisa berupa 

kation (bermuatan positif) dan anion (bermuatan negatif). Besarnya daya hantar 

listrik dinyatakan dalam �S/cm (dibaca mikro Siemen per centimeter). 

METODE 
Peralatan yang digunakan untuk menampung dan mengukur air hujan disebut 

dengan penakar hujan. Penakar hujan ada dua tipe yaitu penakar hujan otomatis 

dan penakar hujan yang manual. Di Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) 

Bukit Kototabang menggunakan dua tipe yaitu Penakar hujan Observatorium (Obs) 
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dan Penakar Hujan Automatic Rain Water Sampler (dengan nama ARWS_GSM 

SYS). 

Sampel Air Hujan dari Automatic Rain Water Sampler (ARWS_GSM SYS) 

prototype buatan BMKG.  

Sampel air hujan diambil satu minggu sekali sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dengan alat ARWS_GSM SYS. Botol penampung air hujan di ARWS 

telah diberikan kristal timol (sebagai bahan pengawet untuk menghalangi 

pertumbuhan mikroorganisme). Sebagai pengukur curah hujan digunakan botol 

penampung air hujan yang sama yang telah ditera dan diberi skala menggunakan 

gelas ukur 25 mm standar BMKG. Selain itu alat ARWS_GSM SYS juga dilengkapi 

system data logger yang mencatat hujan dengan ketelitian menit, jam, harian, 

mingguan dan bulan. Sampel air hujan dari ARWS diukur curah hujannya dengan 

botol sampel yang telah ditera kemudian diukur tingkat keasamannya (pH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Data Logger pada ARWS tipe ARWS_GSM_SYS prototipe buatan BMKG (kiri 
atas), Botol penampung air hujan yang telah ditera dengan gelas ukur BMKG 25 
mm (kanan atas), ARWS tipe ARWS_GSM_SYS prototipe buatan BMKG (bawah) 

 
Sampel Air Hujan dari Penakar Hujan Observasi (Obs) 

Sampel Air hujan diambil setiap hari, menggunakan penakar hujan Obs. Hujan 

yang diukur pada pagi itu adalah data hujan hari kemarin. Penakar Hujan Obs 

bekerja secara manual. Jumlah air hujan yang tertampung diukur dengan gelas 

ukur standar BMKG yang telah dikonversi dalam satuan tinggi (Gelas Ukur 25 mm 

standar BMKG untuk corong 100 cm2). Tanpa penambahan timol, sampel air hujan 

itu lalu diukur tingkat keasamannya (pH). 
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Gambar 3. Penakar hujan Observasi/OBS (kiri), Gelas ukur standar BMKG 25 mm (kanan) 
 

 
Gambar 4. Skematik Penakar hujan Observasi (OBS) 

 
 
Air Bebas Ion  

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Ultra Pure Water System Ultra Clear- Alat produksi air bebas ion 
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Penggunaan air bebas ion sebagai bahan pelarut dan pencuci alat-alat gelas 

dikontrol dengan ketat. Untuk menjaga kebersihan dan menghindari kontaminasi 

dari alat-alat, air bebas ion yang digunakan merupakan hasil pemprosesan dari alat 

Ultra Pure Water System dengan konduktivitas sampai 0,055 �Scm-1, sehingga 

kontaminasi sangat diminimalkan (Operator‘s Manual Ultra-Pure Water System 

Ultra Clear, 2005). 

 
Pengukuran Tingkat Keasaman (pH) air hujan menggunakan pH Meter 
INOLAB pH Level 1 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

Gambar 6. pH meter Inolab pH Level 1 
 

Pengukuran tingkat keasaman (pH) dilakukan dengan menggunakan alat pH meter 

inoLab pH Level 1, dengan cara mencelupkan elektroda pH meter ke dalam sampel 

air, nilai pH akan terbaca pada display alat. Untuk menjaga kualitas data hasil 

pengukuran, minimal seminggu sekali sebelum pengukuran pH, pH meter inoLab 

pH Level 1 dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4,0 dan pH 7,0. Instrumen pH meter 

inoLab pH Level 1 masih berfungsi dengan baik jika slope mV/pH berada dalam 

kisaran range -60,5 sampai -58 dan asimetri berada dalam kisaran – 15 sampai 15.  

Pengukuran Tingkat Keasaman (pH) air hujan menggunakan pH Meter ORION 

Tri Star 

Pengukuran tingkat keasaman (pH) dilakukan dengan menggunakan alat pH meter 

ORION Tri Star, dengan cara mencelupkan elektroda pH meter ke dalam sampel 

air, nilai pH akan terbaca pada display alat. Untuk menjaga kualitas data hasil 

pengukuran, minimal seminggu sekali sebelum pengukuran pH, pH meter ORION 

Tri Star dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4,0 dan pH 7,0. Instrumen pH meter 
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ORION Tri Star masih berfungsi dengan baik jika slope % berada dalam kisaran 

range 90 % sampai 110 %.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. pH meter ORION Tri Star 
 
 
Larutan Buffer 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Larutan Buffer 
 

Larutan Buffer adalah larutan asam lemah dengan garamnya atau larutan basa 

lemah dengan garam. Larutan Buffer digunakan untuk mengkalibrasi pH meter 

karena larutan buffer mempunyai nilai tingkat keasaman yang tetap atau konstan, 

walaupun dengan penambahan sedikit asam kuat ataupun basa kuat. Secara 

umum di pasaran ada tiga tingkatan nilai buffer yaitu pH 4, 7 dan 10.  
 
Pengukuran Daya Hantar Listrik (konduktivitas) air hujan 

Sampel air hujan dari kedua jenis alat itu (penakar hujan RWS dan Obs) selanjutnya diukur 

Daya Hantar Listrik (DHL)nya. Pengukuran DHL dilakukan dengan menggunakan alat 

Conductivity meter inoLab Cond Level 1. Pengukuran DHL air hujan dilakukan dengan cara 

mencelupkan elektroda sel ke dalam sampel air hujan, nilai DHL akan terbaca pada display 

alat. 
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Untuk menjaga kualitas hasil pengukuran, dilakukan kalibrasi setting dan kalibrasi 

instrumen. Setting alat/kalibrasi internal alat dengan larutan KCl 0,01M, instrumen masih 

berjalan baik bila nilai konstanta sel berada pada kisaran 0,450 sampai 0,500cm-1 atau 

berada pada kisaran 0,800 sampai 1,200cm-1. (Manual Laboratory Conductivitymeter Inolab 

Cond Level 1), Sedangkan kalibrasi instrumen dilakukan dengan larutan KCl 0,0001 M dan 

larutan KCl 0,0005 M. Kualitas data pembacaan DHL dapat dipercaya bila hasil kalibrasi 

dengan larutan KCl 0,0001 M menunjukkan nilai pada kisaran 13,5 -16,5 �S/cm dan 

dengan larutan KCl 0,0005 M menunjukkan nilai pada kisaran 70,2-77,8 �S/cm dengan 

tanpa ada pengaturan suhu larutan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar9. Conductivitymeter Inolab Cond Level 1 
 
Sampel Round Robin 

Sampel round robin adalah sampel sintesis yang diproduksi oleh lembaga 

terakreditasi dan digunakan untuk uji profisiensi antar laboratorium-laboratorium 

anggotanya. Sampel round robin yang digunakan berasal dari EANET (jaringan 

pemantauan hujan asam di asia timur), diberikan melalui laboratorium kualitas 

udara Pusarpedal (Pusat Sarana Pengendali Dampak Lingkungan dibawah instansi 

kementrian Lingkungan Hidup). Sampel round robin tersebut ada dua, yaitu sampel 

air hujan pekat (kode 091W) dan sampel air hujan encer (kode 092W). 
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Gambar 10. Diagram alir proses pengukuran sampel round robin 
  
 
DATA DAN PEMBAHASAN 
Curah hujan (mm) 

Dari data penakar hujan OBS, selama tahun 2012, ada 366 hari dengan rincian 189 

terjadi hari  hujan, dan 177 hari dimana curah hujan yang tidak terukur (ttu) dan 

tidak terjadi hari hujan. Curah hujan tahunan di Bukit Kototabang dengan penakar 

hujan OBS sebesar 3563.3 mm. 

Sedangkan dari data penakar hujan ARWS, selama tahun 2012, dalam satu tahun 

terbagi menjadi 62 minggu, ada 9 minggu dalam satu tahun dimana tidak terjadi 

hujan dan tidak tersedia datanya (minggu I Januari, minggu II dan V Mei, Minggu III 

Juni, Minggu V dan VI Juli, minggu I dan V September, dan minggu V November). 

Data yang tidak tersedia bisa terjadi karena memang tidak terjadi hujan, kesalahan 

teknis instrumen atau kesalahan teknis operator. 

Selama tahun 2012, SPAG Bukit Kototabang mengalami dua puncak bulan basah, 

yaitu bulan Maret 2012 dan bulan Oktober 2012. 

Labu Takar Polietilen 
(plastik) 100 mL 

Botol plastik kecil 

Ukur dan catat nilai pH meter 
INOLAB pH level 1 (lakukan 
pengukuran sebanyak tiga kali) 
 

Ukur dan catat nilai pH meter 
ORION Tri Star 1 (lakukan 
pengukuran sebanyak tiga kali) 
 

Ambil 1 mL masing-masing 
sampel (091w dan 092w) 
dengan pipet gondok 1 mL 

Tambahkan air bebas ion 
sampai batas 

Ukur dan catat nilai DHL dengan 
Conductivity meter Cond Level 1 
(lakukan pengukuran sebanyak 
tiga kali) 
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Gambar11. Dua Puncak Bulan Basah teramati dengan Penakar hujan Observasi (OBS) 

 
 

Tabel 1. Curah Hujan di SPAG Bukit Kototabang selama tahun 2012 
 

Bulan 
Curah Hujan 

(mm) 
OBS ARWS 

Jan-12 85.1 88.4
Feb-12 344.6 325.2
Mar-12 524.7 151.8
Apr-12 252.6 231.6

May-12 108.9 81.5
Jun-12 241.3 180.6
Jul-12 177.4 145

Aug-12 318.4 288.6
Sep-12 92.3 55
Oct-12 601.5 433
Nov-12 480.1 383.5
Dec-12 336.4 244.9

 
Hasil Kalibrasi pH meter 

Selama tahun 2012, pH meter INOLAB pH Level 1 memiliki kinerja yang menurun 

dibuktikan dengan nilai slope (mV/pH) keluar dari  kisaran range -60,5 sampai -58 

mV/pH, dan nilai asimetri juga keluar dari kisaranan toleransi dari -15 sampai 15 

mV, sesuai dengan yang dipersyaratkan manual instrumen, atau dapat dikatakan 

sudah keluar dari batas keberterimaan.  
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Hasil Kalibrasi pH Meter 
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Gambar 12. Hasil kalibrasi pH meter INOLAB pH Level 1 selama tahun 2012 

 
 

Dan sebagai kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran, diukur tingkat keasaman 

larutan buffer pH 4 dan larutan buffer pH 7. Selama tahun 2012, larutan bufffer pH 4 

diukur dengan pH meter INOLAB pH Level 1 terukur pada kisaran pH 3,925-4,017 ; 

sedangkan  larutan bufffer pH 7 terukur pada kisaran pH 6,807-7,137. 

 
Pengukuran Larutan Buffer pH 4 dan pH 7
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Gambar 13. Pengukuran Larutan Buffer pH 4 dan pH 7 dengan pH meter INOLAB 
pH Level 1 selama 2012 
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Selama tahun 2012, pH meter ORION TRI STAR memiliki kinerja yang baik 

dibuktikan dengan nilai slope (%) masih dalam kisaran range 90 sampai 110 %, 

atau dapat dikatakan masih dalam batas keberterimaan.  
Hasil Kalibrasi pH Meter TRI STAR ORION 
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Gambar 14. Hasil kalibrasi pH meter ORION TRI STAR selama 2012 

 
Dan sebagai kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran, diukur tingkat keasaman 

larutan buffer pH 4 dan larutan buffer pH 7. Selama tahun 2012, larutan bufffer pH 4 

diukur dengan pH meter ORION TRI STAR terukur pada kisaran pH 4,002-4,070 ; 

sedangkan  larutan bufffer pH 7 terukur pada kisaran pH 6,989-7,021. 
Pengukuran Larutan Buffer pH 4 dan pH 7
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Gambar 15. Pengukuran Larutan Buffer pH 4 dan pH 7 dengan pH meter ORION TRI STAR 
selama tahun 2012 
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Selain dilakukan kalibrasi, pH meter ORION TRI STAR juga dilakukan pengukuran 

sensitivitas menggunakan tiga buah larutan buffer, yaitu larutan buffer pH 4, larutan 

buffer pH 7 dan larutan buffer pH 10. Ketiga buah buffer tersebut diukur dalam 

satuan tegangannya mV. Kemudian dari hasil pengukuran dibuat plot grafik dengan 

sumbu x (pH) dan sumbu y (mV). 

 
SENSITIVITAS pH METER ORION

y = -57.284x + 395.97
R2 = 1
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Gambar 16. Pengukuran nilai sensitivitas pH meter ORION TRI STAR pada tanggal 5 

November tahun 2012 
 
 

Hasil pengujian sensitivitas menunjukkan nilai slope sebesar -57.284 mV/pH. Nilai 

ini sedikit menyimpang dari nilai slope standar sebesar -59,16 mV/pH yang diukur 

pada temperature 25OC. 

 
Hasil Kalibrasi Conduktivity meter 

Selama tahun 2012, Conductivity meter masih berjalan dengan baik dibuktikan 

dengan nilai konstanta sel berada dalam kisaran 0,450 sampai 0,500 cm-1, sesuai 

dengan yang dipersyaratkan manual instrumen. 
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Adjusment / Setting Instrumen dengan Larutan KCl 0.01 M
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Gambar 16. Nilai Konstanta Sel hasil adjustment dengan larutan KCl 0,01 M 

 
 

Sebagai kontrol kualitas hasil pengukuran digunakan pengukuran DHL larutan KCl 

0,0001 M dan larutan KCl 0,0005 M. Kualitas data hasil pengukuran masih terjamin 

terbukti dengan nilai daya hantar listrik hasil pengukuran KCl 0,0001 M berada 

dalam kisaran  pada kisaran 13,5 -16,5 �S/cm dan dengan larutan KCl 0,0005 M 

menunjukkan nilai pada kisaran 70,2-77,8 �S/cm. 

Kalibrasi dengan larutan KCl 0.0001 M dan 0.0005M
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Gambar 17. Hasil Kalibrasi instrumen dengan larutan KCl 0,0001 M dan 0,0005 M 
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Hasil Pengujian Sampel Round Robin 
Hasil ROUND ROBIN pH pengukuran 9 April 2012 
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Gambar 18. Hasil Round Robin pada pengukuran tanggal 9 April 2012  
 
 

Hasil ROUND ROBIN DHL pengukuran 9 April 2012 
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Gambar 19. Hasil Round Robin pada pengukuran Daya Hantar Listrik pada 9 April 2012 

 
 

Hasil pengujian sample Round Robin untuk pengukuran tingkat keasaman (pH) 

menunjukkan bahwa pH meter INOLAB mempunyai penyimpangan yang cukup 

besar dibandingkan dengan nilai referensi (hasil pengukuran di laboratorium 

kualitas udara Pusarpedal), itu teramati baik di sampel encer maupun sampel 

pekatnya. Sedangkan untuk pH meter ORION TRI STAR mempunyai 
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kecenderungan sama atau tidak berbeda jauh dengan nilai pH referensi (hasil 

pengukuran di laboratorium kualitas udara Pusarpedal). Hasil pengujian sample 

Round Robin untuk pengukuran tingkat Daya Hantar Listrik menunjukkan bahwa 

Conductivity Meter INOLAB COND Level 1 mempunyai kecenderungan sama 

dibandingkan dengan nilai referensi (hasil pengukuran di laboratorium kualitas udara 

Pusarpedal), itu teramati baik di sampel encer maupun sampel pekatnya.  

Tabel 2. Hasil Pengujian Sampel Round Robin pada 9 April 2012 
 

Sampel 
Kode 

  

pH DHL 

Pusarpedal*) ORION INOLAB Pusarpedal*) INOLAB 

091w 4.53 4.657 3.686 40.7 39.4 
091w 4.53 4.629 3.681 40.7 39.3 
091w 4.53 4.624 3.596 40.7 39.2 
092w 4.98 4.945 3.899 16.45 16.9 
092w 4.98 4.976 3.883 16.45 16.9 
092w 4.98 4.972 3.999 16.45 16.9 

   *) sebagai referensi 
 

Pengukuran Tingkat Keasaman (pH) air hujan 

Dari penakar hujan Observasi (Obs), selama tahun 2012 menunjukkan bahwa 

SPAG Bukit Kototabang merupakan stasiun udara bersih, ditunjukkan dengan 

sedikit sekali terjadi hujan asam atau kejadian pH air hujan di bawah 5,5. Selama 

satu tahun kisaran pH terukur terendah 5,399 pada 21 Agustus 2012 dan nilai pH 

air hujan tertinggi 7.003 pada 3 Februari 2012. 
Data Penakar Hujan OBS di Bukit Kototabang Tahun 2012
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Gambar 20. pH air hujan dari penakar OBS di SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
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Sedangkan data dari penakar hujan ARWS (Automatic Rain Water Sampler), 

selama tahun 2012 menunjukkan ada 53 minggu, data yang diambil dari minggu I 

sampai minggu VI setiap bulannya, dengan kisaran pH 3,486 – 6,986. Tingkat 

keasaman tertinggi (pH terendah) dicapai pada minggu I Juli 2012 sebesar 3,486 

dan Tingkat keasaman terendah (pH tertinggi) dicapai pada minggu V Januari 2012  

sebesar 6,986. 

 
Data Penakar Hujan RWS di Bukit Kototabang Tahun 2012
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Gambar 21. pH air hujan dari penakar ARWS di SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
 

 
Pengukuran Daya Hantar Listrik (DHL) air hujan 
Dari penakar hujan Observasi (Obs), selama tahun 2012 menunjukkan bahwa 

SPAG Bukit Kototabang merupakan stasiun udara bersih, ditunjukkan bahwa ion-

ion terlarut masih cukup rendah, nilai daya hantar lantar listrik air hujan 95 % masih 

di bawah 70,2 �S/cm  atau dengan kata lain konsentrasi ion-ion terlarut dalam air 

hujan masih dibawah konsentrasi larutan KCl 0,0005 M. Larutan KCl 0,0005 M 

akan memberikan respon daya hantar listrik dalam kisaran 70,2-77,8 �S/cm. 

Selama tahun 2012 daya hantar listrik tertinggi dicapai pada 12 April 2012 sebesar 

174 �S/cm dan Daya Hantar Listrik air hujan terendah dicapai pada 16 September 

2012 sebesar 0,6 �S/cm. 
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Data Penakar Hujan OBS di Bukit Kototabang Tahun 2012
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Gambar 22. Daya Hantar Listrik air hujan dari penakar hujan OBS di SPAG Bukit 

Kototabang tahun 2012 
 
Sedangkan data dari penakar hujan ARWS (Automatic Rain Water Sampler), 

selama tahun 2012 Sedangkan data dari penakar hujan ARWS (Automatic Rain 

Water Sampler), selama tahun 2012 menunjukkan ada 53 minggu, data yang 

diambil dari minggu I sampai minggu VI setiap bulannya, dengan kisaran , nilai 

terendah 2,6�S/cm pada minggu V Nov 2012 dan nilai kisaran tertinggi  104,9 pada 

minggu III Mei 2012. 
Data Penakar Hujan RWS di Bukit Kototabang Tahun 2012
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Gambar 22. Daya Hantar Listrik air hujan dari Penakar Hujan ARWS di SPAG Bukit 
Kototabang tahun2012 
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KESIMPULAN 

• Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa instrumen pH meter INOLAB pH Level 1 

menunjukkan penurunan kinerja, sedangkan untuk instrumen pH meter ORION 

TRI STAR menunjukkan hasil yang baik, sedangkan untuk Conductivity meter 

juga menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengujian sampel round robin 

menguatkan bahwa kinerja pH meter INOLAB pH Level 1 mengalami 

penurunan, sedangkan kinerja pH meter ORION TRI STAR dan Conductivity 

meter INOLAB COND level 1 masih baik .  

• Dilihat dari curah hujannya, SPAG Bukit Kototabang mengalami dua puncak 

bulan basah yaitu bulan Maret 2012 dan Oktober 2012. 

• Ditinjau dari tingkat keasamannya (pH) dan daya hantar listrik (DHL) air hujan 

dari penakar hujan OBS, Bukit Kototabang menunjukkan daerah yang bersih 

dimana sebagian besar data tingkat keasaman berada di atas pH 5,5 dan 

konsentrasi ion-ion terlarut yang digambarkan dalam Daya Hantar Listrik 

menunjukkan  nilai daya hantar lantar listrik air hujan 95 % masih di bawah 70,2 

�S/cm.   
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ANALISIS DATA HASIL PENGUKURAN RADIASI MATAHARI  
DI STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL BUKIT 

KOTOTABANG TAHUN 2012 
 

Budi Satria 
Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang 

 

ABSTRAK 

Pengukuran radiasi matahari di Stasiun Pemantau Atmosfer 
Global merupakan bagian dari tugas pokok yang telah dilakukan 
mulai tahun 1996. Dalam pembahasan ini parameter radiasi yang 
diamati yaitu radiasi global, radiasi baur, radiasi langsung, dan 
total Ultraviolet. Data yang digunakan yaitu data hasil 
pengamatan radiasi matahari sepanjang tahun 2012. Dari hasil 
pembahasan terlihat puncak tertinggi dari radiasi global yang 
diterima yaitu terjadi pada bulan April 2012 dan terendah pada 
Bulan oktober 2012. Nilai Iradiansi radiasi langsung maksimum 
terjadi pada bulan April sebesar 594.46 Wm-2  dan minimum 
terjadi pada bulan Desember sebesar 199.68 Wm-2. Nilai radiasi 
Baur maksimum terjadi pada bulan  februari sebesar 420.8 Wm-2 
dan nilai minimum pada bulan April dan Juni yaitu sebesar 
294.96 Wm-2. Radiasi Total Uv maksimum terjadi pada bulan 
April sebesar 38.5 dan terendah pada bulan Januari sebesar 
26.15 Wm-2. 

 

PENDAHULUAN 

Radiasi Matahari merupakan pancaran energi yang berasal dari proses 

thermonuklir yang terjadi pada bola matahari. Pancaran energi matahari 

berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik, memiliki  spektrum gelombang 

yang terdiri  terdiri dari gelombang pendek dan  gelombang panjang. Yang 

termasuk gelombang pendek adalah sinar x, sinar gamma, sinar ultra violet 

sedangkan  gelombang panjang adalah  infra merah serta gelombang radio. 

Matahari yang mempunyai suhu permukaan 6000 K memancarkan energi dalam 

bentuk radiasi ke semua arah dengan kecepatan jalar gelombang 

elektromagnetik sebesar 300.000 km/s. Dengan jarak dan kecepatan tersebut 

diperkirakan  energi matahari mencapai bumi hanya dalam waktu 9,3 menit 

setelah menempuh jarak sekitar 150 juta km ( jarak antara bumi dan matahari).  

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap  radiasi matahari yang diterima 

di permukaan bumi yaitu : 

1. Jarak Matahari.  
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Setiap perubahan jarak bumi dan Matahari menimbulkan variasi 

terhadap penerimaan energi Matahari. 

2. Intensitas radiasi Matahari yaitu besar kecilnya sudut datang sinar 

Matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus 

dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang 

miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan 

karena energinya tersebar pada permukaan yang luas dan juga karena 

sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh 

ketimbang jika sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. 

3. Panjang hari (sun duration), yaitu jarak dan lamanya antara Matahari 

terbit dan Matahari terbenam.  

4. Pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap 

oleh gas-gas, debu dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan dan 

sisanya diteruskan ke permukaan bumi. 

 
Gambar 1. Spektrum Gelombang matahari  

Dalam perjalanannya menuju permukaan bumi ,radiasi matahari mengalami 

pelemahan mulai dari sabuk Van allen yang melindungi bumi dari radiasi 

gelombang pendek hingga komponen atmosfer bumi seperti lapisan ozone yang 

melindungi bumi dari bahaya sinar ultraviolet. Pelemahan radiasi matahari ini 

oleh komponen atmosfer terjadi berupa absorpsi atau penyerapan, pemantulan, 

dan hamburan. Ozon menyerap seluruh radiasi ultraviolet pada panjang 

gelombang di bawah 0,29 µm. Penyerapan radiasi oleh uap air terbanyak, yaitu 

pada panjang gelombang antara 0,9 µm dan 2,1 µm. CO2 menyerap radiasi 

matahari yang dipantulkan bumi berupa gelombang panjang. Selain itu tutupan 

awan juga menghalangi masuknya radiasi matahari. Banyaknya radiasi yang 

dipantulkan oleh awan tergantung tidak hanya pada banyak dan tebalnya awan, 
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tetapi juga pada macam atau jenis awan.  Radiasi matahari dihamburkan 

terutama oleh molekul udara, uap air, dan partikel di dalam atmosfer. 

 

Spektrum radiasi matahari yang sampai di permukaan tergantung beberapa 

parameter atmosfer. Diantaranya massa udara (air mass), precipitable water, 

turbiditas, elevation, NO2 serta Ozon. 

  
Gambar 2. Spektrum radiasi gelombang pendek pada puncak atmosfer dan 

   permukaan bumi setelah melewati atmosfer  (Coulson (1975). 
 

Penerimaan radiasi matahari terjadi secara langsung (direct) yaitu radiasi 

matahari secara langsung menuju permukaan bumi.  Dan juga radiasi matahari 

diterima permukaan bumi akibat pantulan oleh komponen atmosfer seperti awan 

dan lain-lain. Penjumlahan komponen radiasi langsung dan radiasi baur disebut 

dengan radiasi global dengan persamaan sebagai berikut : 

Iglb = Idir CosØ + Idif . 

dimana : 

Iglb =Intensitas radiasi global 

Idir = Intensitas radiasi langsung 

Idif = Intensitas radia difus 

CosØ = Sudut Elevasi matahari 

 

METODE PENELITIAN 

Instrument dan Pengukuran 
Pengukuran radiasi matahari menggunakan pyranometer untuk mengukur 

radiasi global, radiasi baur serta radiasi ultraviolet. Radiasi global adalah total 
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radiasi yang diterima oleh bumi baik itu dari pantulan maupun radiasi langsung . 

Radiasi baur adalah radiasi matahari berasal dari  pantulan partikel-partikel 

diatmosfer seperti awan, aerosol dan lain sebagainya. Radiasi Ultraviolet adalah 

radiasi dengan rentang panjang gelombang 10 nm s/d 400 nm. Untuk itu 

pyranometer dilengkapi dengan sistim yang hanya mampu melewatkan  

gelombang Ultraviolet. 

 

 

Gambar 3. Pyranometer global dan diffuse 

   

 
Gambar 4. Bentuk dasar instrument pengukur radiasi ultraviolet 

 

Untuk mengukur iradiansi radiasi langsung digunakan pyrheliometer yang 

posisinya mengarah tepat  kepiringan matahari. Pyrheliometer selalu bergerak 

mengikuti arah matahari. 
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Gambar 4. Pyrheliometer  

 

Pyranometer  dan pyrheliometer dibangun dengan prinsip dasar yang terdiri dari 

thermokopel  yang disusun seri sehingga membentuk rangkaian thermokopel 

yang disebut dengan thermopile. 

 

 
a      b 

Gambar 4.   (a). Thermopile  (b). rangkaian dasar pyranometer 

 

Gambar  (a),menujukkan susunan termokopel  disusun secara seri  menjadi 

thermopile, sedangkan gambar (b) adalah thermopile yang  sudah terintegrasi 

dalam suatu sistim yang disebut dengan pyranometer. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data yang digunakan yaitu data hasil pengukuran radiasi matahari selama tahun 

2012. Meliputi radiasi matahari langsung , radiasi baur (diffuse) , radiasi 

matahari global serta radiasi matahari total ultraviolet (UV). Dengan durasi 

penyinaran efektif jam 06:00 wib sampai dengan jam 18:00 wib yang disajikan 

dalam bentuk variasi diurnal, harian dan bulanan. 
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Variasi Diurnal 

Variasi diurnal adalah radiasi matahari yang terukur setiap jam selama periode 

satu hari dan dikumpulkan selama satu bulan . Pengamatan dimulai dari jam 

06:00 wib hingga jam 18:00 wib. Resume variasi diurnal untuk masing-masing 

bulan dan parameter tersaji dalam bentuk grafik pada gambar berikut: 

Irradiasi Matahari Global 

 
Gambar 5. Iradiansi matahari global  

Berdasarkan grafik diatas terlihat penyinaran matahari di Bukit Kototabang  

mulai terukur pada jam 06:00 wib. Insolasi maksimum terjadi antara jam 11 dan 

jam 12 wib. Nilai irradiasi matahari global maksimum terjadi pada bulan April 

2012 di jam 11:00 wib sebesar 766.3 Wm-2. Sedangkan untuk bulan oktober 

memiliki nilai iraddiansi terkecil diantara bulan yang lain. Pada bulan oktober 

nilai  maksimum terjadi pada jam 10:00 wib sebesar  523.4 Wm-2. Jika kita lihat 

pola gerakan semu matahari yaitu matahari akan berada di garis equator pada 

tanggal 21 maret dan 21 September. Maka Bukit kototabang yang terletak dekat 

dengan equator ternyata pada tahun 2012 ini gerakan semu matahari tidak 

berpengaruh terhadap radiasi matahari global yang diterima.  
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Gambar 6. Gerakan Semu Matahari  

Hal ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji parameter-

parameter meteorologist dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi penyinaran 

radiasi global di Bukit kototabang. 

Irradiasi Matahari Baur 

 
Gambar 7. Iradiansi matahari Baur  

Untuk variasi diurnal radiasi baur terlihat nilai maximum terjadi pada jam 12:00 

wib. Nilai maximum ini terjadi pada bulan Pebruari yaitu sebesar 379.35 Wm-2 

sedangkan pada bulan Juni 2012. Hal ini berbeda dengan radiasi matahari 

global.  

Pada radiasi baur terlihat kurva yang teratur mulai dari jam 6 :00 hingga 

mencapai puncak penyinaran pada jam 12:00 wib. Dalam pengukuran  radiasi 

baur, energi radiasi yang diterima berasal dari pantulan awan dan komponen 

atmosfer lainnya. Sehingga meskipun langit tertutup awan, radiasi matahari 

masih dapat diterima oleh permukaan bumi. 

Irradiasi Matahari Langsung 
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Gambar 8. Iradiansi matahari Langsung  

Radiasi matahari langsung sangat dipengaruhi oleh kondisi atmofer seperti 

jumlah awan , posisi elevasi dan azimut matahari serta jarak matahari terhadap 

bumi. Radiasi langsung maksimum terjadi pada bulan April jam 11:00 wib 

sebesar 461,9 Wm-2. Sedangkan radiasi langsung terendah yang diterima 

terjadi pada bulan Juli. Pada bulan Juli ini puncak penyinaran radiasi langsung 

terjadi pada jam 10:00 wib dengan flux iradiansi sebesar 115.58 Wm-2. 

Irradiasi Matahari Ultraviolet 

 
Gambar 9. Iradiansi matahari Ultraviolet  

Pada Pengukuran radiasi Ultraviolet, yang diukur adalah total ultraviolet dengan 

rentang panjang gelombang UV adalah 10 nm s/d 400 nm dari . Berdasarkan 

grafik diatas terlihat radiasi ultraviolet akan mencapai nilai maksimum seiring 

posisi  matahari mencapai puncak  insolasi yaitu pada jam 12:00 wib.  Bulan 

April merupakan bulan yang mendapatkan puncak radiasi ultraviolet yang 

tertinggi yaitu sebesar  32.2 Wm-2. Sedang bulan oktober 2012 mendapatkan 
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puncak  radiasi ultraviolet yang terendah dengan puncak penyinaran terjadi 

pada jam 10:00 Wib sebesar 20.2 Wm-2.  

Dari hasil keseluruhan pada tahun 2012 ini terlihat bahwa semakin tinggi posisi 

matahari dari horizon maka semakin kuat radiasi ultraviolet yang diterima oleh 

permukaan bumi. Sedangkan pagi hari dan sore hari merupakan radiasi 

ultraviolet yang terendah yang diterima oleh permukaan bumi. 

Variasi Harian 

Variasi harian merupakan rata-rata pengukuran dalam satu hari yang disusun 

dalam time series data selama satu tahun. Variasi harian terdiri dari empat 

parameter yaitu radiasi global, radiasi baur, radiasi Langsung dan radiasi 

ultraviolet. Rekapitulasi data selama tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:  

 
Tabel 1. Rekapulasi Fluks Radiasi Matahari Bukit Kotatabang Tahun 2012 

Parameter Rata-rata 
(Wm-2) 

Maksimum 
(Wm-2) 

Minimum 
(Wm-2) 

Global 175.6 
 

295.5 
 

47.4 
 

Baur 93.11 
 

158.58 
 

10.56 
 

Langsung 75.06 
 

331.35 
 0.02 

Ultraviolet 7.76 
 

13.62 
 

1.02 
 

 

Dari hasil rekapitulasi data radiasi selama tahun 2012 terlihat rata-rata radiasi 

global yang terukur selama tahun 2012 adalah 169.9 Wm-2 dengan nilai 

maksimum yaitu 295.5 Wm-2 serta nilai minimum yaitu 47.5 Wm-2. Radiasi baur 

yang terukur selama 2012 adalah 93.11 dengan nilai maksimum 158.58 Wm-2. 

Radiasi langsung memiliki rata-rata 75.06 Wm-2 dengan nilai maksimum 331.35 

Wm-2. Sedangkan Radiasi Total UV yang terukur selama tahun 2012 adalah 

7.76 Wm-2 dengan nilai maksimum 13.62 Wm-2. 

Grafik dibawah ini menunjukkan variasi harian radiasi matahari global, radiasi 

baur, radiasi langsung dan total Uv selama tahun 2012 yang disusun dalam 

rata-rata harian. 
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Gambar 10a. Variasi Harian Radiasi Matahari Global   

 

Gambar 10b. Variasi Harian Radiasi Matahari Baur   

 

Gambar 10c. Variasi Harian Radiasi Matahari Langsung   
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Gambar 10d. Variasi Harian Radiasi Matahari Total UV.   

 

Variasi  bulanan 

Variasi bulanan merupakan gambaran  radiasi matahari pada masing – masing 

parameter yang terjadi pada setiap bulan selama tahun 2012 . Dengan melihat 

grafik variasi bulanan dapat dilihat pola-pola penyinaran matahari yang terjadi 

sepanjang tahun serta Radiasi matahari global tertinggi terjadi pada bulan April 

2012 dengan nilai sebesar 848.2 dan terendah bulan Desember 2012 dengan 

nilai sebesar  648.2 Wm-2. 

 
Gambar 11a. Variasi Bulanan Radiasi matahari Global 
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Gambar 11b. Variasi Bulanan Radiasi matahari Baur 

 
Gambar 11c. Variasi Bulanan Radiasi matahari langsung 

Penerimaan radiasi langsung tertinggi pada bulan oktober , dan terendah terjadi 

pada bulan desember. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa radiasi langsung sangat 

dipengaruhi oleh jumlah tutupan awan 

 

Gambar 11d. Variasi Bulanan Radiasi matahari Ultraviolet 
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Bulan Januari merupakan bulan yang paling sedikit menerima radiasi ultraviolet 

dengan nilai maksimum yaitu 26.15 Wm-2. Sedangkan bulan April merupakan 

bulan yang paling banyak menerima radiasi ultraviolet dengan nilai maksimum 

sebesar 38.25 Wm-2  . Range rata-rata radiasi ultraviolet yang diterima selama 

tahun 2012 ini yaitu antara 5 Wm-2 hingga 8.5 Wm-2. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut : 

a. Bulan April merupakan bulan yang paling tinggi menerima radiasi matahari 

global.Puncak penyinaran tertinggi pada bulan April 2012 jam 11:00 wib 

sebesar 848.18 Wm-2. Sedangkan nilai radiasi global terendah yaitu pada 

bulan Desember dengan nilai sebesar 848.25 Wm-2. 

b. Nilai Iradiansi radiasi langsung maksimum terjadi pada bulan april sebesar 

594.46 Wm-2  dan minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 199.68 

Wm-2. 

c. Nilai radiasi Baur maksimum terjadi pada bulan  februari sebesar 420.8 Wm-

2 dan nilai minimum pada bulan April dan Juni yaitu sebesar 294.96 Wm-2. 

d. Radiasi Total Uv maksimum terjadi pada bulan April sebesar 38.5 dan 

terendah pada bulan Januari sebesar 26.15 Wm-2. 

e. Dari variabilitas bulanan terlihat radiasi baur lebih konstan dengan nilai rata-

rata sebesar 93.6 Wm-2 

f. Semakin tinggi posisi matahari maka semakin kuat radiasi ultraviolet yang 

diterima oleh permukaan bumi. 

g. Kekeruhan atmofer sangat berpengaruh terhadap jumlah radiasi matahari 

diterima oleh permukaan bumi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Andri.Y.  Nugroho,S . Herizal . (2010). Pengukuran radiasi Matahari distasiun 

Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang periode Januari-
Desember 2010. 

 
Kurniawan,E. Satria,B. Andri,Y.  (2009). Analisis iradiansi Matahari di Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang Periode Januari – 
Desember 2009. 

 



Megasains 3(4): 52 - 61                                                                           ISSN 2086-5589 
 

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

52

KONSENTRASI KARBON MONOKSIDA DI BUKIT KOTOTABANG  
TAHUN 2012; VARIABILITAS DAN ANALISIS SUMBERNYA 

 
Asep Firman Ilahi & Tim Pengamat Karbon Monoksida 

Stasiun Pemantau atmosfer Global Bukit Kototabang 

 

ABSTRACT 
Detected carbon monoxide from Bukit Kototabang had been 
analyzed during year 2012. Annual mean obtained as 160.3 ppb 
while maximum reachs 493.5 ppb and minimum of 62.4 ppb. 
August until October recorded as high CO period while the 
November as the lowest CO period during  a year. Diurnal 
variation on Friday denoted as high CO while Sunday is the day 
with the lowest CO during a week. Meteorological process had 
been identified as a factor on pollutant movement from the 
source into another places. Forest fires around the station had 
been injected more pollutant into atmosphere and detected in 
Bukit Kototabang. 

 

PENDAHULUAN 
Program Global Atmosphere Watch (GAW) oleh World Meteorological 

Organization mempunyai 2 tujuan utama. Pertama program ini menyediakan 

peringatan dini dan sistem prakiraan dalam perubahan komposisi kimia udara 

background serta karakteristik fisis atmosfer, tujuan kedua adalah memahami, 

mendeteksi dan mendokumentasikan perubahan tersebut (WMO, 1993). 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang sebagai salah satu dari 27 

Stasiun GAW di seluruh dunia telah berpartisipasi dalam program pengukuran 

komposisi kimia atmosfer. Sejak tahun 2001 komposisi kimia atmosfer 

parameter karbon monoksida telah dilakukan pengukurannya dengan bantuan 

dan asistensi dari Swiss Federal Laboratory for Material Testing (EMPA) 

terutama dalam sistem performance dan audit serta pelatihan skill operator di 

stasiun. 

Proses transport meteorologi telah memberikan peranan penting dalam 

pemindahan konsentrasi polutan dari sumber ke tempat lain. Pada periode asap 

kebakaran dan curah hujan rendah di daerah dekat dengan ekuator, dan jejak 

masa udara memungkin memindahkan polutan dari sumber kebakaran hutan 

tersebut ke temapt lain merupakan  analisa mendasar dalam proses 

pemahaman perpindahan polutan dan konsentrasi tinggi di tempat lain dalam 

lingkup atmosfer. 
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INSTRUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA 

Sistem instrumentasi pengukuran karbon monoksida di Bukit Kototabang 

menggunakan alat TE-48C yang dipasang dari tahun 2001 hingga tahun 2007 

kemudian dilanjutkan dengan menggunakan alat Horiba APMA-360 sejak 

Agustus 2007 hingga sekarang. Kedua alat ini menggunakan prinsip 

pengukuran karbon monoksida dengan metode Non-Dispersive Infrared 

Spectroscopy (NDIR) dimana radiasi IR dari sumber yang stabil dan fokus 

dilewatkan sel optis yang berisi sampel udara. Radiasi IR ini kemudian dideteksi 

oleh detektor, peluruhan intensitas setara dengan kandungan karbon monoksida 

dalam sel tersebut. Untuk menghindari efek matrik dari sumber, diperlukan 

sinyal referensi berupa sinyal yang yang didapatkan dari Gas Filter Correlation 

(GFC) atau gas tanpa karbon monoksida yang dihilangkan melalui katalisator. 

Untuk menentukan ketidakpastian (uncertainty) dari satu pengukuran, 

diperlukan prosedur pengecekan berkala. Pengukuran karbon monoksida di 

Bukit Kototabang menggunakan two-point calibration, yaitu pengecekan nilai 

zero dan span menggunakan gas standar. Prosedur pengecekan zero dilakukan 

secara otomatis dalam interval waktu 4 jam, bersama-sama dengan 

pengecekan span menggunakan gas standar 50 ppm. Sementara pengecekan 

zero dan span menggunakan gas standar 1 ppm dilakukan secara manual 

dalam interval 2 minggu sekali. Linearitas pengecekan ini digunakan sebagai 

titik acuan menentukan nilai tidak bias dari pengukuran karbon monoksida. 

Dalam pengukuran karbon monoksida dengan metode NDIR, serapan radiasi IR 

akan menimbulkan overlapping antara kandungan uap air (H2O) di udara 

dengan menimbulkan overlapping. Oleh karena itu, untuk mencegah masuknya 

kandungan uap air digunakan water trap (pengering) pada jalur inlet udara 

masuk. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program  DANDI yang 

dijalankan dalam program R. Pertama data diplot untuk dilihat secara visual dari 

distribusi nilai zero, span dan ambientnya. Koreksi zero dan span ini digunakan 

untuk mengkonversi ’nilai rasio campuran volume karbon monoksida tak bias’ 

dan penaksir sisaan ketidakpastian gabungan standar (combined standard 

uncertainty) uO3.  

Untuk tetap menjamin nilai terukur dan performa alat dilakukan audit oleh EMPA 

selaku World Calibration Center for O3, CO and CH4. Tanggal 1 – 5 Nopember 
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2012, tim auditor dari EMPA telah melaksanakan audit performance dan 

mendapatkan faktor koreksi seperti berikut ini : 

Horiba APMA360 #890617034 (Before adjustment: Zero -1, SPAN 1.0338): 

Unbiased CO mixing ratio: 
8982.0

)2.0( −
=

COX co   

Remaining standard uncertainty: 2042 *01.14.3( coco Xeppbu −+=  

Horiba APMA360 #890617034 (After adjustment: Zero -1, SPAN 1. 1035): 

Unbiased CO mixing ratio: XCO (ppb): 
9891.0

)2.0( −
=

COX co   

Remaining standard uncertainty: uCO (ppb): 2042 *01.18.5( coco Xeppbu −+=  

 
Alat ini mempunyai tingkat kesalahan yang tinggi yaitu respon zero yang tidak 

stabil (nilai zero mengalami drift). Oleh karena itu pada audit terakhir (2012) 

EMPA menyatakan peralatan karbon monoksida Horiba APMA-360 di 

Kototabang masih layak untuk dioperasikan, bagaimanapun alat ini sudah 

mencapai akhir dari masa pengoperasian dan EMPA merekomendasikan agar 

segera dilakukan penggantian untuk mendukung kelangsungan pengamatan 

karbon monoksida di Bukit Kototabang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Gambar 1. Plot rata-rata jam-jaman karbon monoksida selama tahun 2012. 

Selama tahun 2012, fluktuasi konsentrasi karbon monoksida di Bukit 

Kototabang dapat dilihat pada gambar 1. Konsentrasi bervariasi dalam range 

62.4 part per billion (ppb) hingga 493.5 ppb dengan rata-rata tahunan 160.2 ppb. 

Variasi besar terjadi pada bulan Juni dan  Agustus sampai Oktober. Tren ini 

berbeda seperti tahun sebelumnya dimana 3 bulan pertama awal tahun 
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menunjukkan variasi besar yang diakibatkan emisi CO dari kebakaran hutan 

(Kurniawan, 2012). 

Ringkasan deskripsi statistik data karbon monoksida yang dihimpun dari raw 

data 1-menitan kemudian dibuat dalam rata-rata perjam selama tahun 2012 

disajikan dalam boxplot pada gambar 2 di bawah. Terlihat nilai tengah (median) 

tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan nilai tengah terrendah terjadi pada 

bulan Nopember 2012. konsentrasi maksimum terlihat juga terjadi pada bulan 

Agustus tetapi nilai-nilai outlier banyak terjadi di bulan September. Dilain pihak 

nilai minimum terjadi juga pada bulan Nopember. 

 
Gambar 2. Boxplot data konsentrasi karbon monoksida tahun 2012 

 

Variasi bulanan konsentrasi karbon monoksida terlihat pada gambar 3 di bawah 

ini. Pola ektrim bulanan konsentrasi karbon monoksida masih dipengaruhi 

kebakaran lahan di wilayah sekitar lokasi pengukuran. Pada bulan Januari 

konsentrasi tinggi terlihat pada minggu I, II dan IV yang berlanjut sampai bulan 

Pebruari minggu III. Bulan Maret hingga Mei fluktuasi konsentrasi tinggi nampak 

terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Bulan Juni 

terlihat kenaikan yang signifikan terjadi pada minggu II hingga minggu I bulan 

Juli. Bulan Agustus dan September nampak terjadi lagi kenaikan yang sangat 

signifikan yang ditandai dengan nilai maksimum yang sangat tinggi sepanjang 

tahun 2012 dan berlangsung lama. Sementara itu bulan Nopember tidak 

menunjukkan variasi yang signifikan dimana konsentrasi yang terdeteksi lebih 

rendah dibandingkan bulan-bulan lain di tahun 2012. 
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Gambar 3. Variasi bulanan konsentrasi karbon monoksida selama tahun 2012 

 
Gambar 4. Variasi konsentrasi karbon monoksida, Ozon dan PM10 serta parameter 

arah angin permukaan pada bulan Juni 2012 
 

Untuk melihat lebih detil variasi konsentrasi karbon monoksida pada bulan Juni, 

dilakukan plot beberapa polutan yaitu ozon permukaan dan partikulat PM10 
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serta arah angin permukaan di Bukit Kototabang. Terlihat konsentrasi karbon 

monoksida mulai mengalami kenaikan pada tanggal 12 Juni 2012 dan diikuti 

oleh kenaikan unsur parameter yang lain terutama yang sangat mencolok 

diperlihatkan oleh PM10. Terlihat angin pada tanggal tersebut bertiup dari arah 

100° sampai 200° atau dari Tenggara sampai Selatan. Kondisi ini bertahan 

hingga 20 Juni 2012. 

Sementara itu, hasil pantauan titik api oleh Kementerian Kehutanan pada 

tanggal tersebut jam 14:18 terdeteksi di propinsi Riau terdapat 54 titik api dan di 

Sumatera Barat sendiri terdapat 6 buah titik api. Pada bulan Juni, arah angin 

bertiup dominan bertiup dari arah Tenggara dan berbelok di sekitar ekuator 

menuju Timur Laut. Sangat dapat dipastikan bahwa tingginya konsentrasi 

karbon monoksida yang terdeteksi di Bukit Kototabang adalah hasil dari 

pembakaran lahan di daerah sekitar Sumatera bagian tengah. 

 
Gambar 5. Peta sebaran titik api di Sumatera, kalimantan dan Sulawesi yang dipantau 

oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 13 Juni 2012 
 

Seperti terlihat pada gambar 1, median bulanan tertinggi terjadi pada bulan 

Agustus dan nilai-nilai outlier banyak terjadi pada bulan September. Dibawah ini 

karbon monoksida lebih detil diplot pada 2 bulan tersebut bersama dengan 

parameter PM10 dan arah angin.  
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Gambar 6. Variasi konsentrasi karbon monoksida, Ozon dan PM10 serta parameter 

arah angin permukaan pada bulan Agustus sampai September 2012 
 

Konsentrasi karbon monoksida secara signifikan naik pada tanggal 8 Agustus 

tetapi tidak diikuti oleh parameter PM10.  Tetapi pola variasi karbon monoksida 

pada tanggal 8 sampai dengan 19 Agustus terlihat hampir mirip. Nilai-nilai 

karbon monoksida sepanjang Agustus ini ditengarai telah memperlihatkan nilai 

tengah (median) tinggi disepanjang tahun 2012 ini. Kenaikan yang sangat tinggi 

juga terjadi pada tanggal 18 September yang mempunyai pola yang sama 

dengan konsentrasi debu partikulat PM10, namun sangat disayangkan data 

arah dan kecepatan angin tidak dapat ditampilkan karena alat MAWS pada 

waktu itu mengalami kerusakan pada modul baterainya. 

Parameter karbon monoksida yang sangat tinggi ternyata sangat sinkron 

dengan titik api yang terpantau di pulau Sumatera oleh Kementerian Kehutanan 

seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Di propinsi Riau, Jambi dan 

Sumatera Selatan terpantau ratusan titik api yang imbasnya adalah naiknya 

parameter karbon monoksida yang terdeteksi di Bukit Kototabang. 

Variasi karbon monoksida dalam format diurnal, harian, mingguan dan rata-rata 

bulanan dapat dilihat pada gambar 8 di bawah ini. Pada bagian atas terlihat plot 

diurnal harian dalam sepekan, kiri bawah menunjukkan plot variasi diurnal 

sementara bagian tengah memperlihatkan rata-rata bulanan dalam setahun dan 

kanan bawah memperlihatkan variasi nilai tengah dan standar error harian 

dalam sepekan. 
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Gambar 7. Peta sebaran titik api di Sumatera, kalimantan dan Sulawesi yang dipantau 

oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 18 September 2012 
 

Variasi diurnal secara umum puncak konsentrasi karbon monoksida terjadi pada 

jam 8.00 WIB dan minimum pada 16.00 WIB. Pada malam hari terjadi kenaikan 

konsentrasi hingga jam 23.00 malam dan relatif konstan hingga menjelang pagi 

hari. Dalam sepekan variasi diurnal terlihat pada hari Selasa tidak menunjukkan 

variasi yang signifikan. Konsentrasi maksimum terjadi pada hari Jum’at tetapi 

kejadian maksimum hari Senin sangat berbeda dengan hari lain dalam sepekan 

yaitu pada jam 10.00 – 11.00 WIB. Dilain waktu nilai terrendah tercatat terjadi 

pada hari Minggu pada siang hari jam 13.00 WIB. Pada siang hari lapisan 

inversi sangat tinggi sehingga memungkinkan masa udara mempunyai kolom 

masa udara yang sangat besar, dan masa polutan tercampur di atmosfer dalam 

suatu ruang besar dan menjadi encer. Maka tak heran polutan pada siang hari 

relatif rendah daripada malam hari. Sementara pada malam hingga menjelang 

pagi hari, lapisan inversi berada pada ketinggian yang sangat dekat dengan 

permukaan, sehingga masa udara dan polutan berada pada ruang yang sempit 

yang menyebabkan polutan menjadi pekat (tinggi). 
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Gambar 8. Konsentrasi karbon monoksida dalam variasi waktu selama tahun 2012 

 

Variasi konsentrasi rata-rata bulanan selama tahun 2012 tercatat nilai tinggi 

terjadi pada bulan-bulan Agustus hingga Oktober 2012 dan terrendah pada 

bulan Nopember 2012. Bulan Januari, Pebruari dan Juni terjadi kenaikan 

signifikan konsentrasi sebagaimana pada bulan yang sama tahun sebelumnya. 

4. KESIMPULAN 

Fluktuasi konsentrasi karbon monoksida di Bukit Kototabang masih dipengaruhi 

oleh proses kebakaran lahan dan hutan di daerah sekitar lokasi stasiun. Titik api 

yang terpantau oleh satelit telah membantu dalam mengidentifikasi tingginya 

konsentrasi polutan. Sepanjang tahun 2012 tercatat kurang lebih 12.348 buah 

titik api di pulau Sumatera dimana dengan bantuan angin polutan tersebut 

terdeteksi di Bukit Kototabang. Bulan Agustus sampai Oktober merupakan 

bulan-bulan dengan konentrasi karbon monoksida tertinggi sepanjang tahun 

2012. 
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Gambar 9. Variasi konsentrasi karbon monoksida dan jumlah titik api di pulau Sumatera 

pada tahun 2012 
 

Variasi diurnal konsentrasi karbon monoksida tercatat mencapai maksimum 

pada jam 8.00 WIB pagi hari dan mencapai terrendah pada sore hari jam 16.00 

WIB. Sementara itu hari Jum’at tercatat sebagai hari dengan konsentrasi karbon 

monoksida tertinggi dibanding hari-hari lain dalam sepekan dan hari Minggu 

sebagai hari dengan konsentrasi karbon monoksida rendah. 
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PENGUKURAN KONSENTRASI SULFUR DIOKSIDA (SO2) 
DI BUKIT KOTOTABANG TAHUN 2012 

 
Aulia Rinadi 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 
 

ABSTRACT 
 

Measurement of sulphur dioxide (SO2) in Bukit Kototabang is 
conducted by using two methods: monitoring and sampling. 
Monitoring of SO2 is conducted by using Thermo Scientific 43i Trace 
Level Enhanced SO2 Analyzer. Meanwhile, sampling method is 
conducted by using prepared filters that are exposed to the ambient 
air for a period of a week. Result showed that daily concentrations of 
SO2 as the result of monitoring are 0.48 ppb. Meanwhile. Diurnal 
variation showed that activities around the site influenced the 
variation of SO2 concentration between day and night. 
 
Keywords: SO2, monitoring, sampling, Bukit Kototabang. 

 
 

PENDAHULUAN 

Sulfur dioksida (SO2) merupakan salah satu jenis polutan di atmosfer. Di antara 

polutan yang mengandung sulfur, jumlah SO2 di atmosfer relatif lebih banyak. 

SO2 bertanggung jawab dalam terjadinya hujan asam. Reaksi SO2 dengan uap 

air di atmosfer menyebabkan terbentuknya asam sulfat yang dapat 

menyebabkan menurunkan derajat keasaman air hujan yang jatuh ke bumi. 

Hujan asam menimbulkan banyak masalah baik pada makhluk hidup maupun 

lingkungan. 

Dalam sudut pandang kualitas udara, SO2 dimasukkan sebagai salah satu dari 

lima parameter pencemaran udara. Keputusan Kepala Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Hidup No. 107 Tahun 1997 menyebutkan bahwa SO2 

merupakan salah satu polutan yang diperhitungkan dalam penentuan Indeks 

Standar Pencemaran Udara (ISPU). Oleh karena itu, penentuan konsentrasi 

SO2 sangat penting untuk menilai kondisi kualitas udara di suatu daerah. 

Seinfeld dan Pandis (1998) menyebutkan bahwa konsentrasi SO2 di suatu 

daerah sangat beragam. Untuk daerah udara background, konsentrasinya 

berkisar antara 20 ppt sampai dengan 1 ppb. Daerah pesisir pantai yang tak 

tercemar memiliki kisaran konsentrasi SO2 20-50 ppt. Sementara itu, di daerah 

urban, konsentrasi SO2 dapat mencapai beberapa ratus ppb. 
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METODE PENELITIAN 

Pengukuran konsentrasi SO2 di Bukit Kototabang dilakukan dengan cara, yaitu 

monitoring dan sampling. Pengukuran konsentrasi SO2 secara monitoring 

dilakukan dengan menggunakan instrumen Thermo Scientific Model 43i Trace 

Level Enhanced SO2 Analyzer. Instrumen ini bekerja berdasarkan serapan 

berkas cahaya UV oleh molekul SO2. Serapan ini menyebabkan fluoresensi 

yang sebanding dengan konsentrasi SO2. 

Pengukuran konsentrasi SO2 dengan metode sampling dilakukan dengan 

menggunakan Ogawa Sampler. Kegiatan pengukuran di Bukit Kototabang 

hanya melakukan pengambilan sampel, sedangkan untuk persiapan filter dan 

proses analisis dilakukan di Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta. 

Sampling dilakukan dengan meletakkan sepasang filter ke dalam tempat filter. 

Kemudian, filter tersebut diletakkan di ruang terbuka selama ± 7 hari. Setelah 

periode paparan selesai, filter kemudian dikirim ke Jakarta untuk dianalisis lebih 

lanjut. 

Dalam tulisan ini, data hasil monitoring diolah menjadi data rata-rata harian. 

Data tersebut kemudian diplotkan sebagai data series untuk tahun 2010. Ada 

beberapa bulan dalam tahun 2010 dimana datanya tidak tersedia karena 

kerusakan teknis pada instrumen. Sementara itu, data hasil sampling yang 

diperoleh dari Jakarta berupa data hasil analisis periode mingguan. Data yang 

tersedia sampai pembuatan tulisan ini hanya sampai bulan Oktober. Data 

tersebut kemudian diplotkan dalam data series tahun 2010. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data pengukuran konsentrasi SO2 hasil monitoring di Bukit Kototabang pada 

tahun 2012 diperlihatkan pada Gambar 1. Konsentrasi rata-rata SO2 pada tahun 

2012 sebesar 0.48 ppb. Konsentrasi tertinggi terukur pada tanggal 22 Juni 2012 

dengan konsentrasi sebesar 0,72 ppb. Konsentrasi terendah terukur pada 

tanggal 10 Januari 2012 dengan konsentrasi sebesar 0.3 ppb. 
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Gambar 1. Konsentrasi SO2 di Bukit Kototabang tahun 2012 

 
Variasi diurnal konsentrasi SO2 di Bukit Kototabang diperlihatkan pada Gambar 

2. 

 
Gambar 2. Variasi diurnal konsentrasi SO2 di Bukit Kototabang tahun 2012 

 
Secara umum, konsentrasi SO2 di malam hari relatif stabil. Peningkatan 

konsentrasi hanya terjadi pada siang hari. Peningkatan ini dapat terjadi karena 

adanya peningkatan aktifitas yang dilakukan pada siang hari. Konsentrasi SO2 

mulai bergerak naik dari pukul 9 WIB hingga mencapai puncak pada pukul 11 

WIB. Setelah itu, konsentrasi SO2 bergerak turun sampai kembali stabil pada 

malam hingga dini hari. Dari variasi ini dimungkinkan bahwa konsentrasi SO2 
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sangat dipengaruhi oleh adanya aktifitas di sekitar Bukit Kototabang yang 

memicu terjadinya peningkatan konsentrasi SO2. 

 

KESIMPULAN 
Dari hasil pengukuran konsentrasi SO2 di Bukit Kototabang pada tahun 2012. 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsentrasi harian rata-rata pengukuran SO2 dengan metode monitoring 

sebesar 0.48 ppb . 

2. Variasi diurnal konsentrasi SO2 dipengaruhi oleh aktifitas di sekitar Bukit 

Kototabang sehingga peningkatan konsentrasi SO2 hanya terjadi di siang 

hari, sementara pada malam hari konsentrasinya relatif stabil. 
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CUACA PERMUKAAN SPAG BUKIT KOTOTABANG TAHUN 2012 
Sugeng Nugroho, Aulia Rinadi dan Harika Utri 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang 

 
ABSTRAK 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Bukit Koto Tabang mempunyai tugas pokok 

pengukuran gas-gas rumah kaca, monitoring kualitas udara dan peramatan fisis 

atmosfer (cuaca permukaan). Pengamatan cuaca permukaan di SPAG Bukit Kototabang 

menggunakan beberapa instrumen diantaranya automatic weather station (AWS), 

barometer digital, anemometer, automatic rain gauge (ARG), epley piranometer, dan 

camble stoke. Selama tahun 2012, secara umum cuaca permukaan di SPAG Bukit 

Kototabang adalah sebagai berikut: suhu udara rata-rata sebesar 22.0 OC mengalami 

kenaikan dari rata-ratanya 0.4OC, suhu udara minimum rata-rata sebesar 18.8OC 

mengalami kenaikan dibandingkan rata-ratanya sebesar 0.4OC dan suhu udara 

maksimum rata-rata sebesar 29.8OC mengalami penurunan sebesar 0.6OC 

dibandingkan kondisi rata-ratanya. Kelembaban udara rata-rata harian berkisar antara 

68.1% hingga 97.7% dengan rata-rata bulanan antara 81.4%-88.3% dengan simpangan 

terhadap rata-ratanya antara -4.9% hingga 0.9%. Selama tahun 2012, kelembaban 

udara rata-rata sebesar 85.5% mengalami penurunan -2.2% dibandingkan kondisi rata-

ratanya. Tekanan udara rata-rata harian terendah sebesar 913.8 mb dan tertinggi 

sebesar 920.5 mb dengan tekanan rata-rata bulanan antara 916.3 mb-918.4 mb dengan 

simpangan terhadap rata-ratanya berkisar antara -0.32 mb hingga  1.4 mb. Selama 

tahun 2012, tekanan udara permukaan rata-rata sebesar 917.3 mb mengalami kenaikan 

sebesar 1.5 mb dibandingkan kondisi rata-ratanya. Kecepatan angin rata-rata antara 

0.89 m/detik hingga 1.28 m/detik dengan frekuensi angin calm sebesar 13.1% hingga 

30.3%, dengan arah angin dominan berasal dari barat laut (27.5%), tenggara (19.7%), 

timur (9.0%), dan barat (8.3%). Sementara frekuensi arah angin dominan harian berasal 

dari tenggara tengah malam hingga pagi hari dan dari barat laut pada siang hari hingga 

malam hari. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi sebesar 462.5 mm (bulan Oktober) dan 

terendah 78.5 mm (bulan September) dengan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada 

bulan Nopember (28 hari) dan paling sedikit pada bulan Januari (11 hari). Dibandingkan 

rata-ratanya, simpangan terbesar terjadi pada bulan Februari (230%) dan terkecil pada 

bulan September (35%). Sementara intensitas curah hujan maksimum harian tertinggi 

sebesar 96.0 mm (bulan Oktober) dan terendah sebesar 12.5 mm (bulan September), 
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dengan intensitas curah hujan maksimum per jam tertinggi sebesar 48.0 mm/jam terjadi 

pada tanggal 12 Agustus jam 19 wib. Pada umumnya Intensitas curah hujan maksimum 

yang terjadi sore hari antara jam 14-19 wib. Selama tahun 2012, indeks kecerahan (KT) 

di Bukit Kototabang dalam kategori cloudy. Sementara hubungan antara antara 

intensitas radiasi matahari dengan lamanya penyinaran matahari dinyatakan dengan 

H/Ho = 1.2977*S/So-0.2358 dengan koefisien korelasi sebesar 0.72. 
 
 

PENDAHULUAN 

Tugas pokok Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG), Bukit Koto Tabang, seperti 

yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Nomor : 

Kep.006 Tahun 2004 adalah melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan 

penyebaran, pengolahan dan analisis kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan 

parameter fisis atmosfer. Parameter fisis atmosfer diamati dalam bentuk unsur-unsur 

cuaca/iklim, dalam kaitannya untuk mengetahui sinyal-sinyal perubahan iklim global. 

Sinyal-sinyal perubahan iklim global hanya dapat diamati pada suatu tempat yang 

dianggap masih bersih. Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Bukit Kototabang  

merupakan satu – satunya stasiun referensi udara bersih yang ada di Indonesia. Untuk 

mendapatkan hasil pengukuran yang dapat dijadikan sebagai referensi udara bersih, 

SPAG Bukit Kototabang berada jauh dari pemukiman masyarakat, jalur transportasi, 

pabrik dan aktifitas masyarakat lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran udara 

sehingga mengakibatkan pengukuran unsur – unsur tersebut menjadi bias. 
 

 
Gambar 1a. Lokasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang 
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Secara geografi, SPAG Bukit Kototabang terletak pada koordinat 0O 12’ 0” LS dan 100O 

19’ 19” BT dan ketinggian 864,5 m dpl. Berada pada suatu bukit yang tertinggi pada 

radius 3 hingga 5 km dan topografi disekitarnya merupakan perbukitan yang merupakan 

bagian dari gugusan perbukitan Bukit Barisan. Kondisi topografi yang sedemikian rupa 

telah membentuk cuaca/iklim yang khas di tempat tersebut, hal ini disebabkan karena 

faktor lokal (topografi) juga mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan 

cuaca/iklim di suatu tempat selain faktor atmosfer regional dan global.  

 
 

Gambar 1b. Kontur Ketinggian Wilayah Bukit Kototabang 
 

METODOLOGI          
Instrumen 

Instrumen peramatan cuaca dan iklim di SPAG Bukit Kototabang menggunakan alat 

AWS (automatic weather station), merek Vaisala dengan sensor suhu dan kelembaban 

(type HMP45D), tekanan (type PMT16A), radiasi matahari (type QMS101 pyranometer), 

hujan (type QMR101) dan angin (type WMS302) dengan interval waktu pengamatan 

setiap satu menit. Selain itu juga digunakan instrumen-instrumen lain sebagai backup 

mengingat sejak bulan September 2012, AWS tidak berfungsi secara optimal. Instrumen 

tersebut adalah anemometer digital merek Young (model 26800) dengan ketinggian 10 

meter untuk pengamatan arah dan kecepatan angin, barometer digital merek Vaisala 

(type PT 8330) untuk pengamatan tekanan udara permukaan, radiometer merek Eppley 

(model PSP seri 30384F3) untuk pengamatan radiasi matahari global dan penakar hujan 

otomatis (automatic rain gauge/ARG), merek Cona dengan sensitivitas 0.5 mm untuk 

Bukit Kototabang 
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pengamatan hujan. Sementara lamanya matahari bersinar direkam dengan 

menggunakan alat camble stokes. 

Pengolahan Data 

Data hasil pengamatan instrumen-instrumen tersebut diolah menjadi data per jam, 

harian dan data bulanan, kemudian data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, 

sedangkan data angin selain ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik juga ditampilkan 

dalam bentuk windrose dengan menggunakan program WRPLOT. Sebagai pembanding 

data cuaca/iklim tahun 2012 digunankan data klimatologi bulanan SPAG Bukit 

Kototabang periode 1997-2011. Dari tabel, grafik, windrose dan hasil perbandingan 

dengan data klimatologi-nya tersebut dilakukan analisis diskriptif kondisi cuaca 

permukaan pada tahun 2012 di wilayah Bukit Kototabang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data Cuaca Permukaan SPAG Bukit Kototabang Tahun 2012 
Suhu Udara 

Tabel 1. Statistik Suhu Udara Bulanan di Bukit Kototabang Tahun 2012 

Bulan Suhu Udara (OC) 
Rata-Rata SDTa Maksimum SDTx Minimum SDTn 

Jan 22.2 0.7 27.4 0.6 18.6 0.1 
Feb 21.9 0.7 27.2 -0.4 18.8 0.6 
Mar 21.7 -0.1 27.1 -0.6 18.3 -0.1 
Apr 22.2 0.5 27.7 -0.3 18.9 0.3 
Mei 22.6 0.5 28.0 -0.1 19.1 0.4 
Jun 22.0 0.2 27.6 -0.3 18.3 0.1 
Jul 21.7 0.3 27.1 -0.2 18.2 0.4 
Ags 21.7 0.3 26.8 -0.3 18.4 0.3 
Sep 22.2 0.8 26.4 -0.7 18.9 0.6 
Okt 21.7 0.2 26.5 -0.4 19.0 0.4 
Nop 22.5 1.1 26.2 -0.3 19.6 0.9 
Des 22.1 0.7 26.8 0.2 19.1 0.6 

SD : simpangan terhadap rata-rata periode 1997-2011 
 

Kondisi suhu udara bulanan di SPAG Bukit Koto Tabang periode Januari-Desember 

2012 adalah sebagai berikut : suhu udara  rata-rata bulanan berkisar antara 21,7OC 

yang terjadi pada bulan Maret, Juli, Agustus, dan Oktober hingga  23,5OC yang 

merupakan suhu rata-rata pada bulan Mei. Suhu udara maksimum rata-rata bulanan 

terendah terjadi pada bulan Nopember sebesar 26,2OC dan tertinggi sebesar 28,0OC 

yang terjadi pada bulan Mei. Sedangkan suhu udara minimum rata-rata bulanan berkisar 
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antara 18,2OC yang terjadi pada bulan Juli dan 19,6OC yang terjadi pada bulan 

Nopember. 

Dibandingkan dengan kondisi rata-ratanya, suhu udara rata-rata bulanan tahun 2012  di 

SPAG Bukit Koto Tabang cenderung mengalami peningkatan pada setiap bulannya 

terlihat dari nilai simpangannya yang bernilai positif, kecuali pada bulan Maret yang lebih 

rendah dari rata-ratanya sebesar -0.1OC. Simpangan suhu udara rata-rata terbesar 

terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 1.1OC dan terkecil pada bulan Juni dan Oktober 

sebesar 0.2OC. Pola yang sama juga terjadi pada data suhu udara minimum rata-rata 

bulanan, dengan simpangan terbesar terjadi pada bulan Nopember sebesar 0.9OC dan 

terkecil sebesar 0.1OC yang terjadi pada bulan Juni. Suhu udara minimum rata-rata 

bulanan yang lebih rendah dari rata-ratanya terjadi pada bulan Maret 2012, dengan 

penurunan sebesar 0.1OC. Sedangkan untuk suhu udara maksimum rata-rata bulanan 

tahun 2012 mempunyai nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, kecuali nilai 

suhu maksimum pada bulan Januari dan Desember yang masing-masing lebih tinggi 

0.6OC dan 0.2OC dari rata-ratanya. Penurunan suhu maksimum rata-rata bulanan 

terhadap rata-ratanya terbesar terjadi pada bulan September sebesar 0.7OC dan terkecil 

pada bulan Mei sebesar 0.1OC. Kondisi statistik suhu udara bulanan SPAG Bukit 

Kototabang tahun 2012 seperti pada Tabel 1. Sedangkan secara keseluruhan kondisi 

suhu udara rata-rata bulanan di SPAG Bukit Kototabang seperti terlihat pada Grafik 2a. 

hingga 2c.   

 
 

 
Grafik 2a. Suhu udara rata-rata SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
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Grafik 2b. Suhu udara maksimum rata-rata SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 

 
 

 
Grafik 2c. Suhu udara minimum rata-rata SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 

 
Sementara itu untuk variasi suhu udara rata-rata harian, sebagai berikut: suhu udara 

rata-rata harian terendah sebesar 19.3OC terjadi pada tanggal 07 Maret 2012 dan 

tertinggi sebesar 24.7OC yang terjadi pada tanggal 01 September 2012. Suhu udara 

maksimum harian terendah terjadi pada tanggal 26 Oktober 2012, sebesar 20.5OC dan 

tertinggi sebesar 30.5OC yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2012. Suhu udara 

minimum harian terendah sebesar 16.2OC terjadi pada tanggal 25 Juli 2012, sedangkan 

yang tertinggi sebesar 20.9OC yang terjadi pada tanggal 07 Januari 2012. Kejadian suhu 

udara maksimum dan minimum absolut harian di SPAG Bukit Kototabang seperti ada 

pada Tabel 2, sedangkan suhu udara maksimum dan minimum harian di Bukit 
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Kototabang selama tahun 2012 seperti terlihat pada Grafik 2d. Pada grafik tersebut, 

terlihat bahwa selama tahun 2012 terjadi trend negatif pada suhu udara maksimum rata-

rata harian, dengan slope sebesar -0.0023 dan trend positif terjadi pada suhu udara 

minimum rata-rata harian dengan slope sebesar 0.0014OC.  

Tabel 2. Kejadian Suhu Udara Maksimum dan Minimum Absolut Bukit Kototabang Tahun 2012 
 

Bulan 
Suhu Maksimum (OC) Suhu Minimum (OC) 

Tertinggi Tanggal Terendah Tanggal Tertinggi Tanggal Terendah Tanggal 

Jan 30.1 20 22.0 17 20.9 7 17.0 1, 2 

Feb 29.8 8 23.0 15 19.9 12, 14 17.4 2 

Mar 30.0 12, 25 22.2 31 19.7 20 16.4 25, 26 

Apr 30.2 25 25.9 4 20.6 23 17.1 28 

Mei 30.2 10 25.3 6 20.6 20 17.3 1, 15 

Jun 29.7 25 22.9 8 20.3 7 16.4 24 

Jul 29.0 1 24.2 17 20.5 20 16.2 25 

Ags 29.7 14 24.7 27 19.5 8, 29 16.6 9 

Sep 29.8 7 22.1 22 20.2 4 17.5 29 

Okt 30.3 1 20.5 26 20.2 30 17.3 1 

Nop 28.8 6 24.4 5 20.1 26 17.8 21 

Des 30.5 13 24.8 9 20.2 19 17.9 12 

    
 

 
Grafik 2d. Suhu udara maks dan min harian tahun 2012 di SPAG Bukit Kototabang 

 
Suhu udara maksimum rata-rata harian minus suhu udara minimum rata-rata harian 

biasanya disebut dengan istilah Diurnal Temperature Range (DTR). Dalam jangka waktu 

yang panjang DTR dapat memberikan gambaran tentang kenaikan suhu dan perubahan 

iklim yang diakibatkan misalnya oleh perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 
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sekitar Bukit Kototabang. Selama tahun 2012, trend DTR di Bukit Kototabang seperti 

terlihat pada Grafik 2e mempunyai nilai negatif, dengan slope sebesar -0.0037. 

 
Grafik 2e. Diurnal Temperatur Range harian SPAG Bukit Kototabang Tahun 2012 

 
Kelembaban Udara 

Tabel 3. Statistik Kelembaban Udara Bulanan di Bukit Kototabang Tahun 2012 

Bulan 
Rata-Rata 

(%) 
SD 
(%) 

Tertinggi 
(%) 

Tanggal 
Terendah 

(%) 
Tanggal 

Jan 81.4 -4.8 94.3 13 68.1 25 

Feb 86.3 0.9 97.5 23 77.3 10 

Mar 84.7 -2.9 95.2 7 72.5 9 

Apr 86.8 -1.9 92.6 14 78.8 2 

Mei 85.5 -2.3 92.6 6 79.5 17 

Jun 84.3 -2.9 92.8 8 74.7 14 

Jul 84.5 -1.9 94.3 17 77.2 25 

Ags 86.6 -1.2 92.4 20 71.3 9 

Sep 85.0 -3.1 96.4 22 73.3 29 

Okt 88.3 -0.3 97.6 5 70.7 14 

Nop 86.1 -3.7 97.7 4 67.7 16 

Des 86.4 -2.3 94.0 18 78.3 6 

           SD : simpangan terhadap rata-rata periode 1997-2011 

Tabel 3 menunjukkan keadaan statistik kelembaban udara rata–rata bulanan tahun 2012 

di SPAG Bukit Kototabang. Pada tabel tersebut terlihat: kelembaban udara rata–rata 

bulanan paling rendah sebesar 81.4% terjadi pada bulan Januari dan yang paling tinggi 

terjadi pada bulan Oktober sebesar 88.3%. Sementara itu kelembaban udara rata–rata 

harian terendah sebesar 68,1% terjadi pada tanggal 25 Januari 2012, sedangkan 
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kelembaban rata-rata harian tertinggi 97,7% terjadi pada tanggal 4 Nopember 2012. 

Dibandingkan dengan kelembaban rata–rata bulanannya, kelembaban rata–rata  pada 

bulan Januari 2012 mengalami penyimpangan paling besar (4.8% dibawah rata–

ratanya), dan simpangan terkecil terjadi pada bulan Oktoberber (0,3% dibawah rata-

ratanya). Terlihat juga pada tabel tersebut bahwa kelembaban rata-rata bulanan pada 

tahun 2012 lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, kecuali untuk bulan Februari yang 

lebih tinggi 0.9% dari rata-ratanya. Grafik 3 menunjukan perbandingan antara 

kelembaban rata-rata bulanan tahun 2012 terhadap rata-ratanya. 
 

 

Grafik 3. Kelembaban udara rata-rata SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
 

Tekanan Udara 
Tabel 4. Statistik Tekanan Udara Bulanan di Bukit Kototabang Tahun 2012 

Bulan 
Rata-Rata 
(milibar) 

SD 
(milibar) 

Tertinggi 
(milibar) 

Tanggal 
Terendah 
(milibar) 

Tanggal 

Jan 917.1 1.3 919.4 8 915.2 16 

Feb 916.3 -0.3 918.2 3 913.8 25 

Mar 917.4 1.3 919.8 28 914.3 7 

Apr 917.6 1.4 920.5 3 915.8 18 

Mei 916.9 0.2 919.9 9 915.7 26 

Jun 917.4 1.0 918.7 27 915.3 7 

Jul 917.1 0.7 918.9 17 915.2 3 

Ags 917.8 0.8 919.1 28 916.6 16 

Sep 918.4 1.2 920.0 11 916.2 3 

Okt 917.6 0.1 920.3 2 915.6 29 

Nop 917.3 0.5 918.2 20 916.1 8 

Des 916.7 0.3 918.0 7 914.8 12 

         SD : simpangan terhadap rata-rata periode 1997-2011 
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Hasil analisis data tekanan udara rata–rata harian dan bulanan selama tahun 2012 di 

Bukit Kototabang didapatkan: tekanan udara rata–rata harian tertinggi terjadi pada 

tanggal 03 April 2012 dengan tekanan udara yang tercatat sebesar 920.5 mb. Adapun 

tekanan udara terendah sebesar 913.8 mb terjadi pada tanggal 25 Februari 2012. 

Sedangkan untuk tekanan udara rata–rata bulanan didapatkan: tekanan udara rata-rata 

bulanan tertinggi terjadi pada bulan September 2012, sebesar 918.4 mb dengan 

simpangan terhadap rata–ratanya  sebesar 1.2 mb. Sedangkan tekanan udara terendah 

terjadi pada bulan Februari 2012, sebesar 916.3 mb dengan simpangan sebesar -0.3 

mb terhadap rata-ratanya. Pada tahun 2012 ini, penyimpangan positif tekanan udara 

rata–rata bulanan terhadap rata–ratanya terjadi hampir semua bulan, kecuali bulan 

Februari. Statistik tekanan udara di Bukit Kototabang tahun 2012 ada pada Tabel 4 

sedangkan grafik perbandingan tekanan udara rata-rata bulanan dengan rata-ratanya 

seperti terlihat pada Grafik 4. 
 

 
Grafik 4. Tekanan udara rata-rata SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 

 

Arah dan Kecepatan Angin 

Selama periode tahun 2012, arah angin rata-rata bulanan dominan di SPAG Bukit 

Kototabang berasal dari arah barat laut (NW) sebesar 27.5%, tenggara (SE) sebesar 

19.7%, timur (E) sebesar 9.0%, dan barat (W) sebesar 8.3% dengan kecepatan rata-rata 

sebesar 1.06 m/detik dengan rincian 0.5-1.0 m/detik sebesar 24.2%, 1.0-2.0 m/detik 

sebesar 40.6%, 2.0-3.0 m/detik sebesar 12.6% dan 3.0-4.0 m/detik sebesar 0.9% 

dengan frekuensi angin kalem (Clm : kecepatan < 0.5 m/detik) sebesar 21.8%, seperti 

yang terlihat pada Gambar 2a. 
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Gambar 2a. Arah dan kecepatan rata-rata Bukit Kototabang tahun 2012 

 

Arah angin dominan setiap bulan yang bertiup di Bukit Kototabang pada umumnya 

mempunyai pola yang sama dengan arah angin tahunannya, yaitu arah angin dominan 

yang berasal dari arah barat laut dan atau tenggara. Sedangkan pada bulan Mei tahun 

2012 menunjukan pola yang berbeda dengan pola arah angin dominan tahunannya. 

Dimana pada bulan tersebut arah angin dominan berasal dari utara (N) sebesar 31.5%, 

barat laut (NW) sebesar 17.5% dan tenggara (SE) sebesar 14.2%. Kecepatan angin 

rata-rata setiap bulan pada tahun 2012 berkisar antara 0.89 m/detik (bulan Nopember) 

hingga 1.28 m/detik (bulan Juni) dengan frekuensi angin calm sebesar 13.1% (bulan 

Juni) dan 30.3% (Nopember). Arah dan kecepatan angin serta frekuensi angin calm di 

masing–masing bulan pada tahun 2012 seperti terlihat pada Gambar 2b dan Grafik 5a. 

 
Januari Februari Maret 
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April Mei Juni 

 

 
Juli Agustus September 

 

 
Oktober Nopember Desember 
 

Gambar 2b. Windrose angin rata-rata bulanan SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
 

 

 
Grafik 5a. Kecepatan angin rata-rata dan frekuensi angin kalem setiap bulan  

SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
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Sementara jika dilihat frekuensi arah dan besarnya kecepatan angin harian selama 

tahun 2012, didapatkan: pada tengah malam hingga pagi hari antara jam 00 wib hingga 

08 wib pagi hari, arah angin dominan berasal dari arah tenggara (SE), sedangkan arah 

angin yang lainnya tidak terlalu kelihatan. Pada jam 09 wib, arah yang berlawanan 

dengan arah tenggara, yaitu arah barat laut (NW) mulai muncul dengan frekuensi yang 

hampir seimbang dan pada jam 10 wib, arah barat laut (NW) ini mulai lebih dominan 

dibandingkan dengan arah tenggara (SE). Pada siang hingga malam hari  (jam 11-20 

wib), arah angin dominan berubah arah dari arah barat laut (NW). Pada siang hari selain 

dari barat laut (NW), mulai terlihat arah angin dari barat (W), timur (E) dan selatan (S) 

dengan frekuensi yang hampir sama dengan arah angin dari tenggara (SE). Pada 

malam hari (jam 21-22 wib) arah angin yang berasal dari arah tenggara (SE) mulai 

muncul hingga frekuensinya sama dengan frekuensi arah angin dari barat laut (NW) dan 

pada jam 23 wib arah angin dari tenggara (SE) mulai kembali mendominasi hingga pada 

pagi hari sekitar jam 08 wib, sebelum berubah arah kembali pada jam 09 wib. Arah 

angin dominan setiap jam terlihat pada windrose Gambar 2c.  

Grafik 5b merupakan grafik rata-rata kecepatan angin dan frekuensi angin calm harian 

pada tahun 2012. Pada grafik terlihat kecepatan angin mulai meningkat sekitar jam 7 

wib dan mencapai puncaknya pada tengah hari sekitar jam 13 wib kemudian mulai turun 

hingga mencapai kecepatan angin rata-rata terendah pada malam hari. Pola sebaliknya 

terjadi pada frekuensi angin calm, ketika rata-rata kecepatan angin tinggi maka frekuensi 

angin calm rendah, sebaliknya ketika rata-rata kecepatan angin rendah maka frekuensi 

angin calm menjadi tinggi. 

 

 
Jam 07 wib Jam 08 wib Jam 09 wib 
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Jam 10 wib Jam 11 wib Jam 12 wib 

 

 
Jam 13 wib Jam 14 wib Jam 15 wib 

 

 
Jam 16 wib Jam 17 wib Jam 18 wib 

 

 
Jam 19 wib Jam 20 wib Jam 21 wib 
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Jam 22 wib Jam 23 wib Jam 00 wib 

 

 
Jam 01 wib Jam 02 wib Jam 03 wib 

 

 
Jam 04 wib Jam 05 wib Jam 06 wib 
 

Gambar 2b. Windrose angin rata-rata harian SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
 

 

 
Grafik 5b. Kecepatan angin rata-rata dan frekuensi angin calm setiap jam  

SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
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Hujan 

Kejadian hujan di SPAG Bukit Kototabang selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

jumlah curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (462.5 mm) dan 

terendah pada bulan September (78.5 mm) dengan jumlah hari hujan terbanyak terjadi 

pada bulan Nopember (28 hari) dan paling sedikit pada bulan Januari (11 hari). Bila 

dibandingkan dengan rata-ratanya, maka jumlah curah hujan pada bulan Februari 

mengalami penyimpangan yang paling tinggi, yaitu sebesar 230.1% (kenaikan) terhadap 

rata-ratanya dan paling rendah terjadi pada bulan September hanya sebesar 38% 

(penurunan) dari rata-ratanya, seperti yang terlihat pada Grafik 6a dan Tabel 5. 
 

 

 

Grafik 6a. Jumlah curah hujan bulanan SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
 

Pada tahun 2012, sifat hujan di Bukit Kototabang bervariasi dari bawah normal hingga 

atas normal. Sifat hujan atas normal terjadi sebanyak 5 bulan yaitu pada bulan Februari, 

Juli, Agustus, Oktober dan Nopember. Sifat hujan normal terjadi sebanyak 1 bulan yaitu 

pada bulan Juni. Sedangkan sifat hujan bawah normal terjadi paling banyak yaitu 

selama 6 bulan, yaitu pada bulan Januari, Maret, April, Mei, September, dan Desember. 

Perbandingan julah curah hujan bulanan terhadap rata-ratanya dan sifat hujan tahun 

2012 seperti yang terlihat pada Tabel 5.    
Tabel 5. Statistik Curah Hujan Bulanan di Bukit Kototabang Tahun 2012 

Bulan 
Jumlah Curah Hujan 

(milimeter) 
% thd Rata-Rata 

(%) 
Sifat 

Jumlah Hari Hujan 
(hari) 

Jan 87.7 53.2 Bawah Normal 11 

Feb 342.0 230.1 Atas Normal 23 

Mar 174.0 78.6 Bawah Normal 17 

Apr 228.0 77.8 Bawah Normal 19 
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Mei 120.0 83.1 Bawah Normal 14 

Jun 180.5 111.3 Normal 14 

Jul 168.0 130.2 Atas Normal 16 

Ags 297.0 147.2 Atas Normal 18 

Sep 78.5 34.5 Bawah Normal 15 

Okt 462.5 214.0 Atas Normal 24 

Nop 360.0 119.9 Atas Normal 28 

Des 246.5 88.3 Bawah Normal 26 

          Prosesntase (%) terhadap rata-rata periode 1997-2011 
 

Tabel 6 merupakan statistik intensitas hujan maksimum yang terjadi di Bukit Kototabang. 

Pada tabel terlihat intensitas curah hujan maksimum harian tertinggi sebesar 96.0 mm 

terjadi pada tanggal 26 Oktober dan terendah sebessar 12.5 mm yang terjadi pada 

tanggal 5 September. Intensitas curah hujan maksimum per jam tertinggi sebesar 48.0 

mm yang terjadi pada jam 19, tanggal 12 Agustus, dan terendah sebesar 9.0 mm yang 

terjadi pada jam 13, tanggal 06 September. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa 

Intensitas curah hujan maksimum yang terjadi di Bukit Kototabang tahun 2012 pada 

umumnya terjadi pada sore hari antara jam 14-19 wib. Sedangkan pada Grafik 6b dapat 

dilihat bahwa jumlah hujan setiap jam pada tahun 2012 terbanyak terjadi pada jam 17 

wib, sementara frekuensi terjadinya hujan terbanyak terjadi antara jam 16–19 wib. 

Tabel 6. Intensitas Hujan Maksimum di Bukit Kototabang Tahun 2012 

Bulan 
Ints Hujan Maks Harian 

(mm/hari) 
Tanggal  

Ints Hujan Maks per Jam 
(mm/jam) 

Jam; Tanggal 

Jan 19.0 6 17.2 17 ; 5 

Feb 53.0 25 26.5 3, 18 ; 7, 25 

Mar 48.5 27 31.0 19 ; 28 

Apr 37.0 7 21.0 14 ; 13 

Mei 25.0 21 12.0 18, 16 ; 2, 21 

Jun 50.0 22 31.0 17 ; 22 

Jul 36.5 1, 2 29.5 23 ; 1 

Ags 74.0 12 48.0 19 ; 12 

Sep 12.5 5 9.0 13 ; 6 

Okt 96.0 26 33.5 14 ; 12 

Nop 71.5 23 42.0 14 ; 6 

Des 46.5 15 31.5 18 ; 15 
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Grafik 6b. Distribusi frekuensi dan intensitas hujan setiap jam di  SPAG Bukit 
Kototabang tahun 2012 

 
Radiasi Matahari Global dan Lama Matahari Bersinar 

Salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya intensitas radiasi matahari global 

diantaranya adalah tutupan awan yang dapat direpresentasikan dengan  lamanya 

matahari bersinar atau yang lebih sering disebut sebagai indeks kecerahan (clearness 

index) yang disimbolkan dengan KT. Selama tahun 2012, indeks kecerahan harian di 

Bukit Kototabang: overcast (KT<0.3) sebanyak 13.93%, cloudy (KT 0.3-0.7) sebesar 

86.07% dan cerah (KT>0.7) sebanyak 0%. Dengan kata lain, selama tahun 2012 indeks 

kecerahan dominan di Bukit Kototabang adalah berawan/cloudy. Hubungan keeratan 

antara lamanya matahari bersinar dan intensitas radiasi matahari global dibukit 

Kototabang selama tahun 2012 dengan korelasi sebesar 0.72, dengan persamaan H/Ho 

= 1.2977*S/So-0.2358, seperti yang terlihat pada Grafik 7a dan 7b.  
 

 
 

Grafik 7a. Hubungan dan lama matahari bersinar dan radiasi matahari 
global di SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 
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Grafik 7b. Hubungan dan lama matahari bersinar (S/So) dan radiasi matahari 
global (H/Ho) di SPAG Bukit Kototabang tahun 2012 

 
KESIMPULAN 
Dari paparan diatas dapat dirangkumkan kondisi umum cuaca permukaan tahun 2012 di 

Bukit Kototabang sebagai berikut: 

a. Suhu udara rata-rata sebesar 22.0 OC mengalami kenaikan dari rata-ratanya 0.4OC, 

demikian suhu udara minimum rata-rata bulanan sebesar 18.8OC juga mengalami 

kenaikan dibandingkan rata-ratanya sebesar 0.4OC. Kenaikan terlihat signifikan pada 

bulan Nopember untuk suhu rata-rata sebesar 1.1OC dan pada bulan yang sama 

untuk suhu udara minimum rata-rata sebesar 0.9OC. Sementara suhu udara 

maksimum rata-rata bulanan sebesar 29.8OC mengalami penurunan sebesar 0.6OC 

dibandingkan kondisi rata-ratanya, dengan penurunan terbesar terjadi pada bulan 

Juli sebesar 1.5OC. 

b. Kelembaban udara rata-rata harian berkisar antara 68.1% hingga 97.7% dengan 

rata-rata bulanan antara 81.4% - 88.3% dengan simpangan terhadap rata-ratanya 

antara 0.9% (bulan Februari) hingga -4.9% (bulan Januari). Selama tahun 2012, 

kelembaban udara rata-rata sebesar 85.5% mengalami penurunan -2.2% 

dibandingkan kondisi rata-ratanya. 

c. Tekanan udara rata-rata harian terendah sebesar 913.8 mb dan tertinggi sebesar 

920.5 mb dengan tekanan rata-rata bulanan antara 916.3 mb - 918.4 mb dengan 

simpangan terhadap rata-ratanya berkisar antara -0.32 mb (bulan Februari) hingga  

1.4 mb (bulan April). Selama tahun 2012, tekanan udara permukaan rata-rata 
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sebesar 917.3 mb mengalami kenaikan sebesar 1.5 mb dibandingkan kondisi rata-

ratanya. 

d. Kecepatan angin rata-rata setiap bulan pada tahun 2012 berkisar antara 0.89 

m/detik (bulan Nopember) hingga 1.28 m/detik (bulan Juni) dengan frekuensi angin 

calm sebesar 13.1% (bulan Juni) dan 30.3% (Nopember), dengan arah angin 

dominan berasal dari barat laut (NW) sebesar 27.5%, tenggara (SE) sebesar 19.7%, 

timur (E) sebesar 9.0%, dan barat (W) sebesar 8.3%. Sementara frekuensi arah 

angin harian pada tengah malam hingga pagi hari arah angin dominan berasal dari 

tenggara (SE), kemudian berubah arah menjadi barat laut (NW) pada jam 10 wib 

dan selanjutnya pada siang hari arah angin dominan berasal dari arah barat laut 

(NW) sampai jam 22 wib dan berubah arah kembali menjadi arah tenggara (SE) 

pada sekitar jam 23 wib.  

e. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi sebesar 462.5 mm (bulan Oktober) dan terendah 

78.5 mm (bulan September) dengan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan 

Nopember (28 hari) dan paling sedikit pada bulan Januari (11 hari). Bila 

dibandingkan terhadap rata-ratanya, simpangan terbesar terjadi pada bulan Februari 

(230%) dan terkecil pada bulan September (35%). Sementara intensitas curah hujan 

maksimum harian tertinggi sebesar 96.0 mm (bulan Oktober) dan terendah sebesar 

12.5 mm (bulan September), dengan intensitas curah hujan maksimum per jam 

tertinggi sebesar 48.0 mm/jam terjadi pada tanggal 12 Agustus jam 19 wib. Pada 

umumnya Intensitas curah hujan maksimum yang terjadi sore hari antara jam 14-19 

wib. 

f. Selama tahun 2012, indeks kecerahan (KT) di Bukit Kototabang dalam kategori 

cloudy. Sementara hubungan antara antara intensitas radiasi matahari dengan 

lamanya penyinaran matahari dinyatakan dengan H/Ho = 1.2977*S/So-0.2358 

dengan koefisien korelasi sebesar 0.72. 
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